Begrippenlijst PaO
Hieronder treft u - op alfabetische volgorde - uitleg over verschillende relevante begrippen binnen passend
onderwijs. U kunt tevens gebruik maken van de handige afkortingenlijst met veel gebruikte afkortingen en
terminologie uit de wereld van (passend) voortgezet (speciaal) onderwijs.
A
Arrangement
Bij passend onderwijs gaat het naast het vergroten van de kwaliteit van het gehele onderwijs, vooral om het
creëren van arrangementen voor leerlingen, die vanwege leer-, gedrags-, ontwikkelings- of gezinsproblemen
of andere beperkingen nu onvoldoende van het onderwijs profiteren of niet in het reguliere onderwijs terecht
kunnen.
B
Basisondersteuning
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet
kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen
zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De
basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door
de onderwijsinspectie vastgestelde normen. Onder basisondersteuning vallen onder andere afspraken met
betrekking tot:






een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
toegankelijkheid van schoolgebouwen
aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van

gedragsproblemen
 een protocol voor medische handelingen

H
Handelingsplan
Een concreet plan dat zich richt op het begeleiden van een leerling met een leer- en/of gedragsprobleem. In dit
plan geeft de school aan welke doelen zijn nastreeft, op welke termijn en op welke manier zij de middelen inzet
om de doelen te bereiken. Het plan wordt binnen een tijdbestek van 6 tot 12 weken uitgevoerd of geëvalueerd. In
het nieuwe stelsel passend onderwijs wordt het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectief.
O
Ondersteuningsplan
Een plan dat aangeeft welke activiteiten nodig zijn om de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband zo in
te richten dat invulling wordt gegeven aan de doelen van passend onderwijs, zodat alle leerlingen zo goed
mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze doelen zijn o.a. opstellen van
ondersteuningsprofielen voor alle scholen, invulling geven aan de zorgplicht en versterking van de
basisondersteuning. Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor 4 jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan
de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in de regio
in een op overeenstemming gericht overleg. Voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waarop het
ondersteuningsplan betrekking heeft, moet dit plan aan de inspectie worden toegestuurd.
Ondersteuningsplanraad (OPR)

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In
deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden
gekozen door en uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De
OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. Zie ook: medezeggenschap.
Ontwikkelingsperspectief
De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode.
(Bron: Inspectie van het Onderwijs)
Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in
het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling
biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief
op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle
leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor het reguliere onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere
onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. De school heeft hierover
overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school en samen eens zijn over het
ontwikkelingsperspectief. In het nieuwe onderwijsstelsel (passend onderwijs) vervangt het
ontwikkelingsperspectief het handelingsplan.
OOGO (Op overeenstemming gericht overleg gemeenten)
Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over
het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het
ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en
de huisvesting van het onderwijs.
OPDC
Afkorting van OrthoPedagogisch en Didactisch Centrum
R
Referentiekader
Kader waarbinnen regels, afspraken en werkwijzen zijn opgenomen over de lijnen waarlangs de invoering
van de Wet op het passend onderwijs zal worden ingevoerd. Schoolbesturen gebruiken het referentiekader
als richtlijn bij de vormgeving van de zorgplicht.
S
Samenwerkingsverband (SWV)
Er bestaan ongeveer 83 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Ook scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs werken samen, in 34 regionale expertisecentra (REC's). Na de inwerkingtreding van de
Wet passend onderwijs verdwijnen de huidige samenwerkingsverbanden en komen er nieuwe, grotere
samenwerkingsverbanden, voor zowel primair als voortgezet onderwijs. ook scholen voor (voortgezet)
speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) gaan hier deel van uitmaken. Doel van deze
verplichte samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder
ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een
dekkend aanbod van onderwijszorg geleverd worden.In een samenwerkingsverband worden afspraken
gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden (zie ook
schoolondersteuningsprofiel) en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de samenwerking
kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs
kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het
samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een
samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend
aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband. Het SOP maakt duidelijk of en waarin de
school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Met het ondersteuningsprofiel kunnen alle schoolbesturen
binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht
waarmaken. De Medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het SOP.
Mogelijk dat het schoolondersteuningsprofiel ook (deels) bepalend kan zijn voor het budget dat de school
krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaast speelt het SOP een rol in het toelatingsbeleid van de
school. Zie ook Zorgplicht.
T
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Voorwaarde voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs is dat het samenwerkingsverband daarmee
instemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband kiest
ervoor om de ondersteuningstoewijzing voor te bereiden en te organiseren via een centraal
Ondersteuningsplatform, onder te brengen in een centrale dienst Ondersteuning & Advies van het
samenwerkingsverband. De uiteindelijk beslissing om extra ondersteuning of een TLV af te geven is belegd
in de onafhankelijke Commissie voor Toewijzing Ondersteuning (CTO).
V
Verevening
De omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald door het aantal leerlingen. Naar
rato krijgt ieder samenwerkingsverband dus evenveel geld voor ondersteuning. Dit wordt verevening
genoemd. Momenteel verschilt het aantal indicaties voor zware ondersteuning sterk per
samenwerkingsverband. Daarom is er een overgangsregeling.
Z
Zorgplan
Het zorgplan is sinds 1 augustus vervangen door het ondersteuningsplan. Zie ondersteuningsplan.
Zorgplicht
De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend
onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het
samenwerkingsverband. De zorgplicht gaat in als de Wet op het passend onderwijs van kracht wordt.
Bron: Steunpunt Passend Onderwijs

