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Betreft: Reactie/advies op oriëntatiedocument Passend onderwijs. 
 
Geacht College, 
 
De WMO Adviesraad heeft het oriëntatiedocument “Passend onderwijs” 
uitvoerig doorgenomen en daar waar nodig aanvullende documenten 
opgevraagd en ontvangen. 
 
Op basis hiervan en de aanvullende antwoorden van Mevrouw van Bergen 
hebben we het navolgende beeld: 
 

1. Er is een bestuursopdracht “Passend onderwijs en Zorg voor jeugd” 
van november 2012. 

2. Er is een plan van aanpak “Passend onderwijs en Zorg voor jeugd” van 
31 januari 2013. 

3. Oriëntatiedocument  “Passend onderwijs” van mei 2013. 
4. Startnotie REA Regionaal Educatieve Agenda gemeenten Bergen op 

Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht. 
5. Beantwoording vragen door Monique van Bergen gem. Woensdrecht. 

 
Ad. 1 Kort samengevat  is er een bestuursopdracht gegeven voor het: 

- Vaststellen van de algemene uitgangspunten en 
verantwoordelijkheden onderwijs en gemeente t.a.v. Passend 
onderwijs. 

- Beschrijven van het gewenste jeugdzorgstelstel vanaf 2015; 
- Vaststellen van de (voorlopige) thema’s waarover gemeenten en 

onderwijs op Overeenstemming Gericht Overleg passend 
Onderwijs moeten voeren (het zgn. OOGO-hoofdstuk); 

- Afspreken op welke wijze het “OOGO-hoofdstuk” wordt 
gemaakt. 
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Uit de planning blijkt dat op 1 mei 2014 het ondersteuningsplan naar de 
inspectie gezonden dient te worden. 

 
Ad. 2 In het plan van aanpak wordt uitgewerkt hoe gemeenten en 
samenwerkingsverbanden samen aan de slag gaan, om uiteindelijk te komen 
tot overeenstemming over een ondersteuningsplan. 
Genoemd worden de uitgangspunten en doelstellingen: Het doel is om een 
samenhangende zorg- en begeleidingsstructuur te realiseren die goed aansluit 
op de basisvoorzieningen waar jeugdigen en ouders gebruik van maken. 
 
De raakvlakken  met passend onderwijs worden genoemd en beschreven: 

- Transitie Jeugdzorg; 
- Transitie AWBZ 
- Sociaal Domein; 
- Leerlingenvervoer; 
- Onderwijshuisvesting: 
- Krimp en Onderwijs; 
- Lokaal jeugd- en Onderwijsbeleid. 

 
In de planning wordt aangegeven dat in oktober 2013 het concept 
ondersteuningsplan en vervolgafspraken gereed dienen te zijn. 
De WMO Adviesraad zou hiervan graag kennis van nemen zodat dit een 
concreter beeld moet opleveren waarop wij kunnen reageren. Wij zien het 
ondersteuningsplan derhalve graag tegemoet. 
 
Ad. 3 In het oriëntatiedocument lezen we de voortgang van het plan van 
aanpak. Genoemd wordt hoe het regionaal ondersteuningsplan het 
samenwerkingsverband vastlegt en hoe men het passend onderwijs voor elk 
kind wil realiseren. 
Ook wordt genoemd het OOGO-onderdeel in het ondersteuningsplan, welke 
onderwerpen behandeld als leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijshuisvesting 
enz. 
Ook wordt een conferentie genoemd waarin de diverse thema’s  zijn 
besproken van de OOGO-hoofstukken. 
Het oriëntatiedocument is derhalve eigenlijk een richtingbepalend document 
om tot het ondersteuningsplan te komen. 
 
Ad. 4 De startnotitie REA brengt de overlegstructuren in beeld t.b.v. o.a. de 
invoering van het passend onderwijs. Het betreft hier de deelnemers en 
thema’s welke besproken dienen te worden. Deze thema’s  zien we in het 
oriëntatiedocument weer terug. Het betreft een technisch document welke we 
ter kennisname hebben aangenomen 
 
Ad. 5 De beantwoording van de vragen door Monique van Bergen gem. 
Woensdrecht spreken voor zich en zijn duidelijk. 
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Conclusie / advies: 
Door kennis te hebben genomen van genoemde documenten waarbij de 
invoering van passend onderwijs het hoofdthema vormt, komen we tot de 
volgende conclusie: 
 
Het ondersteuningsplan is het belangrijkste document waarin aan diverse 
thema’s met betrekking tot passend onderwijs invulling wordt gegeven. Naar 
verwachting zal dit in december gereed zijn (info van mevrouw van Bergen) De 
WMO Adviesraad verzoekt derhalve om dit document ter advisering voor te 
leggen, waarbij wij kritisch zullen toetsen  naar de invulling van het 
leerlingenvervoer (efficiënt en doelmatig) en onderwijshuisvesting m.b.t. het 
speciaal onderwijs (afstanden) alsmede de koppeling tussen jeugdzorg en 
onderwijs. 
  
Met belangstelling wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Wmo Adviesraad 
 
 
 
C. de Weert 
voorzitter 
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