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Richtlijnen voor het gebruik maken van “De Reizigers”
Voor leerlingen die volledig gebruik maken van een voorziening voor dagbesteding of
thuiszitten gaat vanaf schooljaar 2020-2021 “De Reizigers” van SBO ’t Palet het onderwijs
verzorgen. Hiermee kan het onderwijs aan deze kinderen gestructureerd en naar de
mogelijke belastbaarheid van de leerling vormgegeven worden onder verantwoordelijkheid
van het schoolbestuur Trigoon.
De Reizigers verzorgen het onderwijs op locatie, voor leerlingen die niet binnen het
schoolgebouw onderwijs kunnen ontvangen. En daarnaast zorgen deze “Reizigers” ervoor
dat de leerlingen, die op een dagbestedingsplek komen in toenemende mate weer in contact
komen met de onderwijssetting. Waar mogelijk is dat de eigen school en wanneer dit niet
mogelijk is wordt er gezocht naar een andere school.
De school van inschrijving van de leerling behoudt de zorgplicht en de plicht tot bekostiging
van het onderwijs. De organisatie van het onderwijs wordt uitbesteed aan De Reizigers. De
bekostiging wordt overgedragen vanuit de school van inschrijving naar ‘t Palet. Aangezien de
kinderen al ingeschreven staan op een school heeft dit geen impact op de
meerjarenbegroting.
In de uitwerking betekent dit het volgende:
1. Wanneer een leerling thuis komt te zitten of op een dagbestedingsplek terecht komt dan
wordt dit gemeld bij het samenwerkingsverband (swv) bij Maria Nieuwkamp:
reizigers@passendonderwijswf.nl
2. De school waar de leerling ingeschreven staat behoudt de zorgplicht.
3. De school zorgt ervoor dat er een groeidocument is met daarin een OPP waarin de
onderwijsbehoefte en didactische stand van zaken goed zijn beschreven. Ook
eventuele hulpverlening is in kaart gebracht.
4. Het groeidocument wordt tevens gebruikt voor het veilig delen van informatie met alle
betrokken partijen.
5. Het swv neemt contact op met ouders. Na overleg met ouders neemt het contact op
met “De Reizigers” en maakt met verwijzende school, ouders, dagbesteding en “De
Reizigers” afspraken over de kennismaking en de start van het onderwijs.
6. De school draagt 80% van de bekostiging die zij voor de leerling ontvangen over aan ‘t
Palet. Het swv zorgt voor de facturering.
7. De zorgplicht blijft bij de school van herkomst te liggen. In het OPP wordt in het
handelingsgedeelte van het OPP vastgelegd dat het onderwijs op locatie wordt
verzorgd door “De Reizigers”.
8. Wanneer er perspectief is dat de leerling weer terug kan keren naar de oude school is
zij verantwoordelijk voor het aanleveren van materiaal. Wanneer er geen perspectief is
dat de leerling kan terugkeren naar de school van herkomst dan wordt het materiaal
van ’t Palet gebruikt.
9. Iedere drie maanden is er een evaluatiegesprek met ouders, verwijzende school,
gemeente (i.g.v. dagbesteding), De Reizigers en waar nodig een vertegenwoordiging
van het swv over de leerling en over het perspectief. Het doel is om weer teruggeleid te
kunnen worden naar schoolplek. De evaluatie afspraken worden door de school van
herkomst vastgelegd in het OPP. De docent van de reizigers zorgt voor de didactische
stand van zaken.
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