
Passend onderwijs

Voor ouders
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MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking



  Hoe kan ik invloed uitoefenen op de ontwikkeling van mijn kind?
  Welke ondersteuning heeft mijn kind nodig op school?
  Welke school past het beste bij mijn kind?

Een gezellige school, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen, 
met een goede sfeer en leuke vrienden en vriendinnen. Dat wilt u vast 
ook voor uw kind. Helaas gaat dat niet altijd vanzelf. Voor kinderen en 
jongeren met een beperking is ‘gewoon naar school gaan’ niet altijd 
vanzelfsprekend. MEE helpt u graag bij advies en informatie over de 
mogelijkheden in het onderwijs voor uw kind.

Passend onderwijs in het kort
De Wet passend onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd 
en zorgt voor een aantal veranderingen. Scholen krijgen dan een 
zorgplicht en de landelijke indicatiestelling vervalt. Wat verandert er?
  Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. 

Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk 
aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school 
binnen de regio regelen. De school heeft dus een zorgplicht.

  De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op 
een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders 
hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te 
doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft.

  Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar 
wat zij daadwerkelijk nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. 
De onderwijsbehoefte is dus het uitgangspunt.

  Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan 
welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.

Passend onderwijs – Voor ouders

Welke school past het beste bij mijn kind?



Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende soorten 
leerlingen in de klas. Hierdoor kunnen leerlingen zo veel mogelijk 
extra ondersteuning in de klas krijgen, in plaats van daarbuiten.

Scholen in het regulier- en speciaal onderwijs maken afspraken over 
de ondersteuning aan leerlingen in hun regio. Ze werken samen in de 
zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden. Iedere school geeft 
aan welke extra ondersteuning ze biedt aan haar leerlingen. Dit staat 
beschreven in het ondersteuningsprofiel.
De school bekijkt in overleg met ouders welke extra begeleiding 
een leerling krijgt, welk eindniveau de leerling naar verwachting 
kan halen en welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig is 
om dit te kunnen bereiken. Dit staat beschreven in het zogenoemde 
ontwikkelingsperspectief. Ook na invoering van de Wet passend 
onderwijs, mag u uw kind aanmelden bij een school buiten het 
samenwerkingsverband waar u woont.  

Speciale scholen voor kinderen met een visuele of auditieve beperking 
en leerlingen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden, verzorgen zelf 
onderwijs en ondersteuning aan hun leerlingen.

Wat doet MEE?
MEE ondersteunt u bij het geven van informatie voor het 
opstellen van het ontwikkelingsperspectief van uw kind en de 
ondersteuningsbehoefte die hier mee samenhangt. MEE kan u 
desgewenst ondersteunen in de gesprekken met de school.

Mbo-instellingen vallen niet onder Passend onderwijs. Zij zijn 
vanaf 1 augustus 2014 zelf verantwoordelijk voor het organiseren 
en vormgeven van hun ondersteuningsaanbod. Ze stellen de 
extra ondersteuning en bege leiding van studenten met een 
beperking of chronische ziekte vast en zorgen ervoor dat deze 
georganiseerd wordt.



Soms is meer onderzoek nodig of een training. Voorbeelden van ons 
aanbod zijn:
  We kijken samen met u welke school het beste past bij uw kind. 

En we helpen u bij de stappen die gezet moeten worden voor 
plaatsing op de gekozen school.

  We helpen u inzichtelijk te maken welke ondersteuning of praktische 
voorzieningen uw kind nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen. 
Bijvoorbeeld hoe op school te komen of met aangepast lesmateriaal. 
Indien nodig, ondersteunen wij u bij het regelen hiervan.

  We ondersteunen u bij de communicatie met de school en het 
samenwerkingsverband over de benodigde ondersteuning of 
praktische voorzieningen voor uw kind. Ook als er conflicten zijn 
tussen u en de school bieden we ondersteuning in samenwerking 
met de onderwijsconsulenten. Indien nodig, kunnen we u helpen om 
een mediator in te schakelen.

  Samen met u helpen wij uw kind bij het kiezen van een opleiding. 
En als dat nodig is, gaan we in gesprek met school over de gewenste 
begeleiding. 

  We ondersteunen u en uw kind bij de overgang van school naar 
passend werk en/of dagbesteding.

Meedoen aan een training
MEE biedt ook trainingen voor kinderen aan. Bijvoorbeeld een 
sociale en emotionele vaardigheidstraining of weerbaarheidscursus. 
Daarnaast zijn er ook praktische trainingen zoals reizen met openbaar 
vervoer of omgaan met geld. Ook kunt u zelf een training volgen over 
het omgaan met de beperking van uw kind. Vraag de MEE-organisatie 
in uw buurt naar meer informatie.

Welke ondersteuning heeft mijn kind 

nodig op school? 



Begrip kweken bij leerkrachten en leerlingen
Sanne (8 jaar) heeft een autisme spectrum stoornis. Zij is niet in 
staat om haar frustratie te uiten, bouwt inwendig spanning op en 
op school loopt zij op haar tenen. Bij thuiskomst ontstaat dagelijks 
een hevige driftbui. Samen met het meisje en haar moeder 
heeft de MEE-consulent middelen bedacht die Sanne kunnen 
ondersteunen bij het nemen van rustmomenten om de opbouw 
van spanning te doorbreken. Dit waren met name visuele middelen 
zoals een emotie-thermometer, dagritmekaarten, het letterlijk 
opschrijven van haar gedachten en knuffels die haar rust gaven. 
Sannes moeder en de MEE-consulent hebben samen op school 
een gesprek gevoerd om uit te leggen hoe het bij dit meisje werkt 
en wat ze nodig heeft en waar ze bij gebaat is. Vooral de speciale 
schoolknuffel en de afspraak in de pauze met wie, wat en waar ze 
ging spelen bleken ondersteunend te werken. Sanne voelde zich 
beter begrepen en liep minder op haar tenen. Tegenwoordig komt 
Sanne rustig thuis. 

Moeder van Sanne: ‘De ondersteuning van MEE heeft ons gezin 
veel goed gedaan. In het begin wisten we niet wat we moesten 
doen in sommige situaties. Je wilt je kind graag begrijpen maar 
het lijkt wel of wij een andere taal spreken dan zij. Onze MEE-
consulent heeft ons heel goed ondersteund bij het leren elkaar 
beter te begrijpen. Met behulp van pictogrammen en handvatten 
hoe je in bepaalde situaties met Sanne om kunt gaan, is ze in 
huis al een stuk rustiger geworden. Mijn dochter heeft niet zoveel 
driftbuien meer en als ze er wel een heeft weten we in de meeste 
gevallen hoe we haar weer rustig kunnen krijgen. Ook op school is 
ondersteuning gestart door samen met MEE te kijken hoe we  
Sanne op haar gemak kunnen stellen in de klas als ik er niet bij 
ben. Door er over te praten met leerkrachten, kun je ook weer 
andere kinderen helpen te begrijpen hoe Sanne reageert. Zo kan 
Sanne toch op een reguliere basisschool blijven.  
Kortom: MEE heeft enorm geholpen!’



Hoe meld ik mijn kind aan bij MEE?
U belt een MEE-organisatie in uw buurt en maakt een afspraak. 
U heeft geen indicatie of verwijzing van uw huisarts nodig. Onze 
ondersteuning is voor u gratis.
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