
Passend Primair Onderwijs (PPO) 
Onze school is, via het bestuur van de SSBA, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair  
Onderwijs regio Leiden (PPO) 
 
 
 
 
 
Het onderwijs is continue in beweging. De veranderingen die op dit moment gaande zijn vinden we terug in de 
veranderingen die zijn vastgelegd in de Wet op het Passend Onderwijs 
Het doel in het nieuwe stelsel is, dat scholen vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht zijn een passende 
onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen, ook aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat 
noemen we “zorgplicht”. 
Samen kijken we wat ieder kind nodig heeft. 
 
Wat iedere school aan extra ondersteuning kan bieden staat omschreven in het plan: Perspectief op School. 
Iedere school heeft een perspectief opgesteld en dit wordt jaarlijks bijgesteld. 
Niet elke school hoeft of kan alle kinderen opvangen. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspraken 
maken wie welke kinderen het best mogelijke onderwijs kan geven.  

                  Ondersteuning binnen de basisschool 
 

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de 
ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. 
Soms is er iets extra’s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert, dan zal 
de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp inschakelen van de intern begeleider , de 
zorgcoördinator, van onze school. Dit is mevr. Sandra Burger. 

                 Het ondersteuningsteam 
 

Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder, na inspanningen van alle betrokkenen,  niet 
duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. De ouder 
van de leerling heeft hierin een belangrijke rol. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs 
en/of de specialist vanuit het Kernteam van de gemeente Kaag en Braassem. Ook andere specialisten kunnen in 
overleg met de ouders bij het overleg worden uitgenodigd. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar 
beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de jeugd- en gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en 
opvoedingsondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om, samen met alle betrokkenen,  te onderzoeken 
welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd. 
 

      

 

 

 

Het samenwerkingsverbanden PPO regio Leiden 
De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over onder andere de begeleiding en 
ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het 
speciaal onderwijs. Ook hebben we afspraken gemaakt met de gemeenten in de regio Leiden over de inzet en 
afstemming met jeugdzorg. 
 
Financiering extra ondersteuning 
De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de 
afspraken die in het samenwerkingsverband gemaakt zijn met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan 
het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit deze 
middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) voor het aantal leerlingen 
dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven. 

 
Expertise en geld naar de scholen 
Alle reguliere basisscholen ontvangen een bedrag per leerling per jaar. De scholen behouden ook het geld dat 
verbonden was aan de rugzakken.   
De adviseurs en onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband PPO zijn beschikbaar voor 
vraagverheldering en ondersteuning bij de zoektocht met ouders naar de best passende ondersteuning voor hun 
kind. Zij sluiten aan bij het ondersteuningsteam op school als er met ouders wordt gekeken naar wat hun kind 
nodig heeft. 

 
 



Het expertteam 
De experts van de Ambulante Educatieve Dienst (AED) die voorheen kinderen met een rugzak begeleidden én de 
expertise van SBO De Vlieger, zijn verbonden aan scholen in een wijk of dorp. Kenmerken zijn: snelle en 
deskundige ondersteuning in de school; korte lijnen; onderlinge solidariteit; weinig bureaucratie. Het expertteam 
wordt gefinancierd uit de middelen van het samenwerkingsverband PPO. 
Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten 
op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist 
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. 

 
Tijdig signaleren, raadpleeg ook de jeugdgezondheidszorg of leerplicht  
Belangrijk is dat net als de afgelopen jaren, tijdig de school-verpleegkundige of de jeugdarts wordt ingeschakeld 
bij ‘een niet pluisgevoel’ of voor advies. Hetzelfde geldt voor leerplicht. Deze ondersteuning blijft beschikbaar 
voor scholen. Opvoed- en opgroeiprogramma’s van de Centra voor Jeugd en Gezin bieden goede mogelijkheden 
voor ondersteuning aan ouders en kinderen. In ieder dorp en op vier plaatsen in Leiden zijn CJG’s met veel 
informatie en mogelijkheden. Kijk op de website van het CJG in de gemeente.  

 
Complexe vragen 
Bij complexe vragen of als een kind ‘tussen wal en schip’ dreigt te raken kunnen ouders of de school contact 
opnemen met PPO regio Leiden. Daar werken deskundigen die de wegen kennen en zoeken naar de beste 
oplossing. De deskundigen van PPO komen naar het ondersteuningsteam op school toe waar met ouders en de 
school naar oplossingen wordt gezocht. We gaan daarbij uit van: ‘Doen wat nodig is en ondersteuning op maat’. 

 
Overgang naar Gespecialiseerd onderwijs 
Als de basisschool, ondanks de ingezette ondersteuning, geen passend onderwijs meer kan bieden wordt in 
overleg met ouders en het samenwerkingsverband gezocht naar andere mogelijkheden. Hierbij wordt ook 
afgewogen of een andere basisschool wel die ondersteuning kan bieden.  
Het besluit om toelating tot het speciaal (basis) onderwijs te vragen is een verantwoordelijkheid van het 
ondersteuningsteam van de basisschool. De reguliere basisschool, mét de ouders en de onderwijsspecialist van 
het samenwerkingsverband gaan daar over. De onderwijsspecialist is altijd, wettelijk verplicht, betrokken bij de 
aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een deskundige van het speciaal onderwijs wordt betrokken 
om te komen tot een passend arrangement binnen de ontvangende S(B)O-school. De TLV-commissie van PPO kijkt 
of de juiste stappen gezet zijn en toetst of de procedure goed doorlopen is.  

 
Gespecialiseerd onderwijs 
In onze regio is een rijke schakering aan speciaal onderwijs aanwezig. In ons samenwerkingsverband houden we 
de expertise van deze scholen graag op niveau voor die kinderen die binnen de basisschool geen passend 
onderwijs kunnen krijgen. Het samenwerkingsverband wil groeien van gescheiden vormen van speciaal onderwijs 
naar samenwerkende scholen voor gespecialiseerd onderwijs. De eerste stappen zijn daartoe gezet.  

 
Welke speciale (basis) scholen maken deel uit van PPO?  
SBO De Vlieger is een school voor kinderen die specialistische onderwijszorg nodig hebben in kleinere  groepen en 
met extra aandacht voor specifieke talentontwikkeling. Groeien in kracht! 
Vanuit SBO De Vlieger kunnen de scholen gebruik maken van de Impulsklas, een voorziening die kinderen en 
ouders hulp kan bieden bij o.a. gedragsproblematiek en concentratie 
De Houtmarkt is het Jonge Kind Centrum, gericht op observatie en onderwijs aan jonge kinderen met vaak een 
nog onduidelijke ondersteuningsvraag in een veilige gestructureerde omgeving.  
De Korte Vlietschool is een school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Sommige kinderen krijgen 
hierbij extra verzorging. 
De Thermiek is de mytylschool in onze regio voor kinderen met een lichamelijke en soms ook verstandelijke  
beperking. Ook een aantal langdurig zieke kinderen krijgt hier onderwijs. De Thermiek werkt intensief samen met 
het Rijnlands Revalidatiecentrum .  
De Leo Kannerschool is de school waar vooral kinderen met autisme onderwijs krijgen in een overzichtelijke, 
kleinschalige en veilige omgeving . 
PI-school De Brug is een school voor kinderen met een grote behoefte aan structuur, duidelijkheid en een veilige 
omgeving. Hier wordt het onderwijs waar nodig gecombineerd met een hulpaanbod in samenwerking met het 
Pedologisch Instituut en andere instellingen. 
Orion Onderwijs Zorg Combinatie 
Deze voorziening staat voor een combinatie van onderwijs en jeugdzorg aan kinderen van 3 tot 12 jaar in de regio. 
De kinderen van OZC Orion hebben (ernstige) ontwikkelingsproblemen of gedragsproblemen, waardoor zij binnen 
het reguliere of speciaal onderwijs niet aan leren toekomen. In de kleine groepen werken pedagogisch 
medewerkers integraal samen met leerkrachten aan de ontwikkeling van de kinderen. Bij ieder kind en het gezin 
wordt individueel bekeken wat de beste combinatie tussen jeugdzorg en onderwijs is. 
ESB Curium-LUMC Op deze lesplek wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 6-18 jaar die in dagklinische of 
klinische behandeling zijn in Curium-LUMC.  
 
 



Jeugdzorg in een nieuwe jas! Jeugd- en Gezinsteams per 1 januari 2015 
In onze regio worden jeugd- en gezinsteams ingezet vanuit het CJG. De verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp 
en gezinsondersteuning ligt sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten. Ook hier is een enorme verandering gaande.  
De doelstelling van deze transitie is dezelfde als die van passend onderwijs. Doen wat nodig is en zorg op maat! 
Uitgegaan wordt van de eigen kracht van gezinnen, korte lijnen en directe hulp waar nodig. De jeugd- en 
gezinswerkers werken samen met consultatiebureaus, voorschoolse voorzieningen, gezondheidscentra, 
huisartsen en met alle scholen. Binnen de J&G-teams werken professionals vanuit veel verschillende disciplines 
samen, waaronder maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers, professionals van MEE en de jeugdhulp. 

 
De jeugd- en gezinswerker  zal een vertrouwd gezicht worden binnen de school. Op verzoek van school en ouders 
neemt de J&G-werker deel aan het ondersteuningsteam op school waar met ouders gekeken wordt wat nodig is 
voor de ondersteuning van het gezin. Zij is de contactpersoon voor het gezin en kan doorgeleiden naar alle 
vormen van hulp die beschikbaar zijn vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente. De J&G-werker kan 
indicaties afgeven voor die hulp.  
Als er vanuit school vragen zijn over de mogelijkheden binnen de jeugd- en gezinsondersteuning kunnen zij 
daarvoor terecht bij de J&G-werker.  
De ontwikkeling van de jeugd- en gezinsteams sluit prima aan op het nieuwe handelingsgerichte arrangeren in de 
school. Samen optrekken om de ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders integraal vorm te geven.  

 
PPO regio Leiden 
Lammenschansweg 130d, 2321JX Leiden 
071 5351710  
www.pporegioleiden.nl 

 
Informatie over passend onderwijs en PPO 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de website 
van het samenwerkingsverband. www.pporegioleiden.nl  
Via de Kennisbank op de site van PPO vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het 
samenwerkingsverband. 
Andere  sites:  
www.passendonderwijs.nl, www.poraad.nl, www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 

 

http://www.pporegioleiden.nl/
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