
Passend Onderwijs (en nieuwe aanmeldingen) 
 

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De gedachte achter deze wet is de 

volgende: 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen 

uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, 

als dat kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden zij zo goed mogelijk voorbereid op een 

vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor die 

kinderen die daar het best op hun plek zijn. 

Op het Fioretti College zijn wij van mening dat iedere leerling wel vaart bij persoonlijke begeleiding. 

Om onze leerlingen op een goede manier voor te bereiden op vervolgonderwijs en de maatschappij, 

is het onze taak hun zelfstandigheid gedurende hun schoolcarrière steeds verder te vergroten. Ons 

doel is alle leerlingen (m.n. leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte) door begeleiding op 

maat naar een passend diploma te leiden waarbij hun zelfstandigheid gedurende hun 

schoolcarrière steeds verder vergroot wordt. 

Binnen het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is afgesproken dat alle scholen, dus ook 

het Fioretti College, basiszorg verlenen (zie schoolondersteuningsprofiel). Nu de wet van kracht is 

(sinds 1 augustus 2014) zullen meer leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte onze school 

bezoeken. Na zorgvuldig in kaart gebracht te hebben wat een leerling nodig heeft om succesvol te 

kunnen zijn op het Fioretti College, bieden wij, binnen de basiszorg, zoveel mogelijk maatwerk. 

Omdat Passend Onderwijs een zaak is van iedereen op school en niet slechts iets van enkele 

specialisten, proberen wij de begeleiding zo dicht mogelijk bij de leerling vorm te geven: in 

de klas wat in de klas kan (o.l.v. de mentor, indien nodig met steun van een intern 

gedragsdeskundige), alleen daarbuiten wat noodzakelijk is. Wij streven naar maatwerk als 

het gaat om de aard en intensiteit van de begeleiding. Indien mogelijk wordt de intensiteit 

steeds minder. Wij streven ernaar dat de meeste leerlingen in de loop van het eerste 

leerjaar in staat zijn (redelijk) zelfstandig te functioneren op school. 

Om ervoor te zorgen dat alle docenten Passend Onderwijs vorm kunnen geven beschikt het 

Fioretticollege over een Intern Ondersteuningsteam (IOT). De kern van dit team wordt 

gevormd door de ondersteuningscoördinator en twee gedragsdeskundigen. De kernleden 

werken nauw samen met twee schoolmaatschappelijk werkers en de vier 

leerlingbegeleiders/vertrouwenspersonen. 

Voor nieuwe aanmeldingen voor de brugklas is het van belang of er op de basisschool al 

sprake was van een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Wanneer dit het geval is geweest 

en voor hem/haar reeds een ontwikkelperspectiefplan (OPP) is opgesteld, zijn de ouders en 

de basisschool verplicht hier vóór 1 januari (van het kalenderjaar waarin om plaatsing wordt 

verzocht) melding van te maken bij het Fioretti College (afspraak binnen het SWV). Voor alle 

leerlingen zonder OPP, maar wel met een bijzondere ondersteuningsbehoefte, geldt dat 

Fioretti College graag in een vroeg stadium het gesprek aangaat over wat de leerling nodig 

heeft. De basisschool wordt in samenspraak met de ouders gevraagd al ruim vóór de periode 



van inschrijving, het liefst al in groep zeven, contact op te nemen met het Fioretti College. 

Aangezien het Fioretti College een reguliere school is, die basiszorg levert, zijn er grenzen 

aan het aantal leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte dat de school jaarlijks 

kan begeleiden. Het is voor het Fioretti College mogelijk om jaarlijks schoolbreed maximaal 

20 leerlingen te bedienen, die een OPP hebben. 

Het Fioretti College biedt ook plaats en ondersteuning aan leerlingen met een lichamelijke 

beperking. Gezien de faciliteiten waar de school over beschikt, biedt het Fioretti College 

schoolbreed jaarlijks plaats aan maximaal 3 leerlingen, die rolstoelgebonden zijn. 

Voor vragen en/of verdere informatie kunt u contact opnemen met de 
ondersteuningscoördinator. 

 
 

Ondersteuningscoördinator mw. B. Lagerweij 
 

Email:  b.lagerweij@fioretti.nl 


