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Contactpersoon Jonge Kind
De contactpersoon Jonge Kind kan aansluiten bij het 
overleg dat u voert met de voorschoolse voorziening. 
Zij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van het Jonge 
Kind (0-8 jaar). Daarbij kan zij goed inschatten bij welke 
onderwijsondersteuningsbehoefte een school past en  
uw kind goed kan ondersteunen. 

Steunpunt Coördinator 
Zodra uw kind is toegelaten tot een school zal er overdracht 
plaatsvinden van de contactpersoon Jonge kind naar de 
Steunpunt Coördinator van het samenwerkingsverband. 
Hij/zij wordt vanaf dat moment het aanspreekpunt 
voor de school, als er sprake is van een onderwijs-
ondersteuningsbehoefte. 

Gemeente
Als u ook thuis behoefte heeft aan ondersteuning, kunt u 
hiervoor terecht bij de gemeente (lokaal team)1. Door nauw 
samen te werken met de gemeenten zorgen de scholen en 
het samenwerkingsverband ervoor dat de ondersteuning 
helder en eenduidig blijft, en dat er sprake is van één kind, 
één gezin, één plan. 

1   In iedere gemeente heet het lokaal team anders: CJG, wijkteam, kernteam, 
startpunt, jeugdteam, dorpsteam

 

Contact
Heeft u vragen? U kunt per telefoon of per mail altijd 
contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven 
van de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband dan 
kunt u de website raadplegen: www.swvrgv.nl

Samen Werken met en voor kinderen  •  ouders/verzorgers  

voorschoolse voorzieningen  •  scholen

0-4 jaar

0318 675180  •  info@swvrgv.nl  •  www.swvrgv.nl

S A M E N W E R K I N G S V E R B A N D

R i j n  &  G e l d e r s e  V a l l e i



Uw kind
Elk kind verdient de beste kansen op een optimale 
ontwikkeling. Uw kind dus ook. Wij vinden dat dit 
gegarandeerd kan worden als we samenwerken met  
u en de voorschoolse voorziening vanaf het moment  
dat u over onderwijs voor uw kind gaat nadenken.

Ouders
Wij zien ouders/verzorgers als gelijkwaardige partners.  
U bent ervaringsdeskundige in de omgang met uw kind  
en weet als geen ander wat uw kind nodig heeft om zich 
goed te voelen en goed te kunnen ontwikkelen. Daarom 
willen we dat u vanaf het eerste moment betrokken bent, 
als er over uw kind en onderwijs gesproken wordt.

Uw kind op een school aanmelden
U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en meldt 
uw kind schriftelijk aan, minimaal 10 weken voordat hij/zij  
vier jaar wordt. In de schoolgids/website staat welke 
ondersteuning de school kan bieden (het zogenaamde 
schoolondersteuningsprofiel). Als er zorgen om de 

ontwikkeling van uw kind zijn, 
kan er sprake zijn van een 

onderwijsondersteunings-
behoefte. De school kan 
dan een onderzoek starten. 
Dit onderzoek duurt 6 

tot 10 kalenderweken. 
Binnen deze periode moet 

de school u laten weten of uw 
kind toegelaten en geplaatst (met 

of zonder ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband) wordt of komt 
de school met een voorstel voor een beter 
passende plek voor uw kind. Dat gebeurt 
altijd in nauw overleg met u.

Passend onderwijs
Wat is Passend Onderwijs
Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop 
we het onderwijs aan leerlingen vorm geven. Dit doen we 
door het onderwijs voor elke leerling passend te maken 
op basis van de onderwijsbehoeften. Zo willen we er voor 
zorgen dat ook de kinderen die zich anders ontwikkelen 
dan leeftijdsgenoten onderwijs en ondersteuning kunnen 
krijgen in het reguliere onderwijs. Kinderen die het echt 
nodig hebben, kunnen naar het speciaal (basis) onderwijs.

Wat is een onderwijsbehoefte
Een onderwijsbehoefte is datgene wat een leerling nodig 
heeft om zichzelf binnen een school op een positieve 
manier te ontwikkelen. Vaak hebben leerlingen in één 
groep gelijke onderwijsbehoeften waar de leerkracht het 
onderwijs op af kan stemmen. 

Wat is een onderwijsondersteuningsbehoefte
Het kan zijn dat de onderwijsbehoefte van een leerling 
zodanig afwijkt van de gemiddelde ontwikkeling dat het niet 
vanzelfsprekend is dat deze automatisch profiteert van de 
ondersteuning die de leerkracht aan de rest van de groep 
biedt. De leerling heeft dan meer ondersteuning nodig om 
van het onderwijs te kunnen profiteren. De leerling heeft 
dan een onderwijs-ondersteuningsbehoefte. De school kan 
als dat nodig is, Extra ondersteuning aanvragen bij het 
samenwerkingsverband.  
 

Het samenwerkingsverband
Wie zijn wij
Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is 
een vereniging van schoolbesturen uit de gemeenten 
Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Veenendaal en Wageningen. Samen geven we vorm en 
inhoud aan het passend onderwijs. 

Wat doen wij
Ieder kind verdient het best passende onderwijs. Het 
samenwerkingsverband ondersteunt haar scholen om 
het onderwijs voor elke leerling passend te maken. Hierin 
streven we naar een dekkend aanbod, dat wil zeggen dat 
elk kind thuisnabij in de eigen regio passend onderwijs 
moet kunnen ontvangen. 

Wanneer zijn wij er
De voorschoolse voorziening waar uw kind naartoe gaat, 
voert regelmatig overleg met u over de ontwikkeling van 
uw kind.
Wanneer uw kind toe is om de stap  
naar het onderwijs te maken 
en als blijkt dat uw kind 
zich anders ontwikkelt dan 
leeftijdsgenoten, dan kunt 
u om advies vragen bij het 
samenwerkingsverband 
Rijn & Gelderse Vallei. Het 
samenwerkingsverband heeft 
een contactpersoon Jonge 
kind in dienst. 
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