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Voorschoolse instellingen 
en instanties



Passend Onderwijs

Passend Onderwijs legt de zorgplicht bij schoolbesturen en scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 

augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra-ondersteuning nodig hebben, de 

juiste onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken basisscholen en speciale scholen samen in regionale 

samenwerkingsverbanden.

Schoolbesturen ontvangen extra middelen om kinderen de gewenste ondersteuning binnen de school 

te kunnen bieden. Liefst binnen de reguliere basisschool. Als blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van 

kinderen niet binnen het basisonderwijs beantwoord kunnen worden, dan is plaatsing in het Speciaal 

Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs mogelijk.

Samenwerkingsverband Zeeluwe

Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs 

in de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. In 

het Ondersteuningsplan is vastgelegd op welke wijze de 38 aangesloten schoolbesturen deze 

verantwoordelijkheid daadwerkelijk uitvoeren. 

Leidend daarbij is het motto 

Al le kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!
Alle uitgebreide informatie over het samenwerkingsverband vindt u op www.zeeluwe.nl.



Samenwerking met voorschoolse instellingen en instanties 

Kinderen die het onderwijs instromen, hebben veelal te maken gehad met een voorschoolse instelling of 

instantie. Deze jonge instromers behoren tot de onderinstroom. 

Een goede samenwerking tussen onderwijs en voorschool maakt het mogelijk de overstap van 

onderinstroom naar het basisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. De samenwerking zal in de eerste 

plaats op lokaal niveau tussen schoolbesturen en voorschoolse instellingen/instanties uitgewerkt moeten 

worden, bijvoorbeeld via de lokale educatieve agenda (LEA). Hierbij mag van de gemeenten een regierol 

verwacht worden.

Voor het samenwerkingsverband Zeeluwe is een goede samenwerking belangrijk bij kinderen die een grote 

behoefte hebben aan extra-ondersteuning en waarschijnlijk niet in het basisonderwijs opgevangen kunnen 

worden. Voor deze kinderen moet een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom aangevraagd worden om 

plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs mogelijk te maken. Daarbij is kennis van en 

informatie over het kind vanuit voorschool onontbeerlijk.

Basisonderwijs en Speciaal (Basis)Onderwijs

Kinderen hebben niet allemaal evenveel ondersteuning nodig. Voor de meeste kinderen volstaat de 

basisondersteuning in het basisonderwijs. Hieronder valt onder andere de extra oefening en begeleiding bij 

lezen, taal, rekenen en lichte gedragsproblematiek. 

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra-ondersteuning. Denk hierbij binnen het basisonderwijs aan 

remedial teaching, ondersteuning door een onderwijsassistent of specifieke begeleiding.

Voor zeer specifieke ondersteuning bij leer- en gedragsproblemen zal extra-ondersteuning binnen het 

Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs gevonden moeten worden. Kinderen hebben dan behoefte 

aan rust en structuur in kleine groepen, aan individuele begeleiding of een toegeruste schoolomgeving. 

Denk hierbij aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 

Speciaal basisonderwijs

Scholen voor Speciaal Basisonderwijs hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. De groepen 

in het Speciaal Basisonderwijs zijn echter kleiner en er zijn meer deskundigen aanwezig waardoor meer 

individuele begeleiding van kinderen mogelijk is. Leerlingen kunnen tot hun veertiende jaar op een school 

voor Speciaal Basisonderwijs terecht.



Speciaal onderwijs

In het Speciaal Onderwijs zijn de groepen nog kleiner en is nog meer deskundigheid aanwezig. Hier gelden 

niet dezelfde verplichte kerndoelen als in het (Speciaal) Basisonderwijs. Het Speciaal Onderwijs biedt nóg 

meer mogelijkheden om kinderen individueel te begeleiden.

Het Speciaal Onderwijs is verdeeld in vier categorieën, clusters geheten:

Cluster 1 Onderwijs voor slechtziende en blinde leerlingen

Cluster 2 Onderwijs voor leerlingen met ernstige spraaktaal problematiek en voor leerlingen met 

 auditieve beperkingen (doof of slechthorend)

Cluster 3 Onderwijs voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en zieke leerlingen

Cluster 4 Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek

De clusters 1 en 2 vallen buiten Passend Onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Van voorschool naar basisonderwijs

Het is voor een goede start in het basisonderwijs belangrijk dat de basisschool een goed beeld heeft 

van de onderwijsbehoeften van het kind. Dat houdt in dat informatie vanuit de voorschoolse periode, 

het leerlingdossier, met de basisschool gedeeld wordt. Voor kinderen die meer behoefte hebben aan 

ondersteuning gebeurt dit het liefst via een ‘warme overdracht’. Kinderen een nieuwe kans bieden zonder 

informatie te delen, is vaak niet in het belang van het kind en kan leiden tot een vertraging van soms wel een 

half jaar.

Van voorschool naar Speciaal (Basis)Onderwijs

Als duidelijk is dat een leerling niet binnen het basisonderwijs opgenomen kan worden, dan moet voor deze 

leerling een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom aangevraagd worden. Dat kan alleen door een school 

die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Zeeluwe. 

Om een zoektocht en onnodige bureaucratie te voorkomen, is het belangrijk dat ouders weten welke 

onderwijsvorm het beste aansluit bij de behoeften van hun kind. Vaak zijn al de nodige deskundigen 

geraadpleegd en geven hun adviezen, tezamen met de adviezen uit de peuterspeelzaal of het 

kinderdagverblijf de gewenste richting aan namelijk: Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs cluster 3 

of 4.



Bij onduidelijkheid over dit beeld kan advies gevraagd worden bij Zeeluwe via info@zeeluwe.nl. 

Ouders beslissen uiteindelijk bij welke school zij hun kind aanmelden. Deze school verzorgt de verdere 

aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

In de regio van samenwerkingsverband Zeeluwe kunnen kinderen voor Speciaal Basisonderwijs aangemeld 

worden bij:

De Springplank  (vestigingen in Harderwijk en Zeewolde)

De Arend (vestiging in Nunspeet)

Koningin Emmaschool (vestiging in Nijkerk)

Van der Reijdenschool (vestiging in Epe)

Voor Speciaal Onderwijs kunnen kinderen aangemeld worden bij:

Cluster 3 de Lelie  (vestiging in Harderwijk)

 De Wingerd  (vestiging in Nunspeet)

Cluster 4 Verschoorschool (vestiging in Nunspeet )

 

Aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom

De school waar de ouders zich aanmelden, verzorgt de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring 

Onderinstroom. Daarbij zijn de handtekeningen van de ouders, de beoogde school voor Speciaal 

Onderwijs en de handtekening van minimaal twee deskundigen verplicht. De eerste deskundige moet een 

orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog zijn. De tweede deskundige een pedagoog, kinderpsychiater, 

maatschappelijk werker of arts.



Indien de ouder(s) niet wensen te ondertekenen, dient de zienswijze van de ouders te worden bijgevoegd. 

De directeur-bestuurder van Zeeluwe besluit uiteindelijk over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring.

Het aanvraagformulier Onderinstroom kan gedownload worden op de website van Zeeluwe: 

www.zeeluwe.nl/scholen/formulieren.

Commissie Onderinstroom

De commissie Onderinstroom bestaat uit deskundigen vanuit het onderwijs en adviseert de directeur-

bestuurder over de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring na een inhoudelijke toetsing van de aanvraag. 

De werkwijze en samenstelling van deze commissie staat op de website van Zeeluwe: 

www.zeeluwe.nl/zeeluwe/commissie_onderinstroom_zeeluwe.

Verdere informatie
Alle informatie is ook te vinden op www.zeeluwe.nl

 Ceintuurbaan 2 - 70

 3847 LG Harderwijk

 0341 740 007

 info@zeeluwe.nl


