
HET P A S T
SBO/SO PassendWijs

Speciaal Basis Onderwijs
Speciaal Onderwijs

Voor meer informatie kijk op:
www.swv-passendwijs.nl

SBO/SO voorzieningen PassendWijs
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SBO scholen

IQ 55 en hoger met
ontwikkelings-
achterstand, 
werkhoudings-  
en/of sociaal 
emotionele  
problematiek

Praktijkonderwijs, 
vmbo 
(incidenteel hoger)

Omgaan met 
leer-, gedrag-  
en sociaal  
emotionele  
problematiek 

De Ommezwaai

IQ globaal tussen 
80 - 140>
Leerlingen  
met cognitieve 
mogelijkheden met 
belemmeringen in 
gedrag

Diplomagericht 
voortgezet 
(speciaal) 
onderwijs

Omgaan  
met moeilijk  
verstaanbaar 
gedrag

De Vaart

IQ globaal tussen 
de 50 - 80 
Leerlingen met 
leerachterstand  
en belemmeringen 
in gedrag

Dagbesteding, 
arbeid,  
praktijkonderwijs 
en voortgezet  
(speciaal) 
onderwijs

Omgaan  
met moeilijk  
verstaanbaar 
gedrag

Lichtenbeek

IQ van <30->100, 
Leerlingen die 
belemmerd 
worden in hun 
ontwikkeling door 
verstandelijke  
en/of fysieke 
beperkingen

Dagbesteding,  
en voortgezet  
(speciaal) 
onderwijs

Omgaan met 
lichamelijke, 
verstandelijke en/
of meervoudige 
beperkingen

De Brouwerij

IQ van 80 of hoger 
met sprake van 
disharmonische 
intelligentiepro-
fielen. Leerlingen 
die belemmerd 
worden in hun 
ontwikkeling door 
problemen in 
informatie- 
verwerking, 
uitend in gedrags-
problemen

Praktijkonderwijs, 
voortgezet  
(speciaal) 
onderwijs

Omgaan met 
leerlingen met  
een naar 
binnen gerichte 
hulpvraag, met 
grote behoefte 
aan overzicht en 
structuur



SO - De Ommezwaai 
Onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar  
met een normaal tot hoog IQ en complexe gedrags-,  
ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen.

Kijk voor meer informatie op de website:
www.schooldeommezwaai.nl

SO - Lichtenbeek
Onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 - 13 jaar  
met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige 
beperking en langdurig zieke kinderen.

Kijk voor meer informatie op de website:
www.lichtenbeek.nl

Algemene informatie
Passend Onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind 
een goede onderwijsplek krijgt. Zo nodig met wat extra aandacht 
en begeleiding. Lukt dat niet op de school van uw keuze, 
dan zoekt de school een geschikte school waar dat wel kan.  
Op www.swv-passendwijs.nl leest u wat Passend Onderwijs en 
zorgplicht inhouden. Hoe u uw kind kunt aanmelden en wat u 
moet doen als uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

SO - De Vaart
Onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 6 - 13 jaar 
waarbij naast gedrags-, ontwikkelings-, en/of  
psychiatrische problemen sprake is van beperkte  
cognitieve mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op de website:
www.vaart-oosterbeek.nl

SBO scholen
Onderwijs voor kinderen in de leeftijd 4 - 13 jaar, die zich in 
het regulier basisonderwijs onvoldoende ontwikkelen door 
leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen.

Kijk voor meer informatie op de website van de diverse 
SBO-scholen. 

Arnhem:
www.sbodepiramide-arnhem.nl
www.sbo-deklaproos.nl
www.de-horizon.nl

Dieren:
www.sterrenbos.nu

Bemmel:
www.sbodevlinderboom.nl

SO - De Brouwerij 
Onderwijs voor kinderen in de leeftijd 4 - 13 jaar met  
een normaal tot hoog IQ en een diagnose Autisme  
Spectrum Stoornis (ASS) samengaand met een naar 
binnen gerichte hulpvraag.

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.sgmbrouwerij.nl


