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Informatie over passend onderwijs en het samenwerkingsverband  
 
Wat is passend onderwijs? 
De meeste kinderen en jongeren kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet iedereen is 
hetzelfde. Sommige kinderen en jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan 
de school kan bieden en moet het kind of de jongere naar een andere school in de regio. Dat kan een 
andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Elk kind en elke 
jongere met een ondersteuningsbehoefte moet, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij 
hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Als ouders een kind hebben aangemeld bij een school, is 
de school verplicht om te onderzoeken of en hoe zij zelf de gevraagde extra ondersteuning kunnen 
bieden. Als zij dat niet kunnen, zijn ze verplicht zelf een andere onderwijsplek te zoeken. Dit is de 
zorgplicht passend onderwijs die bij de schoolbesturen ligt. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat de 
leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld een passend onderwijsaanbod krijgen; hetzij bij henzelf, 
hetzij bij een ander schoolbestuur.  
 
Wij verwijzen hiervoor ook graag naar de website van de Rijksoverheid gericht op passend onderwijs: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/09/08/uitleg-passend-onderwijs-voor-
leerlingen-en-ouders  
 
Wat is het samenwerkingsverband? 
Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en 
praktijkonderwijs (PRO), werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend 
onderwijsaanbod. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). In een samenwerkingsverband voor 
voortgezet onderwijs, zitten vmbo-, havo- en vwo-scholen, scholen voor praktijkonderwijs en scholen 
voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In onze regio vallen alle VO-scholen in Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest in het samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. 
Dit zijn tegelijkertijd de gemeenten waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast maken de VSO-scholen 
Heliomare Onderwijs in Heemskerk, Het Molenduin in Santpoort/Driehuis en Jeugdzorgplus Ronduit in 
Bakkum onderdeel uit van Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland. De scholen 
(schoolbesturen) in het samenwerkingsverband spreken samen af hoe ze regelen dat er voor ieder kind 
die dat nodig heeft extra hulp wordt georganiseerd of een speciale school wordt gevonden. In het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt omschreven welke afspraken er zijn gemaakt 
op het gebied van (de inzet van) ondersteuning en hoe er vorm wordt gegeven aan passend onderwijs in 
de regio.  
 
Wij verwijzen hiervoor graag naar de website van het samenwerkingsverband waar wij onderdeel van 
uitmaken, namelijk Samenwerkingsverband VO Midden Kennemerland: https://www.swvvomk.nl/  
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