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Info voor ouders
van jonge kinderen tussen 3 en 5 jaar
met extra ondersteuningsbehoeften 
die voor het eerst naar school gaan



Uw kind

Elk kind verdient het best  

passende onderwijs 1. Ook als  

uw kind extra ondersteuning 2 

nodig heeft op school. 

Ouders

Als ouder kent u uw eigen kind het 

beste. U weet als geen ander wat 

uw kind nodig heeft om zich goed 

te voelen en te kunnen ontwikke-

len. Daarom bent u altijd betrok-

ken bij gesprekken over passende 

ondersteuning voor uw kind.

Samenwerken

Het samenwerkingsverband 3 helpt 

bij passend onderwijs voor uw 

kind. Al vanaf het moment dat u 

een school zoekt. De voorschoolse 

voorziening 4 waar uw kind zit kan 

advies vragen aan de Contact- 

persoon Jonge Kind 5. Met elkaar 

gaat u in gesprek over de onder-

wijsbehoefte 6 van uw kind.  

 

De belangrijkste vragen zijn: 

   •  Wat heeft uw kind nodig  

op school? 

   •  Zijn er passende scholen  

in de buurt? 

Hoe zoekt u een passende 

school?

Op de website van iedere school 

staat meer informatie over de 

ondersteuning die de school kan 

bieden. Alle scholen bieden uw 

kind basisondersteuning 7. Er is ver-

schil in de extra ondersteuning die 

scholen kunnen bieden. U kunt de 

school van uw keuze altijd bellen 

en vragen naar hun mogelijkheden.  

Aanmelden bij een school

Het is verstandig om aan te melden 

bij een school als uw kind ongeveer 

3,5 jaar is. U kunt aanmelden met 

de naam, het adres en de geboorte- 

datum van uw kind. Dat kan per 

mail of met een korte brief.  

De school heeft na uw aanmelding 

zorgplicht 8. Na aanmelding kan de 

school een Steunpunt Coördinator 9 

betrekken.

U kiest zelf op welke school u uw 

kind aanmeldt. Ook als uw kind 

extra ondersteuning nodig heeft.  

Dat kan een reguliere basisschool 10 

zijn; een school in de buurt of een 

school die past bij uw levensovertui-

ging. Of misschien kiest u voor een 

school omdat die school uw kind 

extra ondersteuning kan bieden. 



Het is ook mogelijk uw kind aan te  

melden op een gespecialiseerde school 11. 

Er is dan een toelaatbaarheidsverklaring 12 

nodig. De school of voorschoolse voor-

ziening waar uw kind zit vertelt daar 

graag meer over. Ook de Contact- 

persoon Jonge Kind weet hier alles van.

Gemeente

Als u thuis ook behoefte heeft aan  

ondersteuning, kunt u terecht bij het 

lokale team 13 van uw gemeente.  

Gemeenten, school en samenwerkings-

verband werken zoveel mogelijk samen 

om ervoor te zorgen dat de ondersteu-

ning van uw kind op elkaar aansluit. 

Contact

Heeft u vragen? Wilt u weten welke 

scholen er in uw regio zijn? Kijk dan op 

onze website! U kunt ook contact op-

nemen met het samenwerkingsverband. 

Het mailadres en telefoonnummer vindt 

u op onze site www.swvrgv.nl

Begrippenlijst 

1  Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat scholen het onderwijs 
zo aanpassen dat kinderen ondersteund worden op 
basis van hun onderwijsbehoefte. We willen er in 
Nederland voor zorgen dat alle kinderen onderwijs  
en ondersteuning kunnen krijgen op een school in  
de regio. 

2  Extra ondersteuning
Het kan zijn dat uw kind extra begeleiding, hulp of 
materialen nodig heeft bij het ontwikkelen, leren of 
de verzorging. De school kan -als dat nodig is- bij het 
samenwerkingsverband vragen hen daarbij te steunen.  

3  Samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is 
een vereniging van schoolbesturen uit de gemeenten 
Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Veenendaal en Wageningen. In deze gemeenten 
werken wij samen met scholen voor regulier, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs om te zorgen dat 
ieder kind die het nodig heeft extra ondersteuning en 
een passende plek krijgt. Hierin doen we samen ons 
best ervoor te zorgen dat elk kind thuisnabij in de eigen 
regio passend onderwijs krijgt.  

4  Voorschoolse voorziening 
Een voorschoolse voorziening is opvang voor kinderen 
van 0-4 jaar. Dat kan een peuterspeelzaal, peuterop-
vang, (gespecialiseerd) kinderdagverblijf, kinderopvang 
of behandelgroep zijn. Waar uw kind ook naartoe gaat, 
de medewerkers overleggen regelmatig met u over de 
ontwikkeling van uw kind. 

5  Contactpersoon Jonge Kind (CJK)
De Contactpersoon Jonge Kind van het samenwerkings- 
verband is gespecialiseerd in de ontwikkeling van jonge 
kinderen van 0-8 jaar. Zij denkt mee over de onderwijs-
behoefte van uw kind en de schoolsoort die bij uw kind 
past. De voorschoolse voorziening kan advies vragen 
bij de CJK.



6  Onderwijsbehoefte
Een onderwijsbehoefte is datgene wat uw kind 
nodig heeft om zich binnen een school op een 
positieve manier te ontwikkelen. 

7  Basisondersteuning
Dit is de ondersteuning die iedere reguliere basis-
school biedt. Bijvoorbeeld hulp die wordt gegeven 
als het leren niet vanzelf gaat. Sommige scholen 
specialiseren zich in een bepaald soort hulp. Ze 
hebben hiervoor deskundige leerkrachten in huis. 
Elke school beschrijft welke (basis)ondersteuning  
zij biedt. En hoe dat wordt georganiseerd. Dat leest 
u op de website van de school. Of in de schoolgids.

8  Zorgplicht
Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een 
passende plek krijgt. Ook als het kind extra  
begeleiding en ondersteuning nodig heeft. 
Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. 
De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school 
zitten en voor kinderen die worden aangemeld. 
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat 
kinderen van school naar school worden gestuurd.  

De school waar uw kind is aangemeld zoekt samen 
met de ouders een passende plek. Als de school de 
hulp die nodig is niet (meer) kan bieden, kan uw 
kind worden geplaatst op een school die de hulp 
wel kan bieden. Dat kan een reguliere of gespeciali-
seerde school zijn.

9  Steunpunt Coördinator (SC)
Als u een passende school heeft gevonden, wordt 
de Steunpunt Coördinator van het samenwerkings- 
verband betrokken. Iedere school heeft een eigen 
SC die scholen helpt bij het vormgeven van pas-
send onderwijs. Scholen kunnen altijd een beroep 
doen op de SC voor advies over extra ondersteu-
ning voor uw kind. Dit wordt vanzelfsprekend 
besproken met u. 

Schoolsoorten

10  Reguliere basisschool 
Dit is de algemene basisschool voor kinderen  
van 4-12 jaar.  

11  Gespecialiseerde school
Speciaal basisonderwijs  
Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen 
die meer ondersteuning nodig hebben dan een 
reguliere basisschool kan bieden. 

Speciaal onderwijs 
Het speciaal onderwijs is voor kinderen die gebaat 
zijn bij specialistische ondersteuning vanwege 
gedrag of een beperking.

12  Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Leerlingen die naar speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs gaan, hebben een toelaatbaar-
heidsverklaring nodig. De school vraagt de TLV aan, 
niet de ouders. In de aanvraag schrijft de school 
welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Zodra 
het dossier compleet is, beoordelen deskundigen bij 
het samenwerkingsverband de aanvraag.  
Soms wordt een aanvraag afgewezen. Dan wordt 
een andere schoolsoort geadviseerd.

13  Lokaal team
In iedere gemeente werkt een team met mensen 
samen aan goede hulp voor kinderen. Dit lokale 
team heet in elke gemeente anders: wijkteam,  
sociaal team, CJG, kernteam, startpunt, jeugd-
team of dorpsteam. U kunt op de website van uw 
gemeente contactgegevens vinden. Ook kunt  
u hen altijd bellen met uw vragen. 



Wat heeft uw kind nodig  
op school en zijn er  
passende scholen in  
de buurt?
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