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Passend Onderwijs cluster 1
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VIVIS Onderwijs bestaat uit
Bartiméus en Koninklijke Visio,
organisaties die onderwijs en
zorg bieden aan slechtziende

Wat zijn de gevolgen van
Passend Onderwijs voor u?
VIVIS Onderwijs spant zich ervoor in
om Passend Onderwijs tot een succes
te maken. Elke slechtziende of blinde
leerling krijgt ook in de toekomst
optimaal onderwijs. Daarom blijft onze
werkwijze in grote lijn ongewijzigd.
Scholen en samenwerkingsverbanden
juichen dat toe, zo blijkt uit de vele
gesprekken die we de afgelopen periode
voerden met scholen en samenwerkingsverbanden. Zij hebben positieve
ervaringen met onze ondersteuning.

>

Ongewijzigd beleid
Doel van VIVIS Onderwijs is en blijft dat
zoveel mogelijk leerlingen met een
visuele beperking onderwijs volgen op
een reguliere school of op een speciale
school in de woonomgeving. Wij bieden
deze scholen ambulante onderwijsondersteuning op maat: onderwijskundige
begeleiding, advies, coaching, instructie,
collegiale ondersteuning en cursussen.
Leerlingen met een visuele beperking
die een specifieke setting nodig hebben,
kunnen terecht op een van onze
gespecialiseerde onderwijslocaties.
We hanteren daarmee de principes
van passend onderwijs: regulier waar
mogelijk, speciaal waar noodzakelijk.
Dat beleid zetten wij voort omdat het
zich de afgelopen jaren heeft bewezen
in de praktijk1.

Wat gaat er veranderen?
Wel leidt de invoering van Passend
Onderwijs in cluster 1 tot veranderingen
in de financiering:
> De onderwijsinstellingen cluster 1
gaan het ondersteuningsbudget2
(voorheen extra formatieregeling)
voor het reguliere onderwijs op verzoek van OCW beheren. Scholen
krijgen de financiële middelen voor
de ondersteuning van geïndiceerde
cluster 1-leerlingen dus niet meer van
het ministerie van OCW, maar van de
onderwijsinstellingen van VIVIS
Onderwijs.

> De onderwijsinstellingen cluster 1
krijgen een vast budget dat zij aan
scholen (bao en vo) beschikbaar
kunnen stellen. Om alle aanvragen
te kunnen honoreren, zal het budget
in het overgangsjaar 2014-2015 per
geïndiceerde leerling twintig procent
lager uitvallen dan in het jaar ervoor3.

en blinde leerlingen.

Dat houdt in dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepalend is
voor het budget dat de school ontvangt.
In 2014-2015 worden alle leerlingen opnieuw geïndiceerd, zodat de betreffende
scholen in het schooljaar 2015-2016 een
budget krijgen dat is gebaseerd op de
ondersteuningsbehoeften van hun
cluster 1-leerling(en).
Voor de zomervakantie (2014) krijgen
alle scholen met cluster 1-leerlingen een
brief met informatie over de nieuwe
regelingen en procedures.

Vragen?
Hebt u vragen over Passend Onderwijs
in cluster 1? Neem dan contact op met
uw contactpersoon.
1 Lees meer over het beleid van VIVIS Onderwijs in de
brochure ‘Passend Onderwijs voor leerlingen met een
visuele beperking’ op www.passendonderwijs.nl
2 Het ondersteuningsbudget geldt alleen voor reguliere
vo en reguliere bao scholen.
3 Voor de brailleleerlingen in het voortgezet onderwijs
geldt deze korting van 20% niet.

Gedifferentieerde indicatie
De onderwijsinstellingen cluster 1
werken aan de ontwikkeling van een
gedifferentieerde indicatiesystematiek.

Bartiméus Onderwijs T 030 698 22 19
Visio Onderwijs T 088 585 82 56

