De Xaveriusschool en Passend Onderwijs.
Het zal u niet ontgaan zijn dat per 1 augustus 2014 de Wet Passend Onderwijs in werking zal treden.
Doel van deze nieuwe wet is om alle leerlingen zo passend maar ook zo thuisnabij mogelijk onderwijs
te bieden. Liefst zo regulier mogelijk maar speciaal als het nodig is. Praktisch gezien betekent dit dat
van reguliere basis- en voortgezet onderwijs scholen na 1 augustus 2014 verwacht wordt dat zij
zoveel mogelijk die leerlingen gaan opvangen en begeleiden die nu naar een (V)SO school (zoals
bijvoorbeeld de Xaveriusschool) gaan. Uiteindelijk zullen er
minder kinderen aangemeld mogen worden op een (V)SO
school dan nu het geval is. Immers hoe groter de
ondersteuning die een leerling nodig heeft, hoe meer geld
daarmee gemoeid is. En ofschoon wij als Xaveriusschool van
mening zijn dat er nooit bezuinigd mag worden op de speciale
zorg die onze doelgroep leerlingen nodig heeft, dienen ook wij ons helaas te houden aan het nieuwe
beleid van de Nederlandse overheid.
Wat verandert er na 1 augustus 2014?
Het landelijke systeem van indicatiestelling komt te vervallen (ook de “rugzakjes”). In plaats daarvan
komt een regionale toelaatbaarheidsverklaring. Er wordt niet langer meer gekeken naar wat een
leerling heeft, maar vooral naar wat een leerling nodig heeft. Niet de gediagnosticeerde handicap
van de leerling is bepalend maar de ondersteuningsbehoefte binnen het onderwijs. Dit dient
uiteindelijk te leiden tot een geringer deelnamepercentage van leerlingen op scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs.
Wat betekent dit voor de leerlingen van de Xaveriusschool (en u als ouders/verzorgers)?
1. Voor de leerlingen met een cluster IV indicatie die tot na 1 augustus 2014 geldig is.
Indien de leerling een cluster IV indicatie heeft die nog geldig is tot na 01-08-2014, kan de leerling
voor een periode van maximaal 2 schooljaren (tot uiterlijk 01-08-2016) op de Xaveriusschool blijven.
Mocht gedurende deze periode blijken dat het voor de leerling goed zou zijn om ook na 01-08-2016
nog gebruik te maken van het (V)SO dan dient er tussentijds een toelaatbaarheidsverklaring
aangevraagd te worden. De mentor en/of interne begeleider/zorgcoördinator informeren u hier tijdig
over.
Indien de leerling in deze twee schooljaren overstapt van het SO naar het VSO dan dient er altijd een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden. U wordt hierover tijdig door ons geïnformeerd.
2. Voor de leerlingen die verblijven binnen De Triangel in Holtum en nog geen cluster IV indicatie
hebben.
De meeste leerlingen binnen de Triangel hebben nog geen cluster IV indicatie en soms is die ook niet
nodig. Maar indien wel dat zal dit door de medewerkers van de Triangel met u als ouders/verzorgers
besproken worden. Na 1 augustus 2014 wordt de indicatiestelling vervangen door een toelaatbaarheidsverklaring. Mocht uw kind dus na 01-08-2014 uitstromen van De Triangel en aansluitend

speciaal onderwijs nodig hebben, dan dient er zo een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te
worden. De medewerkers van de Triangel zullen dit tijdig met u bespreken.
3. Voor de leerlingen die deelnemen aan de projecten Op de Rails of Herstart en nog geen cluster IV
indicatie hebben.
De Xaveriusschool heeft de wettelijke taak en plicht om voor alle leerlingen die aan deze projecten
deelnemen vóór het einde van het huidige schooljaar te onderzoeken of ze in aanmerking komen voor
een cluster IV indicatie. Indien dat zo is dan kan de leerling op de Xaveriusschool blijven (maar u mag
altijd besluiten om uw kind op een andere school te plaatsen). Krijgt uw kind geen cluster IV indicatie
dan kan het na 01-08-2014 niet meer op de Xaveriusschool blijven. Wij gaan dan samen met u op
zoek naar een passend alternatief.
Tot slot
Allereerst is er geen enkele reden tot paniek. Voor de leerlingen en ook voor u als ouders/verzorgers
verandert er in eerste instantie weinig. Wel zal er meer dan nu al het geval is meerdere keren per
schooljaar samen met u als ouders gekeken worden of uw kind in staat is om te schakelen naar een
reguliere school of een school waar lichtere vormen van
onderwijsondersteuning zijn. En indien dat zo is dan
zetten we zo’n “schakeltraject” tijdig in gang.
Daarom is het van groot belang dat u steeds de
oudergesprekken bezoekt. Tijdens die gesprekken
wordt immers niet alleen de ontwikkeling van uw kind
met u besproken maar is er ook aandacht voor het
schakelperspectief.
De komende jaren zullen leerlingen, ouders en scholen
stapje voor stapje meer en meer van de nieuwe wet
Passend Onderwijs gaan merken. U wordt daarover steeds tijdig door Xaverius medewerkers
geïnformeerd en samen met u en uw kind kunnen er dan passende acties in gang gezet worden.
Wilt u meer lezen over Passend Onderwijs dan kan dit op www.passendonderwijs.nl
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