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PASSEND	  ONDERWIJS	  

INTENTIEVERKLARING	  SAMENWERKINGSVERBAND	  VOORTGEZET	  ONDERWIJS	  
ROOSENDAAL	  

	  

BETREFT:	  VO-‐30-‐02:	  GEMEENTEN	  HALDERBERGE,	  ROOSENDAAL,	  MOERDIJK	  

	  

	  

Ondergetekenden:	  

	  

VERENIGING	  ONS	  MIDDELBAAR	  ONDERWIJS	  SCHOLENGROEP	  TONGERLO	  

STICHTING	  MARKLAND	  COLLEGE	  

STICHTING	  ROC	  WEST-‐BRABANT	  

STICHTING	  	  OPENBAAR	  VOORTGEZET	  ONDERWIJS	  ROOSENDAAL	  

STICHTING	  KATHOLIEK	  PRIMAIR	  ONDERWIJS	  ROOSENDAAL	  

STICHTING	  R.K.MYTYLSCHOOL	  ROOSENDAAL	  

STICHTING	  HET	  DRIESPAN	  ETTEN-‐LEUR	  

	  

	  

In	  aanmerking	  nemende	  dat:	  

A. De	  overheid	  voornemens	  is	  het	  wetsvoorstel	  Passend	  Onderwijs	  per	  1	  augustus	  2013	  
in	  werking	  te	  laten	  treden,	  waarbij	  per	  1	  november	  2013	  de	  bestuurlijke	  inrichting	  
van	  de	  samenwerkingsverbanden	  moet	  zijn	  gerealiseerd.	  

B. Bovengenoemde	  schoolbesturen	  voor	  het	  voortgezet	  onderwijs	  en	  bovengenoemde	  
schoolbesturen	  voor	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  cluster	  3	  en	  4	  één	  of	  meerdere	  
onderwijsvoorzieningen	  hebben	  in	  de	  regio	  van	  de	  in	  de	  titel	  genoemde	  gemeenten	  
en	  dat	  zij	  samen	  een	  nieuwe	  samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  dienen	  te	  
gaan	  vormen.	  
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C. Schoolbesturen	  voor	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  cluster	  3	  en	  4,	  die	  geen	  
onderwijsvoorziening	  in	  de	  regio	  hebben,	  en	  structureel	  leerlingen	  uit	  het	  gebied	  van	  
het	  samenwerkingsverband	  een	  passend	  onderwijsplek	  geven,	  kunnen	  zich	  
aansluiten	  bij	  het	  samenwerkingsverband.	  

D. Het	  nieuwe	  samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  verantwoordelijk	  is	  voor	  een	  
dekkend	  netwerk	  voor	  onderwijsondersteuning	  binnen	  en	  tussen	  scholen	  voor	  alle	  
leerlingen	  van	  regulier	  voortgezet	  onderwijs	  en	  voor	  alle	  leerlingen	  van	  de	  cluster	  3	  
en	  4	  voorzieningen,	  die	  in	  het	  gebied	  VO-‐30-‐02	  wonen,	  en	  wel	  zodanig	  dat	  leerlingen	  
een	  ononderbroken	  ontwikkelingsproces	  kunnen	  doormaken	  en	  leerlingen	  die	  extra	  
ondersteuning	  behoeven	  een	  zo	  passend	  mogelijke	  plaats	  in	  het	  onderwijs	  krijgen.	  

E. De	  ondergetekenden	  derhalve	  afspraken	  over	  de	  in-‐	  en	  oprichting	  van	  het	  nieuwe	  
samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  moeten	  en	  willen	  maken	  teneinde	  
Passend	  Onderwijs	  tijdig	  vorm	  te	  kunnen	  geven,	  waarbij	  uiterlijk	  op	  1	  november	  2013	  
de	  bestuurlijke	  inrichting	  van	  het	  samenwerkingsverband	  gereed	  dient	  te	  zijn.	  

F. De	  VO-‐Raad	  een	  Referentiekader	  Passend	  Onderwijs	  heeft	  vastgesteld,	  dat	  voor	  
ondergetekenden	  een	  leidraad	  is	  voor	  het	  vormgeven	  van	  Passend	  Onderwijs.	  

	  

Verklaren	  daartoe	  de	  volgende	  besluiten	  te	  hebben	  genomen:	  

1. Inrichten	  werkorganisatie	  
	  
A. Het	  bestuur	  van	  het	  huidige	  VO-‐samenwerkingsverband	  aangevuld	  met	  de	  

bestuurlijke	  vertegenwoordiging	  van	  de	  schoolbesturen	  van	  cluster-‐3	  en	  4,	  voert	  
de	  regie	  over	  het	  samenwerkingsproces,	  dat	  er	  op	  gericht	  is	  uiterlijk	  per	  1	  
november	  2013	  een	  rechtspersoon	  te	  hebben	  geïnstalleerd	  en	  vóór	  1	  maart	  2014	  
het	  ondersteuningsplan	  te	  hebben	  vastgesteld.	  

B. Het	  bestuur	  wordt	  ondersteund	  door	  een	  projectleider	  Passend	  Onderwijs.	  
C. De	  projectleider	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  voortgang	  van	  het	  

samenwerkingsproces.	  	  
D. Het	  bestuur	  van	  het	  in	  A	  genoemde	  VO-‐Samenwerkingsverband	  	  dient	  uiterlijk	  in	  

maart/april	  	  2012	  een	  notitie	  vast	  te	  stellen	  waarin	  de	  wijze	  van	  inrichting	  van	  het	  
nieuwe	  VO-‐samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  op	  hoofdlijnen	  staat	  
beschreven.	  

E. Elke	  ondergetekende	  overlegt	  over	  deze	  notitie	  binnen	  de	  eigen	  organisatie	  en	  
betrekt	  de	  eigen	  medezeggenschapsorganen	  hierbij.	  

F. Vervolgens	  vindt	  er	  bestuurlijk	  overleg	  plaats	  over	  de	  hoofdlijnennotitie.	  Nadat	  
consensus	  bereikt	  is	  over	  deze	  notitie	  volgt	  een	  besluit	  tot	  verdere	  uitwerking.	  

G. De	  projectleider	  werkt	  vervolgens	  het	  bestuurlijk/juridische	  kader	  verder	  uit,	  
zodat	  alle	  ondergetekenden	  de	  definitieve	  besluitvorming	  over	  de	  in-‐	  en	  
oprichting	  van	  het	  nieuwe	  samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  binnen	  de	  
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eigen	  organisatie	  kunnen	  realiseren,	  met	  inachtneming	  van	  de	  vereiste	  
medezeggenschap	  hierover.	  

H. Zodra	  de	  ondergetekenden	  in	  de	  eigen	  organisatie	  bovenbedoeld	  definitief	  
besluit	  hebben	  genomen,	  kan	  de	  rechtspersoon	  worden	  opgericht.	  

I. Vanaf	  januari	  2012	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  ontwikkelen	  van	  het	  
ondersteuningsplan	  van	  het	  VO-‐samenwerkingsverband.	  Er	  wordt	  vóór	  1	  februari	  
2012	  een	  werkagenda	  vastgesteld	  ten	  behoeve	  van	  de	  uitwerking	  van	  dit	  plan.	  

J. Vóór	  de	  zomervakantie	  van	  2013	  is	  het	  eerste	  concept	  ondersteuningsplan	  
gereed,	  zodat	  vanaf	  september	  2013	  elke	  ondergetekende	  in	  de	  eigen	  organisatie	  
het	  plan	  kan	  bespreken	  en	  kan	  besluiten	  tot	  instemming.	  

K. Als	  het	  conceptplan	  vervolgens	  door	  het	  bestuur	  is	  vastgesteld	  volgen	  de	  
besprekingen	  met	  de	  betrokken	  gemeenten	  in	  een	  gezamenlijke	  REA	  en	  de	  nog	  in	  
te	  stellen	  ondersteuningsplanraad.	  

	  

2. Mijlpalen	  

	  

A. Op	  1	  november	  2013	  dient	  de	  bestuurlijke	  organisatie	  van	  het	  nieuwe	  
samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  gerealiseerd	  te	  zijn.	  Het	  nieuwe	  
samenwerkingsverband	  dient	  op	  1	  maart	  2014	  het	  ondersteuningsplan	  gereed	  te	  
hebben.	  De	  Wet	  Passend	  Onderwijs	  treedt	  in	  werking	  op	  1	  augustus	  2014.	  

B. De	  ondergetekenden	  onderscheiden	  de	  volgende	  fasen	  in	  de	  vorming	  en	  
inrichting	  van	  een	  nieuw	  samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs:	  
• Voorbereidingsfase	  bestuur	   	   	   :	  januari	  ‘12–	  maart	  ‘12	  
• Besluitvormingsfase	  bestuur	  	   	   :	  maart	  ’12-‐	  oktober	  ‘12	  
• Voorbereidingsfase	  ondersteuningsplan	   :	  januari	  ’12-‐	  september	  ‘13	  
• Besluitvormingsfase	  ondersteuningsplan	   :	  september	  ’13-‐februari	  ‘14	  
• Transitiefase	   	   	   	   	   :	  januari	  ’12-‐	  juli	  ‘14	  

	  

3. Overige	  afspraken	  

	  

A. De	  ondergetekenden	  staan	  het	  bestuur	  en	  de	  projectleider	  het	  gebruik	  van	  
voorzieningen	  toe	  	  die	  zij	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  hun	  taken	  redelijkerwijze	  nodig	  
hebben.	  

B. De	  kosten	  voor	  het	  inhuren	  van	  de	  projectleider	  worden	  betaald	  vanuit	  het	  
budget	  van	  het	  huidige	  VO-‐samenwerkingsverband.	  	  
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C. De	  ondergetekenden	  betrekken	  en	  informeren	  ouders	  en	  de	  
(gemeenschappelijke)	  medezeggenschapsraad	  	  mede	  in	  verband	  met	  het	  in	  
artikel	  10,	  lid	  g	  van	  de	  Wet	  Medezeggenschap	  Scholen	  bepaalde,	  vanaf	  heden	  
regelmatig	  	  en	  over	  alle	  fasen	  welke	  bij	  de	  vorming	  en	  inrichting	  van	  het	  nieuwe	  
samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  zullen	  worden	  doorlopen.	  De	  
ondergetekenden	  vragen	  de	  medezeggenschapsorganen	  tevens	  om	  (	  formeel	  en	  
informeel)	  advies	  over	  de	  hoofdlijnennotitie	  bestuurlijke	  vormgeving	  en	  
uitwerkingsdocumenten	  ten	  behoeve	  van	  het	  ondersteuningsplan.	  

D. Het	  bestuur	  van	  het	  nieuw	  te	  vormen	  VO-‐samenwerkingsverband	  voert	  overleg	  
met	  de	  nog	  te	  installeren	  ondersteuningsplanraad	  over	  het	  ondersteuningsplan	  
van	  het	  samenwerkingsverband.	  Zolang	  deze	  raad	  nog	  niet	  is	  geïnstalleerd	  voert	  
elk	  betrokken	  schoolbestuur	  overleg	  met	  zijn	  MR	  of	  GMR	  over	  het	  
ondersteuningsplan	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  	  

E. Het	  gehele	  vormgevings-‐	  en	  inrichtingsproces	  van	  het	  nieuwe	  VO-‐
samenwerkingsverband	  Passend	  Onderwijs	  vindt	  plaats	  op	  basis	  van	  consensus	  
van	  alle	  ondergetekenden.	  

F. De	  ondergetekenden	  verklaren	  uitvoering	  te	  geven	  aan	  het	  	  tussen	  OC&W,	  PO-‐
raad,	  VO-‐raad,	  	  AOC-‐raad,	  CNV	  onderwijs,	  AVS,	  en	  CMHF	  afgesloten	  
“Onderhandelaarsakkoord	  convenant	  mobiliteit	  passend	  onderwijs”.	  
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Aldus	  overeengekomen	  en	  in	  zevenvoud	  opgemaakt	  en	  ondertekend	  op	  …………………	  

	  

Vereniging	  Ons	  Middelbaar	  Onderwijs	  Scholengroep	  Tongerlo	  

Naam:	  

	  

Stichting	  Markland	  College	  

Naam:	  

	  

Stichting	  ROC	  West-‐Brabant	  

Naam:	  

	  

Stichting	  Openbaar	  Voortgezet	  Onderwijs	  Roosendaal	  

Naam:	  

	  

Stichting	  Katholiek	  Primair	  Onderwijs	  Roosendaal	  

Naam:	  

	  

Stichting	  R.K.	  Mytylschool	  Roosendaal	  

Naam:	  

	  

Stichting	  Het	  Driespan	  Etten-‐Leur	  

Naam:	  
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