Passend onderwijs West-Friesland
bestaat uit SWV De Westfriese Knoop
& SWV VO West-Friesland

Richtlijnen voor het gebruik maken van ‘De Reizigers’.
Voor leerlingen die volledig gebruik maken van een voorziening voor dagbesteding of thuiszitten
gaan vanaf schooljaar 2022-2023 leerkrachten, “De Reizigers” van SBO ’t Palet, SBO IKEC én
VSO de Spinaker het onderwijs verzorgen. Hiermee kan het onderwijs in zowel het Primair
Onderwijs (PO) als Voortgezet Onderwijs (VO) aan deze kinderen gestructureerd en naar de
mogelijke belastbaarheid van de leerling vormgegeven worden onder verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur Trigoon.
De Reizigersleerkrachten verzorgen het onderwijs op locatie, voor leerlingen die niet binnen een
groep in het schoolgebouw onderwijs kunnen ontvangen. En daarnaast proberen deze
leerkrachten de leerlingen, die op een dagbestedingsplek komen, weer in contact te laten komen
met een 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 instructie van het onderwijs per leerling is maximaal 90 minuten per week en
wordt uitbesteed aan “De Reizigers”.
De bekostiging wordt overgedragen vanuit de school van inschrijving naar de
Samenwerkingsverbanden (PO en VO) via een declaratiesysteem. De school van inschrijving
ontvangt per kwartaal een factuur van de Samenwerkingsverbanden.
In de uitwerking betekent dit het volgende:
1. Wanneer een leerling niet in staat is onderwijs te volgen binnen een groep of op een
dagbestedingsplek terecht komt en de school zélf niet in staat is het onderwijs te organiseren,
dan wordt er een melding van de aanvraag gedaan bij de consulent voor “De Reizigers” van
het samenwerkingsverband via: reizigers@passendonderwijswf.nl.
Het aanvraagformulier Reizigers en bijbehorende gegevens worden niet via de mail
verstuurd!
- Het PO verstuurt de aanvraag en bijbehorende documenten via groeidocument.nl.
- Het VO verstuurt deze via Indigo (of via de gedeelde beveiligde map van de school).
2. De school waar de leerling ingeschreven staat behoudt de zorgplicht en vraagt bij de
inspectie onderwijstijdverkorting aan (internet schooldossier: isd.owinsp.nl), met toestemming
van ouders. Ook wordt de onderwijstijdverkorting onderbouwd in het OPP.
3. De school zorgt ervoor dat er een groeidocument (PO) / zorgdossier (VO) is met daarin een
Ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin de onderwijsbehoefte en didactische stand van zaken
goed zijn beschreven. Ook eventuele hulpverlening is daarbij in kaart gebracht.
4. Het groeidocument (PO) / dossier in Indigo (of gedeelde beveiligde map van de school) (VO)
wordt tevens gebruikt voor het veilig delen van informatie met alle betrokken partijen.
5. Na aanmelding neemt de consulent van “De Reizigers” via de mail contact op met alle
betrokkenen betreffende de kennismaking en afstemming van het onderwijs.
6. De school draagt 80% van de bekostiging die zij voor de leerling ontvangen over aan de
Samenwerkingsverbanden. De Samenwerkingsverbanden zorgen 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 Reizigersleerkracht.
8. Wanneer er perspectief is dat de leerling weer terug kan keren naar de school van herkomst
is die school verantwoordelijk voor het aanleveren van materiaal.
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Wanneer er géén perspectief is dat de leerling kan terugkeren naar de school van herkomst
dan wordt het materiaal van Trigoon / de Spinaker gebruikt.
9. Iedere 2-3 maanden is er een evaluatiegesprek over de leerling en het perspectief,
georganiseerd door de Casemanager of de school van herkomst. Uitgenodigd worden de
ouders, school van herkomst, gemeente (i.g.v. dagbesteding), de Reizigersleerkracht en waar
nodig namens het samenwerkingsverband, de consulent van de school van herkomst.
De Reizigersleerkracht zorgt voor de didactische stand van zaken middels een Reizigers
Perspectief Plan (RPP).
Het doel is om weer teruggeleid te kunnen worden naar een schoolplek. De evaluatie
afspraken worden door de school van herkomst vastgelegd in het OPP.
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