Dit kan bij de Commissie voor de Indicatiestelling, via het
aanmeldpunt van het REC van cluster 2 in uw regio.
www.recmzw.nl

Aanmelden
vanaf 1 augustus 2014
Dit kan bij de Commissie van Onderzoek, via het aanmeldpunt van
Auris in uw regio www.auris.nl/passendonderwijs

Contact

De Auris Dienstverlener van uw kind informeert u graag
verder over de gang van zaken rond de indicatiestelling en de
veranderingen die Passend Onderwijs met zich meebrengen.
Op de website www.simea.nl vindt u onder het kopje Passend
Onderwijs veel gestelde vragen en antwoorden.

Aanmelden & Contact

Aanmelden
in schooljaar 2013/2014

Passend
Onderwijs

Koninklijke Auris Groep
speciaal voor gehoor, spraak en taal

De Koninklijke Auris Groep is de professionele partner van
mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of
taal. De kernactiviteiten zijn: voorlichting, preventie, diagnostiek,
begeleiding, behandeling en scholing. Auris verzorgt onderwijs
en zorg en heeft scholen voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs, audiologische centra, aanmeldpunten, ambulante
dienstverlening, behandelgroepen, gezinsbegeleiding en
gemeenschappelijke diensten. De kernwaarden zijn: de cliënt
centraal, intern & extern verbinden en rekenschap & resultaten.
Het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of
communicatieve beperking wordt aangeduid met de term: cluster
2-onderwijs.

en ambulante begeleiding cluster 2
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gaat over de geldigheid van cluster 2-beschikkingen voor
leerlingen met een rugzak (leerlinggebonden financiering). Voor
kinderen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is er de brochure
‘Kan mijn kind in het speciaal onderwijs blijven?’
De brochures zijn gebaseerd op de Siméa-publicatie ‘Geldigheid
LGF-indicaties cluster 2 bij invoering van Passend Onderwijs op
1 augustus 2014’.
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Deze folder

Koninklijke Auris Groep
Bachstraat 9
2807 HZ Gouda
Postbus 808
2800 AV Gouda
T (0182) 591 000
F (0182) 591 098
E info@auris.nl
W www.auris.nl

Overzicht

Eindigt de beschikking op 1 augustus 2015,
of zit de leerling in het schooljaar 2014-2015 in groep 8,
dan geldt:

Eindigt de beschikking op 1 augustus 2014,
of zit de leerling in 2013-2014 in groep 8 met een ESM-indicatie,
dan geldt:

E

• de wetswijziging heeft nog niet plaatsgevonden
• de huidige criteria gelden nog
• herindicatie door de Commissie voor de Indicatiestelling.

E

Bij een positieve herindicatie van de CvI staat op de nieuwe beschikking de
vervaldatum 1 augustus 2017 (of 2018). Dit heeft te maken met de huidige wet. Op
1 augustus wordt deze beschikking ongeldig omdat dan de huidige wet vervalt. Voor de
leerling geldt een overgangsregeling tot 1 augustus 2016.

E

• de Wet Passend Onderwijs is in werking
• de Commissie van Onderzoek bepaalt de toelaatbaarheid en wijst een
onderwijsarrangement toe
• de ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling en de
ondersteuningsbehoefte van de reguliere school
• met de ouders en de school vindt overleg plaats
• de leerling krijgt op grond van de overgangsregeling ondersteuning in het schooljaar
2014-2015
• de overgangsregeling voor de leerling in groep 8 geldt tot 1 augustus 2015, daarna
geldt het besluit van de Commissie van Onderzoek
• voor de overige leerlingen geldt de overgangsregeling tot 1 augustus 2016.

E

Voor de leerlingen in groep 8 die op 1 augustus 2015 overstappen naar het voortgezet
onderwijs geldt:
• de Commissie van Onderzoek beoordeelt in 2014 en 2015 of de leerling toelaatbaar is
tot de ondersteuning door cluster 2 en wijst een onderwijsarrangement toe.
Voor alle andere leerlingen geldt:
E
• de Commissie van Onderzoek beoordeelt tussen 2014 en 2016 of de leerling toelaatbaar
is tot ondersteuning door cluster 2 en wijst een onderwijsarrangement toe
• beoordeelt de Commissie van Onderzoek dat de leerling niet (meer) toelaatbaar is tot
ondersteuning door cluster 2 dan geldt de overgangsregeling
• cluster 2 garandeert ondersteuning tot 1 augustus 2016.

Passend Onderwijs
start op 1 augustus 2014
In deze folder leest u wat er gaat veranderen voor leerlingen die nu
ambulante begeleiding van Auris krijgen.
Blijft na 1 augustus 2014 mijn kind recht houden op
ondersteuning van Auris?
Ja. Auris blijft leerlingen die op 1 augustus 2014 een indicatie
hebben, ondersteunen in het regulier onderwijs. Dit gebeurt
in ieder geval tot 1 augustus 2016. De manier waarop zal wel
veranderen want het rugzakje (leerlinggebonden financiering)
verdwijnt.

Vanaf 1 augustus 2014 Passend Onderwijs
Het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten een
passend onderwijsprogramma geven aan al hun leerlingen. Dit
staat in de nieuwe Wet Passend Onderwijs. Dus ook aan leerlingen
die extra begeleiding nodig hebben.
Als het gaat om dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met
een taalspraakstoornis (ESM) krijgt de school extra hulp van Auris.
Hier is een indicatie voor nodig.

De indicatie
Tot 1 augustus 2014 geeft de Commissie voor de Indicatiestelling
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van het Regionaal Expertise Centrum de indicatie af. Vanaf
1 augustus 2014 wordt deze gegeven door een nieuwe commissie,
de Commissie van Onderzoek van de Koninklijke Auris Groep.
In het schooljaar 2013/2014 blijft alles nog bij het oude. Verloopt
òp of vóór 1 augustus 2014 de indicatie, dan krijgt de leerling, als
dat nodig is, in het school jaar 2013/2014 een herindicatie.

Per 1 augustus 2014 vervallen alle indicaties
Op 1 augustus 2014 vervallen alle indicaties. Dit heeft te maken
met de invoering van de nieuwe Wet Passend Onderwijs op
1 augustus 2014. De leerlingen komen in een overgangsregeling.
Vooral voor leerlingen die vlak daarvóór een herindicatie hebben
gekregen, lijkt dit vreemd. Maar het is een regel die hoort bij de
invoering van de nieuwe wet.

De overgangsregeling
• De leerling houdt het recht op ondersteuning vanuit Auris tot
1 augustus 2016.
• In de periode tot 1 augustus 2016 wordt met de ouders

Wat heeft de leerling nodig?

besproken hoe de begeleiding eruit zal zien. Deze zal anders zijn
dan u gewend was. De vorm en duur van de begeleiding zal op
maat samengesteld worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de
ouders en de school. Wij zien hen als partners.
• Tussen 1 augustus 2014 en 1 augustus 2016 stelt de Commissie
van Onderzoek vast of de leerling daarna nog begeleiding nodig
heeft. Er wordt dan een intensief, medium of licht onderwijs
arrangement toegewezen.

De Commissie van Onderzoek start op 1 augustus 2014 en
bekijkt tussen 1 augustus 2014 en 1 augustus 2016 wat de
leerling met een taalspraakstoornis (ESM) of een auditieve
beperking en de reguliere school nodig hebben. Heeft de
leerling intensieve hulp nodig, dan mag hij naar één van de
speciaal onderwijs scholen van Auris (intensief onderwijs
arrangement).
Als er minder intensieve hulp nodig is, kan die op de reguliere
school gegeven worden. De leerling kan dan bijvoorbeeld een
paar dagdelen in de week naar een speciale taalklas (medium
onderwijsarrangement).
Voor leerlingen die minder intensieve begeleiding nodig
hebben, kan bijvoorbeeld advies aan het team van de reguliere
school worden gegeven (licht onderwijsarrangement).

De overgangsregeling geldt niet voor alle kinderen
De leerling die een ESM-indicatie heeft en in het schooljaar
2013-2014 in groep 8 zit, moet een herindicatie aanvragen. Deze
leerling komt alleen in de overgangsregeling als hij nog steeds
hulp van Auris nodig heeft. Dit geldt ook voor leerlingen die in
het schooljaar 2014/2015 in groep 8 zitten en naar het voortgezet
onderwijs overgaan. Als deze leerlingen ondersteuning van Auris
nodig hebben, krijgen ze een onderwijsarrangement toegewezen
van de Commissie van Onderzoek. Als ze die ondersteuning niet
meer nodig hebben, stopt de indicatie en dus ook de begeleiding.

Eindigt de beschikking op 1 augustus 2016 of daarna,
dan geldt:

E

• de Wet Passend Onderwijs is in werking
• de Commissie van Onderzoek bepaalt de toelaatbaarheid en wijst een
onderwijsarrangement toe
• de ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling en de
ondersteuningsbehoefte van de reguliere school
• met de ouders en de school vindt overleg plaats
• de leerling krijgt op grond van de overgangsregeling ondersteuning tot 1 augustus
2016; daarna geldt het besluit van de Commissie van Onderzoek.

E

Voor alle leerlingen geldt:
• de Commissie van Onderzoek beoordeelt tussen 2014 en 2016 of de leerling na
1 augustus 2016 recht heeft op een onderwijsarrangement cluster 2.

De onderwijsarrangementen worden de komende tijd verder
uitgewerkt.
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