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DOORGAANDE LIJN VOORSCHOOLSE VOORZIENING – 

PASSEND ONDERWIJS 

 

Wanneer er vragen zijn over een passende vorm van onderwijs voor een kind dat 

extra ondersteuning nodig heeft, kan de voorschoolse voorziening in overleg met 

ouders/verzorgers SWV PassendWijs inschakelen.  

 

Ten aanzien van de route zijn er twee mogelijkheden:  

 

1. Ouders/verzorgers hebben hun kind bij een school1 aangemeld 

 

Als het kind al bij een school is aangemeld2 heeft het bevoegd gezag van de school 

zorgplicht. De school heeft dan 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken of ze een 

passende plek kunnen bieden of eventueel een andere school voor het kind te vinden. Om 

de onderwijsbehoeften in beeld te brengen kan de intern begeleider in samenspraak met 

ouders/verzorgers en de voorschoolse voorziening een observatie doen. Ook kan er via 

Kindkans3 een schoolcontactpersoon (orthopedagoog) van SWV PassendWijs gevraagd 

worden om als inhoudelijk adviseur deel te nemen aan een overleg. De school initieert dit 

overleg.  

 

2. Ouders/verzorgers hebben hun kind nog niet bij een school aangemeld en het is 

onvoldoende duidelijk wat de passende onderwijsplek is 

 

Als het kind nog niet is aangemeld bij een school kan de voorschoolse voorziening in 

samenspraak met ouders/verzorgers, SWV PassendWijs inschakelen. De regiocoördinator 

wordt dan benaderd en afhankelijk van de hulpvraag en de onderwijsbehoeften neemt 

iemand van PassendWijs deel aan het overleg binnen de voorschoolse voorziening. Dit is in 

eerste instantie de regiocoördinator, als de onderwijsbehoeften niet duidelijk zijn kan deze 

de schoolcontactpersoon (orthopedagoog) vragen deel te nemen aan het overleg.   

 

Bij punt 2 

Afhankelijk van de wijk waar ouders/verzorgers wonen kan de regiocoördinator benaderd worden 

om de vraag voor te leggen en de route te bepalen.  

• Regio Arnhem Noord en regio Rheden Rozendaal:  

Denise Verhaaff d.verhaaff@swv-passendwijs.nl   

• Regio Arnhem Zuid: Ayla Stehouwer a.stehouwer@swv-passendwijs.nl  

• Regio Renkum: Ingeborg Deege  i.deege@swv-passendwijs.nl       

Bij bovenstaande regio’s in cc aan: a.ketelaars@swv-passendwijs.nl  

• Regio Overbetuwe Lingewaard: Deborah van de Koppel d.vandekoppel@swv-passendwijs.nl 

                                                           
1 Dit kan een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs 
zijn.  
2 Aanmelding gebeurt schriftelijk via het aanmeldingsformulier van de school of via een mail.  
3 Kindkans is een webapplicatie waar scholen hun ondersteuningsaanvragen kunnen indienen.  
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