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Beste ouders/verzorgers,  
 
Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs in. Waarschijnlijk heeft de ambulant begeleider of 
de school van uw kind u hierover al geïnformeerd. Met deze brief willen wij u meer duidelijkheid geven 
wat deze wetswijziging voor consequenties heeft voor de begeleiding van uw kind na 1 augustus 2014.  
 
Algemeen 
 
Met de invoering van de wet passend onderwijs vervallen alle 
huidige regelingen voor leerlingen die gebruik maken van 
Leerling Gebonden Financiering (het zg. rugzakje). Dit geldt 
ook voor de leerlingen die een indicatie hebben gekregen die 
na 1 augustus 2014 doorloopt (bv. geldig tot augustus 2015 of 
2016). Dat betekent niet dat uw kind geen begeleiding meer 
krijgt, maar de begeleiding wordt op een andere manier 
vastgesteld. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de 
beperking van uw kind (de ernst van de taal- of auditieve 
stoornis), maar vooral naar de ondersteuningsbehoefte.  
 
De centrale vraag wordt: 
 

 “Wat heeft deze leerling, op deze school aan extra ondersteuning nodig vanuit cluster 2 om 
zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen?”  

 
Op basis van deze vraag wordt bepaald welke ondersteuning het kind krijgt en voor hoe lang. De 
ondersteuningsbehoefte wordt in samenspraak met ouders en de basisschool vastgesteld.  
Voor nieuwe leerlingen gebeurt dit vanaf augustus 2014 door de trajectbegeleider en de Commissie 
van Onderzoek (CvO) van de instelling cluster 2. Na het in kaart brengen van de 
ondersteuningsbehoefte wordt een zogenaamd. Onderwijsarrangement vastgesteld. Hierin wordt 
beschreven welke ondersteuning de leerling nodig heeft.  
In cluster 2 zijn hier drie variaties mogelijk: een licht, medium of intensief arrangement. Bij de lichte 
en medium arrangementen krijgt de leerling extra ondersteuning in het regulier basisonderwijs, bij een 
intensief arrangement wordt geadviseerd de leerling te verwijzen naar ons speciaal onderwijs. 
 
In de toekomst zal alle gespecialiseerde ondersteuning in het lichte en medium arrangement verzorgd 
worden door de begeleiders cluster 2 van de ambulante dienst. Op dit moment gebeurt dit gedeeltelijk 
nog door bv. een RT-er van de basisschool. 
In principe verandert er niet veel aan de inhoud van de begeleiding, behalve dat strikter gekeken wordt 
naar de noodzaak van extra hulp en of de hulp nog aansluit bij de ondersteuningsbehoefte. Er wordt 
zowel gekeken naar de inhoud als de benodigde tijd. Bij een medium arrangement is het streven dat de 
begeleiding sterker ingebed wordt in de dagelijkse ondersteuning van een leerling, bv. doordat een 
leerling een aantal uren per week samen met andere leerlingen cluster 2 in een groepje begeleid 
wordt. Het kan ook zijn dat een schoolteam extra geschoold wordt in de begeleiding van onze 
leerlingen. Deze vorm van begeleiding is nog in ontwikkeling. 
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Overgangsregeling doorlopende beschikkingen 
 

Voor leerlingen die nu al ambulant begeleid worden èn waarvan de “oude” beschikking nog doorloopt 
in 2014-2015 of dit jaar een herindicatie aangevraagd is, geldt dat zij nog recht houden op 
ondersteuning vanuit onze dienst tot de einddatum van de oorspronkelijke beschikking, maar uiterlijk 
tot augustus 2016. De inhoud van de begeleiding wordt echter ook voor deze leerlingen op de nieuwe 
manier vastgesteld. Er wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte en een Onderwijsarrangement 
vastgesteld. Meestal zal dit niet tot grote veranderingen leiden. Het kan wel zijn dat de begeleiding 
anders vorm gegeven wordt of op een andere manier uitgevoerd wordt. De inhoud en uitvoering wordt 
ook niet meer beschreven in een groot Handelingsplan en Begeleidingsplan, maar in het arrangement. 
 
De komende tijd zal de ambulant begeleider, in samenspraak met u en de school, een voorstel doen 
voor het Onderwijsarrangement vanaf augustus 2014. Alleen als hierover geen overeenstemming is zal 
de CvO van onze dienst hier bemoeienissen mee hebben.   
 
 

Financiering 
 

Bij de invoering van passend onderwijs in augustus 2014 vervalt de regeling dat een deel van de 
begeleidingsgelden naar de basisschool gaat. Alle gelden gaan naar de instelling cluster 2 die de 
begeleiding verzorgt. In de overgangsperiode 2014-2016 blijft het echter nog wel mogelijk dat de 
basisschool een deel van de begeleiding verzorgt, dan zullen gelden overgedragen worden aan de 
school. Hierover worden met de school afspraken gemaakt.  
 

 
 
 
Meer informatie over deze veranderingen kunt u opvragen bij de ambulant begeleider van uw kind of 
vinden op onze website www.ambulantebegeleidingcluster2.nl onder het tabblad passend onderwijs. 
 
In de week van Passend Onderwijs (24-28 maart) kunt u met uw vragen terecht op één van de 
inloopmomenten van onze scholen. In bijlage treft u hierover informatie. Op deze momenten zal er ook 
een ambulant begeleider van onze dienst aanwezig zijn voor algemene vragen.  
 
Hoe nu verder: 
 

Uw ambulant begeleider bespreekt in de komende maanden, in een persoonlijk gesprek met de 
reguliere school en u, welk onderwijsarrangement volgend schooljaar het beste bij uw kind past. In de 
meeste gevallen zullen kinderen met ambulante begeleiding straks het lichte of medium arrangement 
krijgen. Wij verwachten dat eind mei/begin juni duidelijk is welk onderwijsarrangement uw kind  zal 
krijgen na augustus 2014. 
 
Met deze brief hopen wij in grote lijnen duidelijkheid gegeven te hebben over de ontwikkelingen 
Passend Onderwijs in cluster 2 en de consequenties voor de begeleiding van uw kind. Er gaat veel 
veranderen maar wij denken dat dit ook meer mogelijkheden biedt om een passend aanbod aan 
begeleiding te bieden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ambulante Dienst cluster 2 Primair Onderwijs 
Alexander Roozendaalschool en prof. Burgerschool 

Nog meer veranderingen 
 

 De ambulante dienst zal, samen met een aantal andere diensten en 
speciale scholen cluster 2, opgaan in een nieuwe instelling: 
VierTaal 

 De financiering verandert. Er is geen budget meer per leerling, maar 
de instelling krijgt een vast budget waaruit alle begeleiding en het 
onderwijs bekostigd wordt. 

 Vanaf augustus 2014 verdwijnen het REC en de indicatiecommissie 
die beschikkingen afgaf. De nieuwe arrangementen worden 
toegekend door de Commissie van Onderzoek van VierTaal en 
ouders en scholen worden ondersteund bij het aanvragen door een 
trajectbegeleider. 

 


