
 

 

Uitvoeringsprogramma 2023-2026 
 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 
 

Onderwijs 

  Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

  Onderwijshuisvesting 

  
 

 

 

 

 
 

 
Onderwerp :  Passend Onderwijs (PAST, TOM en Dyslexie) 
 
Betreft   :  FCL 64301000 / ECL 43806 
 
 

Investeringsbedrag         N.v.t. 

Afschrijvingstermijn  N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving)     

Kapitaallasten (rente 0,9%)     

Overige) exploitatielasten 60 60 60 60 

Dekking: 
bijdrage reserve  
(dekking kapitaallasten) 
Bijdrage derden 

    

Te dekken 60 60 60 60 

 
 
 
 



 

 

 

Algemene toelichting 

 
Samen met onder andere onderwijspartners zien we er de 
komende jaren op toe dat iedereen binnen de gemeente 
Maashorst de kans heeft om passend onderwijs te volgen. 
We faciliteren waar nodig en passen interventies toe. 
 
PAST 
PAST staat voor een ‘Passende Andere STap’. Een PAST-
arrangement bestaat uit kortdurende, zeer intensieve 
ondersteuning op maat. PAST is bedoeld voor jongeren die 
tijdelijk niet op een reguliere VO-school kunnen zijn, 
dreigen thuis te komen zitten of al thuis zitten. PAST wordt 
alleen ingezet als er perspectief is op terugkeer naar een 
reguliere middelbare school. De komende jaren wordt 
PAST op meerdere locaties vormgeven 
 
TOM 
TOM staat voor Traject Op Maat! Een aparte klas voor 
leerlingen met een individueel traject op VSO De 
Sonnewijser. Om aan de onderwijsbehoeften te voldoen 
krijgen leerlingen binnen een individuele setting meer 
maatwerk dan in een reguliere klas gegeven kan worden. 
 
Dyslexieteam  
De diagnose en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige 
Dyslexie (EED) valt onder de Jeugdwet en is daarom een 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. De EED-
aanvragen in de gemeenten Oss, Maashorst, Bernheze en 
Meierijstad worden doorgezet naar het dyslexieteam van 
SWV PO 30 06.  
 
Het dyslexieteam is verantwoordelijk voor de toegang tot 
vergoede dyslexiezorg in de vier gemeenten (dit wordt ook 
wel de ‘poortwachtersfunctie’ genoemd) en adviseert 
scholen over in te zetten ondersteuning. Met het inrichten 
van het dyslexieteam wordt beoogd om tot een optimale 
dyslexieketen te komen.  
 
Het betreft het implementeren, borgen en door 
ontwikkelen van een werkwijze die ervoor zorgt dat:  
• zoveel mogelijk kinderen met EED goed worden 
geholpen;   
• er in het onderwijs sprake is van een gerichte aanpak 
voor kinderen met (mogelijke) dyslexie.  
De doorontwikkeling is erop gericht de tendens van het 
stijgende aantal dyslexieaanvragen te doen keren.   
 
Het dyslexieteam hebben we de afgelopen tijd incidenteel 
gefinancierd en willen wij graag structureel vormgeven. De 
beoordeling van dyslexieaanvragen is een regionale 
samenwerking (in de vorm van het dyslexieteam bij SWV 
PO 3006) omdat dit een specialisme is dat een gemeente 
niet in huis heeft. Daarnaast geeft het dyslexieteam advies 
aan scholen over ondersteuning die ingezet kan worden.  
 

 
 
 


