
Extra informatie over de invoering van de wet passend onderwijs, over Leerling 
Gebonden Financiering, over het Samenwerkingsverband Zaanstreek en 
Saenstroom opdc 
 
 
Leerling Gebonden Financiering (LGF) 

Sinds 1 augustus 2003 is de wet Leerling Gebonden Financiering van kracht. Ouders van 

kinderen met een beperking en een bijbehorende indicatie voor speciaal onderwijs hebben 

hierdoor de mogelijkheid hun kind bij het reguliere onderwijs aan te melden. Om dit financieel 

mogelijk te maken, is een leerling gebonden financiering in het leven geroepen (rugzakje). 

 

Wanneer een leerling met een beperking wordt aangemeld voor onze school, onderzoeken 

we samen met de ouders/verzorgers zorgvuldig of we de leerling de juiste zorg en 

begeleiding kunnen bieden. De toelatingscommissie van onze school neemt een besluit over 

de toelating van de leerling. De commissie handelt namens het “bevoegd gezag‟ van de 

school. Tegen een negatief besluit kan binnen zes weken na ontvangst schriftelijk en 

gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het bevoegd gezag. 

 

Samenwerkingsverband Zaanstreek en Saenstroom opdc 

De scholen van OVO Zaanstad zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek 

(SVZ). In dit samenwerkingsverband werken de scholen in Zaanstad nauw samen aan een 

goede structuur voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze is speciaal 

voor leerlingen die ondanks de zorg in en om de school, toch het reguliere onderwijs tijdelijk 

(of permanent) niet aankunnen en dreigen het onderwijs te verlaten. 

 

Het SVZ heeft een aantal onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die  specifieke begeleiding 

nodig hebben. De voorzieningen zijn ondergebracht in het orthopedagogisch didactisch 

centrum Saenstroom. Het orthopedagogisch didactisch centrum zorgt voor specifieke 

begeleiding voor leerlingen met meervoudige problematiek. In Saenstroom opdc krijgen de 

leerlingen gedurende 2 jaar onderwijs of worden tijdelijk door deskundigen extra begeleid en 

ondersteund. 

SVZ valt onder het bestuur van de Stichting Saenstroom. Mw. E. de Boer is directeur van 

SVZ. 

Het samenwerkingsverband heeft een meerjarenzorgplan opgesteld. Belangrijk onderwerp in 

het zorgplan is het invoeringstraject passend onderwijs. Alle scholen voor voortgezet 

onderwijs verwijzen in hun zorgplan naar de activiteiten van het samenwerkingsverband. 

               

 


