Informatiebrief
Passend onderwijs op reguliere locaties
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De aanleiding van deze
wetswijziging ligt in het feit dat leerlingen recht hebben op passende ondersteuning in het
reguliere onderwijs. Het Hooghuis heeft een aparte ondersteuningslocatie, Den Bongerd
(opgericht in 1977), in stand gehouden bij de komst van deze wet. Met de intrede van deze
wetswijziging is er veel veranderd. Vervolgens zijn de samenwerkingsverbanden ontstaan.
Dit zijn samenwerkingen van VO en VSO instellingen uit dezelfde regio. De samenwerking
binnen een samenwerkingsverband is een landelijke verplichting. Zo werken we ook in Oss
binnen een samenwerkingsverband met de naam: Samenwerkingsverband VO 30 06. Vanuit
dit samenwerkingsverband is in 2015 een onderzoek gedaan naar de invulling van passend
onderwijs in onze regio. Ook is daar een advies uit voortgekomen. Dit advies beschrijft een
vorm van passend onderwijs waarbij de extra ondersteuning plaatsvindt op de reguliere
onderwijslocatie. Dit advies wordt beschreven binnen een model. Dit model wordt het
synergiemodel genoemd. De directeuren binnen het Samenwerkingsverband VO 30 06
hebben dit advies overgenomen. Vervolgens is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan in het
najaar van 2016. De uitslag hiervan is maandag 16 januari gepresenteerd aan de directeuren
van het samenwerkingsverband. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek bevestigt de
verdere uitwerking van het synergiemodel. Het Hooghuis volgt deze koers.
Concreet betekent dit dat wij als lid van het Samenwerkingsverband VO 30 06 onze extra
ondersteuning gaan uitbreiden op de reguliere locaties. Nu wordt deze ondersteuning voor
een deel (er is immers nu ook al een zorgstructuur op de reguliere locaties) door Den
Bongerd uitgevoerd. Leerlingen op Den Bongerd volgen maximaal twee jaar het onderwijs
op Den Bongerd en hebben als doel om daarna weer deel te nemen aan het onderwijs op de
reguliere locaties. Juist de extra ondersteuning vanuit Den Bongerd wordt verplaatst naar de
reguliere locaties. Deze verandering vraagt zorgvuldige aandacht. Vanzelfsprekend is dit
geen stap die we op korte termijn zetten. Leerlingen die nu voor twee jaar op Den Bongerd
onderwijs volgen en leerlingen die het komende schooljaar hier nog gaan starten, volgen
deze twee jaar hun onderwijs gewoon op Den Bongerd. Concreet betekent dit dat we kiezen
voor een traject waarbij we langzaam afbouwen op Den Bongerd en zo opbouwen op de
andere locaties. Op welke wijze dit het beste vorm kan krijgen wordt, zoals eerder
beschreven, uitgewerkt in de komende tijd.

