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Passend Onderwijs op het Zuiderzee College 

Wat is Passend Onderwijs?
Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Pas-
send Onderwijs betekent onderwijs op maat door afstemming op 
de leerbehoefte van de leerling. De school biedt een arrangement 
aan zorg om tot passende ondersteuning van de leerling te ko-
men. Die kan ook tijdelijk buiten school worden geboden. 
Ouders van een leerling met een zorgvraag horen binnen 10 we-
ken na aanmelding of hun kind op school geplaatst kan worden. 
Lukt dat niet dan biedt de school, na overleg met ouders, een 
andere passende onderwijsplek aan in het speciaal onderwijs (de 
zorgplicht). Ouders hoeven dus niet meer zelf op zoek te gaan. 
Voor het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring no-
dig van het Samenwerkingsverband. 

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?
Als een school de leerling ondanks het beschikbare arrangement 
niet voldoende ondersteuning kan bieden en een tussenvoorzie-
ning of speciaal onderwijs nodig is, dan regelt de school de toe-
laatbaarheid voor deze voorziening. 

Wat is een samenwerkingsverband (SWV)?
De Zaanstreek beschikt over een SWV voor het primair onderwijs 
en een voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit de gemeen-
ten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland behoren bij het SWV 
Zaanstreek (SVZ). 

Wat doet het SWV?
Het SWV Zaanstreek zorgt in de regio voor een dekkend netwerk 
van onderwijs en ondersteuning en legt de afspraken daarover 
vast in een ondersteuningsplan. Het SWV zorgt ook voor de toe-
lating tot een tussenvoorziening en het speciaal onderwijs. 
Het SWV volgt ook hoe het met al deze zorgleerlingen gaat: op 
welke school zitten ze, welke ondersteuning krijgen ze, is deze 
voldoende, zijn er genoeg plekken? 

Wat is een tussenvoorziening?
Een tussenvoorziening is een bovenschoolse vorm van onder-
steuning in de regio. In een tussenvoorziening krijgen leerlingen 
intensieve ondersteuning. Plaatsing op een tussenvoorziening is 
altijd tijdelijk en kent een maximum van twee jaar. 
De tussenvoorziening van de gemeente Zaanstad is onderge-
bracht in Saenstroom opdc en het Altra College. 

Hoe ziet de begeleiding op het Zuiderzee College 
er uit?
Het Zuiderzee College heeft het Team Persoonlijke Begeleiding 
samengesteld. Dit is ons arrangement voor leerlingen die voor 
een langere periode extra ondersteuning nodig hebben. Het ar-
rangement omvat deskundige begeleiders die deze leerlingen on-
dersteuning op maat bieden en de docenten adviezen kunnen 
geven om hun leerlingen in de les zo goed mogelijk te helpen. 
Uitgangspunt is altijd: wat heeft een kind nodig om zich goed te 
kunnen ontwikkelen? In het zogenaamde ontwikkelingsperspec-
tief wordt vastgelegd welk doel een kind zou kunnen bereiken. 

Wat doet het Team Persoonlijke Begeleiding (TPB)?
Het TPB is een team van ca. 10 docenten c.q. begeleiders. Het 
team coacht leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in 
een individueel traject. De coaching vindt plaats na de lessen. In 
overleg met ouders en de leerling wordt een ontwikkelingsper-
spectief opgesteld om zo de ondersteuningsbehoefte vast te 
kunnen stellen. Er wordt één plan gemaakt voor onderwijs en 
ondersteuning. 

Voor wie is het TPB bedoeld?
Het TPB is voor leerlingen met een specifieke ondersteunings-
behoefte, die extra ondersteuning nodig hebben om de school 
met succes af te kunnen ronden. Bijvoorbeeld leerlingen die hulp 
nodig hebben bij de planning en organisatie van het huiswerk. 
Of leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van 
afspraken of het goed hanteren van regels. Sommige leerlingen 
leren met de extra ondersteuning hoe ze op de juiste manier pro-
blemen kunnen aanpakken. Ook leerlingen met een lichamelijke 
beperking ontvangen begeleiding van het TPB.

Het TPB biedt de leerling ook een opvangplek, na de reguliere les-
sen, waar deskundige begeleiding aanwezig is om problemen of 
een hulpvraag te bespreken. De ruimte van het TPB is ook - in be-
paalde gevallen - een time-outplek gedurende de middaguren.
Het TPB is er ook voor mentoren en docenten. Zij kunnen han-
delingsadviezen krijgen en/of informatie over achtergronden van 
de leerling inwinnen. Ook kan met mentoren worden overlegd 
over de inhoud van het ontwikkelingsperspectief en de opgezette 
ondersteuning. 

Het kantoor van het TBP bevindt zich op de begane grond van het 
Zuiderzee College, kamer 018.


