
 

Passend onderwijs    

 

                                                                                                                          
Met de invoering van de nieuwe wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben de scholen 

vanaf 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te 

bieden, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Sindsdien moeten de scholen voor alle 

aangemelde kinderen beslissen waar een kind het beste opgeleid kan worden, op de eigen school, 

een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so.  

Om dit te kunnen realiseren werken scholen samen in het regionale Samenwerkingsverband 

VP/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, waarin een 12 tal scholengemeenschappen aangesloten zijn. 

De diverse schoolbesturen hebben in het Schoolondersteuningsprofiel beschreven welke 

ondersteuning hun school kan bieden. Op basis hiervan heeft het Samenwerkingsverband in het 

Ondersteuningsplan vastgelegd, hoe het passend onderwijs binnen de regio wordt vorm gegeven. In 

dit plan zijn o.a. de Schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen opgenomen. 

Hiermee wordt het voor ouders en leerlingen eenvoudiger om de verschillende scholen, op het vlak 

van basis- en extra begeleiding voor leerlingen, die dat nodig hebben, met elkaar te vergelijken.                                                                                                         

Zie voor genoemde Schoolondersteuningsprofielen en actuele informatie, de site van het 

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek:                                                   

http://www.swv-vo-mhr.nl/                                                                                                                                   

Zie voor informatie over het vereiste Ondersteuningsplan en wetgeving inzake passend onderwijs: 

http://www.passendonderwijs.nl 

Voor ouders is er tevens de informatieve brochure: Passend onderwijs. Informatiegids voor ouders. 

Herziene editie 2014. 

Deze is beschikbaar achter de volgende link:  

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/08/Informatiegids-passend-onderwijs-

2014.pdf 
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OPR                                                                                                                                                         

Binnen het Samenwerkingsverband is de medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel 

geregeld door de oprichting van de OndersteuningsPlanRaad (OPR) Midden Holland en Rijnland. 

Hierin hebben zitting maximaal 12 afgevaardigden van personeel en 12 afgevaardigden van leerlingen 

en/of ouders van de aangesloten schoolgemeenschappen. De belangrijkste taak van de OPR is het 

instemmingsrecht t.a.v. de vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan van de regio.            

De MedezeggensschapsRaden van de scholen benoemen de vertegenwoordigers in de OPR.    

De scholen die vallen onder de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda ( Het Segment, Leo 

Vroman en Coornhert Gymnasium) hebben bij de oprichting van de OPR, in hun gezamenlijke 

medezeggenschapsraad, twee vertegenwoordigers voor de OPR benoemd: 

Max de Groot, als docent werkzaam bij het Coornhert Gymnasium, vertegenwoordigt de leraren van 

de drie scholen. 

Hellen Snoek, vertegenwoordigt de ouders en leerlingen van de drie scholen. Hellen Snoek is moeder 

van een leerling van het Coornhert Gymnasium, en in het dagelijks leven werkzaam als Re-

integratiedeskundige en Arbeidsdeskundige bij het UWV.                                                                  

Besluiten van de Ondersteuningsplanraad                                                                                                                    

Sinds de oprichting in januari 2014 heeft de OPR na kritische beraadslagingen ingestemd met het 

ondersteuningsplan in de vergadering van 3 maart 2014. Nadien is verder geadviseerd en gesproken 

over de ontwikkelingen t.a.v. passend onderwijs en de vorm en inhoud van de opgerichte 

ondersteuningsplan raad. Directeur Barend Verkerk, van het samenwerkingsverband VO/VSO MH&R, 

wordt hierbij veelvuldig bevraagd naar de stand van zaken en de problemen en uitdagingen die de 

invoering van de Wet Passend onderwijs in de praktijk met zich mee brengt. Door leden van de OPR 

zijn regelmatig voorstellen gedaan voor aanpassing van paragrafen in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Ten aanzien van het governance model zijn discussies gevoerd en 

voorstellen gedaan.  

Pas in 2018 dient een nieuw ondersteuningsplan opgesteld te worden, maar ervaring en ontwikkeling 

noopt tot enkele aanpassingen van het huidige regionale ondersteuningsplan.  De scholen zelf zijn en 

blijven verantwoordelijk voor hun eigen schoolondersteuningsprofiel. 

Tijdens de vergadering van de ondersteuningsplanraad van 19 mei 2015, is onder andere het  

ingekomen verzoek van een ouder besproken, om inspraakmogelijkheid tijdens een bijeenkomst van 

de OPR. Hierop is besloten het eerste half uur van elke vergadering te reserveren voor ouders en 

andere belanghebbenden, met per persoon een spreektijd van 5 minuten. De vergaderingen van de 

ondersteuningsplanraad zijn openbaar.  

 

Voor vragen, signalen of informatie, kunnen ouders en leerlingen van Coornhert gymnasium, 

GSG Leo Vroman en GSG Het Segment, zich wenden tot Hellen Snoek: : 

hellen.snoek@gmail.com 
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