
Leerkracht
en passend onderwijs

We zijn
er voor

jou!





Wat is Passend Onderwijs?

Sinds 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Sinds die tijd 
bestaat ook Driegang. In jouw regio werken we op 97 schoollocaties 
aan passend onderwijs. Dagelijks krijgen ruim 15.000 leerlingen 
onderwijs op deze scholen. Driegang zorgt er samen met jou voor 
dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dat zo veel 
als mogelijk is kunnen krijgen op de school in de wijk of het dorp. 

Passend Onderwijs gaat over alle leerlingen. Ook gaat het over 
kijken naar mogelijkheden en kansen. Juist omdat we geloven in 
onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen. 

De ontwikkeling van leerlingen verloopt verschillend. Omdat we 
willen dat alle leerlingen zich blijven ontwikkelen, trekken we bij 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften graag met jou op. 
Dit om te zorgen dat ook iedereen blijft leren en ontwikkelen.

Als het nodig is, zetten we hiervoor ook extra middelen en 
 ondersteuning in. Dit doen we zo lang het nodig is, maar ook 
weer zo kort als het kan. 



Wat is Driegang?
Driegang, zo heet het samenwerkingsverband passend onderwijs bij jou in 
de regio. Wij zorgen er samen met jou en heel veel collega’s in het onder-
wijs voor dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. 

Het expertisecentrum
Het expertisecentrum bestaat uit ambulant begeleiders en ortho-
pedagogen. Aan elke school zijn een orthopedagoog en ambulant 
 begeleider generalist verbonden. Zij zijn de vaste contactpersonen voor 
de school. Het contact met hen verloopt via de intern begeleider.

In het expertisecentrum zijn ook specialisten werkzaam. Er zijn 
 specialisten op het gebied van gedrag, taal, cluster 3 en hoogbegaafd-
heid werkzaam. Hun specifi eke deskundigheid zorgt ervoor dat - ook bij 
 specialistische vragen - wij met je mee kunnen denken.

De Regio-Academie
Jaarlijks komt meer dan 1 op de 3 leerkrachten uit onze regio één of meer 
cursussen volgen bij de Regio-Academie. Op www.driegang.nl/regio-
academie zie je het aanbod. Deze cursussen bieden we tegen kostprijs aan, 
zodat alle medewerkers van de scholen die onder Driegang vallen hun 
deskundigheid op peil kunnen houden. 

Arrangementen en voorzieningen
Soms is er wat extra’s voor een leerling nodig om het onderwijs passend 
te laten zijn. Dat noemen we een arrangement. Dit arrangement kan 
uit gevoerd worden door een onderwijsassistent in dienst van het school-
bestuur óf in dienst van Driegang.



Daarnaast organiseert Driegang ook zelf arrangementen, dit noemen 
we voorzieningen. In deze voorzieningen zorgen we voor aanbod dat 
op schoolniveau lastiger te organiseren is. Voorbeelden van deze voor-
zieningen zijn het DOG-project, lunchcafé, Schot in de Roos en Back-to- 
basic. 



Het ondersteuningsplan
Wil je nog meer weten over Driegang? Kijk dan op onze website.
Een belangrijk document waarin staat wie we zijn en hoe wij werken is 
het ondersteuningsplan. Over de inhoud van dit plan denkt de onder-
steuningsplanraad (OPR) intensief mee. De OPR bestaat voor de helft uit 
personeelsleden van de scholen en de andere helft uit ouders.

Het huidige ondersteuningsplan loopt van 2022-2026. 

In deze animatie zie je de samenvatting ervan: 
www.driegang.nl/ondersteuningsplan 



De ondersteuningsniveaus
In onze regio zorgen we ervoor dat er voor iedere leerling een passende 
onderwijsplaats is. Voor veel leerlingen is goed onderwijs, verzorgd door 
de leerkracht, voldoende om zich te ontwikkelen. Voor andere leer-
lingen is er (wat) meer nodig. In onderstaande piramide is te zien welke 
 ondersteuningsniveaus we in onze regio kennen. 

Driegang denkt mee bij vragen van de school in niveau 1 en 2. Vanaf 
niveau 3 en hoger zijn we altijd betrokken. Zo zorgen we ervoor dat ook 
de leerlingen in jouw klas passend onderwijs krijgen.
niveau 3 en hoger zijn we altijd betrokken. Zo zorgen we ervoor dat ook 

Ondersteuningsniveau 5
Verwijzing SBO-SO.

Ondersteuningsniveau 4
Intensieve extra ondersteuning:

Inzet ABS en/of middelen en 

voorzieningen SWV Driegang.

Ondersteuningsniveau 3
Extra ondersteuning:

Inzet ABG, ortho, SOT en/of middelen

en voorzieningen SWV Driegang.

Ondersteuningsniveau 2
Intensivering basisondersteuning:

in de groep, de school of vanuit de 

middelen van het bestuur.

Ondersteuningsniveau 1
Basisondersteuning:

Goed onderwijs voor alle leerlingen.

Vijf ondersteuningsniveaus
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3

2
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Wat is voor ons belangrijk?

 Dat er voor ieder kind een passende plaats in onze regio is. 
  Dat jij ervaart dat we jou ondersteunen als leerkracht in het verzorgen 

van dit passend onderwijs.
  Dat we het mogelijk maken dat er steeds meer leerlingen dichtbij huis 

naar school kunnen blijven gaan. 
  Dat school, met de leerling, zijn ouders, het sociaal team en Driegang 

samenwerken om onderwijs te verzorgen.





Vooruitblik... 
 Hier werkt Driegang tot 2026 aan:

We realiseren nog méér 
inclusief onderwijs.

Dit betekent dat er nóg meer kinderen 
naar de school in het dorp of in de 
wijk kunnen blijven gaan. Om dit 
mogelijk te maken zorgen we voor 
goed opgeleide leerkrachten en 
voldoende ondersteuning. 

De leerkracht staat centraal.

Jij bent als juf of meester het meest betrokken bij de 
ontwikkeling van jouw leerlingen. Wij richten ons in onze 
inzet daarom ook op wat jij nodig hebt om te zorgen voor 
onderwijs dat past. 

Ons dekkend netwerk 
breiden we verder uit.

We zorgen er met de scholen in 
de regio voor dat geen kind thuis 
zit. Om dit voor elkaar te krijgen, 
zorgen we dat onze scholen extra 
mogelijkheden en middelen in huis 
hebben om voor alle kinderen een 
passende plek te hebben.



We werken aan een soepele 
overgang tussen de voorschoolse 
fase – basisschool en tussen 
basisschool – voortgezet 
onderwijs.

We steken in op het vroeg signaleren van 
de behoefte aan extra ondersteuning. We 
zorgen voor een goede overdracht met 
de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf 
en zetten het voorschoolse traject waar 
nodig in. De leerlingen die de basisschool 
verlaten, begeleiden we naar de goede 
plaats in het voortgezet onderwijs. Dat 
doen we in een goede afstemming met 
samen werkingsverband Munio. 

We starten een oudersteunpunt.

Ook ouders zijn voor Driegang belangrijke partners 
bij het realiseren van passend onderwijs. Om hen 
nóg meer te informeren en toe te rusten, starten we 
een oudersteunpunt. We zorgen dat alle informatie 
voor ouders op www.driegang.nl/oudersteunpunt 
staat. Ook organiseren we bijeenkomsten voor 
ouders. 

De samenwerking tussen 
jeugdhulp (gemeente) 
en scholen verder 
verstevigen.

Sommige kinderen krijgen ook 
begeleiding vanuit jeugdhulp.
We zorgen voor aansluiting 
tussen het aanbod van school, 
de ondersteuning vanuit 
passend onderwijs en de 
jeugdwet. 



Zo kom je met ons in contact
Veel vragen kunnen worden beantwoord 
door de intern begeleider. Natuurlijk denkt 
de ambulant begeleider generalist of 
orthopedagoog die aan de verbonden is ook 
graag mee. Neem ook gerust een kijkje op de 
website van Driegang. 

Samenwerkingsverband Driegang
Bezoekadres:
Dr. van Stratenweg 15
4205 LA Gorinchem
Internet: www.driegang.nl
Telefoon: 0183 - 624915


