
Samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. 

Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat er voor elk kind 

binnen uw samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

een goede onderwijsvoorziening is gevonden. Dat kan 

niemand alleen, daar hebt u elkaar voor nodig. Maar wat 

hebt u dan precies van elkaar nodig?

Laten we, om die vraag goed te beantwoorden, eens 

beginnen bij het kind met een zorgvraag. Wat heeft dit 

kind van uw samenwerkingsverband nodig? Hoe krijgt u 

die vraag goed in beeld? Zijn uw activiteiten en processen 

afgestemd op die vraag?

Als u weet wat het kind nodig heeft weet, u dan wat elke 

school in uw samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

kan bieden? Wat kan de ene school wel maar de andere 

(nog) niet? En waarom kan de ene school het wel maar 

de andere (nog) niet? En wil iedereen wel? Hebt u 

antwoordop elke hulpvraag? Kan uw (samenwerkende)

organisatie deze vraag aan?

Het komt dus aan op samenwerken. Hebt u zich wel eens 

afgevraagd waarom dat niet altijd goed lukt? In welk 

stadium van samenwerking bevindt uw samenwerkings 

verband zich? Bent u daar tevreden mee? Maakt u de 

ambities uit het zorgplan waar? Heeft het antwoord op 

die vraag te maken met de manier waarop u samenwerkt?

Lukt het ook financieel binnen de kaders die Passend 

Onderwijs straks biedt?
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Uw samenwerkingsverband Passend Onderwijs en zorgplicht

Elke verandering in uw school of organisatie moet bijdragen aan versterking van het primaire proces. Vanuit dit

perspectief werken wij als interim-managers en adviseurs van BMC op het gebied van (voortgezet) speciaal 

onderwijs aan beter onderwijs voor leerlingen met een complexe hulpvraag. Dit doen we met gedegen kennis van 

de praktijk en door voorop te lopen in het ontwikkelen van nieuwe inzichten. Zo zien wij in het realiseren van 

zorgplicht een kans voor kinderen, maar ook een opdracht om samen te werken. Vooral met hart voor 

leerlingendie extra zorg en aandacht nodig hebben.
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De zorgplicht brengt ons weer terug tot de kern. Daar 

waar het om gaat: onderwijs bieden aan kinderen met 

zorgvragen. Het is uw zorgplicht om deze kinderen niet 

aan de kant te laten staan. Dat is lang niet altijd eenvoudig

maar wel een uitdaging. Daarvoor moet u samenwerken;

dat is spannend maar niet onmogelijk.

In bovenstaande tekst hebben we zestien keer een vraag 

aan u gesteld. Dat is niet zomaar. BMC heeft de Quickscan 

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ontwik- 

keld. Aan de hand van zestien vragen over leerlingzorgen 

de inhoudelijke, organisatorische, bestuurlijke, commu-

nicatieve en financiële samenwerking helpen wij u 

zichtbaar te maken waar de eventuele knelpunten in uw 

samenwerkingsverband zitten. Mochten die knelpunten 

er zijn, dan helpen wij u graag als u met elkaar oplossingen 

wilt vinden. U weet dan of uw samenwerkingsverband 

‘Passend Onderwijs-Proof’ is.

Ons werk voor uw leerlingen

Onze interim-directeuren, teamleiders en adviseurs 

werkensamen met u aan krachtig, inspirerend onderwijs 

in lerende organisaties. Hierbij nemen zij de leerling en 

de professional als uitgangspunt bij de ontwikkeling van

visie en beleid. Een adviseur van BMC kent de scholen,

de leerlingen en de regio’s van binnenuit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het

secretariaat Advies Onderwijs via telefoonnummer  

(033) 496 52 00.

www.bmc.nl
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