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Bakımdan	  desteğe	  
	  
Çocuğunuzun	  okulunda	  bazı	  terimleri	  mutlaka	  duymuşsunuzdur:	  WSNS,	  kurum	  içi	  rehber	  (intern	  
begeleider),	  sırt	  çantası	  yardımı	  alan	  öğrenci	  (rugzakleerling)	  ve	  buna	  benzer	  pek	  çok	  şey.	  Bu	  
terimlerin	  hepsi,	  normal	  ve	  özel	  ilkokulların	  öğrencilerine	  doğru	  desteği	  sunabilmek	  için	  gösterdikleri	  
ortak	  çabayla	  ilgilidir.	  Geçtiğimiz	  yıllarda	  söz	  konusu	  işbirliği	  sayesinde	  çok	  şey	  elde	  edildi	  ve	  pek	  çok	  
öğrenci	  için	  yeni	  olanaklar	  ortaya	  çıktı;	  gerekiyorsa	  sınıfta	  fazladan	  ilgi	  gösterilmesi	  ve	  destek	  
verilmesi	  gibi.	  	  Öte	  yandan,	  öğrenme	  geriliği	  durumlarında	  gerekli	  olan	  ek	  yardımcı	  araç	  veya	  rehberlik	  
formunu	  taşıyan	  doğru	  hareket	  tarzları	  da	  bu	  yeni	  olanakların	  kapsamına	  giriyor.	  İleride,	  her	  çocuğun	  
ihtiyaçlarıyla	  daha	  da	  iyi	  bir	  şekilde	  bağ	  kurabileceğiz.	  Özel	  eğitim	  ve	  çocuk	  ve	  ergenlere	  yönelik	  sosyal	  
yardım	  ile	  olan	  işbirliği	  sayesinde,	  Meierij	  bünyesinde,	  "tüm"	  öğrenciler	  için,	  onların	  kapasitelerine	  ve	  
durumlarına	  uygun	  destek	  daha	  iyi	  bir	  biçimde	  organize	  edilebilir.	  
	  
	  

İyi	  olanı	  güçlendirmek	  
	  
Kuralları	  basitleştirmek	  ve	  daha	  fazla	  eğitim	  ortağını	  işin	  içine	  katmak	  için,	  önceki	  WSNS	  bağlarının	  iptal	  
edilip	  yerine	  Uygun	  Eğitim'e	  yönelik	  daha	  büyük	  işbirliği	  platformlarının	  konmasına	  karar	  verildi.	  
İlkokullar	  ve	  özel	  ilkokullar	  işbirliği	  yapmaya	  devam	  ederler,	  ama	  artık	  özel	  eğitim	  de	  işbirliği	  
platformuna	  dahil	  edilmiştir.	  Özellikle	  değişen	  şey,	  öğrencilere	  verilen	  eğitimdeki	  desteğin	  daha	  esnek	  
bir	  şekilde	  organize	  edileceği	  ve	  çocuk	  ve	  ergenlere	  yönelik	  sosyal	  yardıma	  daha	  uyumlu	  bir	  hale	  
getirileceğidir.	  Okul	  ve	  ana-‐babalar,	  çocuğun	  neye	  ihtiyacının	  olduğuna	  birlikte	  bakacaklar	  ve	  uygun	  
uzmanlık	  alanı	  hızlı	  ve	  etkin	  bir	  biçimde	  uygulamaya	  sokulacak.	  
	  
Uygun	  Eğitim	  Programı	  ile	  ilgili	  zamanında	  bilgilendirilmenizin	  önemli	  olduğunu	  düşünüyoruz.	  Bunu	  
sadece	  bu	  bilgi	  broşürü	  aracılığıyla	  yapmayacağız.	  www.demeierij-‐po.nl	  adresinde,	  Ocak	  2014'ten	  
itibaren	  uygun	  eğitimle	  ilgili	  bilgi	  bulabilirsiniz.	  Sorularınızı	  çocuğunuzun	  ilkokuluna	  da	  yöneltebilirsiniz.	  
Sırt	  çantası	  yardımı	  (öğrenciye	  bağlanan	  finansman)	  alan	  öğrencilerin	  ana-‐babaları	  için,	  ayrı	  bir	  bilgi	  
broşürü	  mevcuttur	  ve	  bu	  broşürde,	  bu	  kişilerin	  çocukları	  için	  değişen	  şeyin	  tam	  olarak	  ne	  olduğu	  
açıklanmaktadır.	  Özel	  olarak	  ilköğretimden	  ortaöğretime	  geçişe	  odaklı	  bir	  üçüncü	  broşür	  de	  yapıldı.	  
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Uygun	  eğitim	  nedir?	  
	  
Öğrencilerin	  kendilerine	  uygun,	  iyi	  bir	  eğitime	  hakları	  vardır.	  Uygun	  Eğitim	  Programı,	  ilköğretim,	  
ortaöğretim	  ve	  özel	  (orta)	  öğretimdeki	  tüm	  öğrencilere,	  mümkün	  olduğunca	  evlerine	  yakın	  destek	  
verilmesine	  de	  yönelik	  bir	  programdır.	  	  Pratikte	  çoğu	  çocuk	  için	  değişen	  pek	  fazla	  bir	  şey	  olmayacak,	  zira	  
bunlar	  için	  ilköğretim	  sorunsuz	  bir	  şekilde	  devam	  ediyor	  ve	  iyi	  sonuçlar	  alıyorlar.	  	  
	  
Çocukların	  bir	  kısmının	  ise	  daha	  fazla	  yardıma	  ihtiyacı	  var;	  	  örneğin	  daha	  iyi	  konsantre	  olabilmek	  ya	  da	  
aritmetik	  dersini	  daha	  iyi	  anlayabilmek	  için.	  Öğretmenin	  sorumluluğu,	  ihtiyacı	  olan	  öğrencilere	  sınıfta	  
fazladan	  ilgi	  göstermektir.	  Bazı	  öğrencilerin	  ise	  bu	  tür	  bir	  desteğe	  ihtiyacı	  yoktur.	  	  Bu	  öğrencilerin	  de,	  
örneğin,	  öğrenme	  ya	  da	  davranış	  alanlarında	  özel	  eğitim	  ihtiyaçları	  vardır.	  Bu	  öğrencilere	  uygun	  desteğin	  
verilebilmesi	  için	  daha	  fazla	  önlemin	  alınması	  gerekiyor.	  Bu	  yüzden	  ana-‐babalarla	  diyalog	  halinde,	  en	  iyi	  
(geçici)	  düzenlemenin	  hangisi	  olduğuna	  bakılır.	  Bazen	  küçük	  önlemler	  yeterlidir;	  bazense	  biraz	  daha	  
fazlası	  gerekir.	  İlk	  etapta	  sınıftaki	  ve	  ilkokuldaki	  ek	  desteğe	  odaklanılır.	  Bu	  önlemlerin	  yeterli	  olmadığı	  
anlaşılırsa,	  okul	  ve	  anne-‐babalar	  diyalog	  halinde,	  özel	  ilköğretim	  ya	  da	  özel	  eğitimin	  çocuk	  için	  daha	  
uygun	  olacağına	  karar	  verilebilir.	  
	  
	  
	  
	  

Ne	  değişiyor?	  
	  
Yeni	  durumda	  okullar,	  buna	  ihtiyaç	  duyan	  tüm	  çocuklar	  için	  "kişisel	  ihtiyaçlara	  uygun"	  desteği	  daha	  iyi	  
bir	  biçimde	  yerine	  getirebilecek	  durumdadır.	  
	  
Eski	  sistemde,	  ek	  destek,	  öğrenciye	  bağlanan	  finansmandan,	  daha	  iyi	  bilinen	  ismiyle	  sırt	  çantası	  
yardımından	  ödenir.	  Söz	  konusu	  sistemde	  "ya	  hep	  ya	  hiç"	  ilkesi	  geçerliydi.	  Sırt	  çantası	  yardımı	  alan	  
öğrenciler	  için	  okullara	  sabit	  bir	  miktar	  ödeniyor	  ve	  bu	  sırada	  gerçekten	  neye	  ihtiyaçları	  olduğuna	  
bakılmıyordu.	  Sırt	  çantası	  yardımı	  almayan	  ama	  yine	  de	  desteğe	  ihtiyacı	  olan	  öğrenciler	  için	  okullara	  ek	  
destek	  verilmiyordu.	  
	  
1	  Ağustos	  2014'ten	  itibaren,	  ek	  desteğe	  ihtiyaç	  duyan	  her	  bir	  çocuk	  için,	  kişiye	  özel	  bir	  düzenleme	  
yapılacak.	  Bu	  sırada,	  çocuğun	  ihtiyacının	  ne	  olduğundan	  yola	  çıkılacak.	  Uygun	  Eğitim	  Programı	  dahilinde,	  
desteğin	  finansmanı	  daha	  esnek	  ve	  daha	  geniş	  kapsamlı	  bir	  biçimde	  uygulamaya	  sokulabilir.	  Bu	  durum,	  
okullara,	  desteğe	  ihtiyacı	  olan	  tüm	  çocuklara	  destek	  sağlamayı	  daha	  kolay	  hale	  getirir.	  	  
	  
Bir	  başka	  değişiklik,	  okullara	  bir	  bakım	  yükümlülüğü	  verilmesidir.	  Bunun	  anlamı	  okul	  yönetimlerinin	  her	  
bir	  çocuk	  için	  uygun	  bir	  eğitim	  yeri	  sunma	  zorunluluğudur.	  Bu	  eğitim	  yeri,	  çocuğunuz	  için	  başvuruda	  
bulunduğunuz	  okulda	  -‐olası	  ek	  bir	  desteği	  de	  içerecek	  şekilde-‐	  olabileceği	  gibi,	  PO	  De	  Meierij	  İşbirliği	  
Platformu	  dahilinde,	  bir	  başka	  normal	  veya	  özel	  eğitimde	  de	  olabilir.	  Dolayısıyla	  bakım	  yükümlülüğü,	  
okulların,	  özel	  bir	  eğitim	  ihtiyacı	  olan	  tüm	  öğrencilerin	  bakımıyla	  ilgilenmeye	  zorunlu	  olduğu	  anlamına	  
gelmez.	  Eğer	  okul	  yönetimi	  çocuğun	  destek	  ihtiyacını	  bizzat	  karşılayamıyorsa,	  okul	  yönetimi,	  işbirliği	  
ortaklarının	  birinde,	  uygun	  bir	  yer	  bulunmasını	  sağlar.	  Özel	  (ilk)öğretim	  varlığını	  sürdürür.	  	  
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Okul	  ne	  tür	  bir	  destek	  sunar?	  
	  
Pek	  çok	  çocuğun	  okulda,	  az	  ya	  da	  çok	  oranda	  ek	  desteğe	  ihtiyacı	  vardır.	  
Bazı	  çocukların	  adapte	  edilmiş	  masalara,	  bazılarının	  çok	  büyük	  harflere;	  
bir	  üçüncü	  grubun	  da,	  küçük	  bir	  grup	  içinde,	  hedefe	  odaklı	  eğitime	  
ihtiyacı	  vardır.	  Okulların	  ne	  tür	  bir	  destek	  sunabileceklerini	  nereden	  bilebilirsiniz?	  	  
	  
1.	  Temel	  destek,	  işbirliğine	  platformuna	  dahil	  tüm	  okulların	  (ilkokullar,	  özel	  ilkokullar	  ve	  özel	  eğitim),	  
tüm	  öğrencilere	  asgari	  olarak	  sunabileceği	  destektir.	  Dolayısıyla	  temel	  destek	  bütün	  normal	  okullar	  için	  
aynıdır.	  Bu	  destek,	  normal	  kaynaklarla	  ödenir.	  	  
	  
2.	  Okullara,	  nispeten	  biraz	  daha	  fazla	  desteğe	  ihtiyaç	  duyan	  öğrenciler	  için	  ek	  finansman	  sağlanır	  ve	  
onlar	  da	  bununla	  hedefe	  odaklı	  tedbirler	  alabilirler.	  Okullar	  bu	  kaynaklarla	  temel	  desteklerini	  
güçlendirebilir.	  	  
	  
3.	  Ayrıca	  okullar,	  örneğin	  öğrenme	  veya	  davranış	  alanlarında	  ek	  destek	  de	  sunabilirler.	  Bu	  durum	  
okuldan	  okula	  değişebilir.	  Okul	  destek	  profilinde,	  okulun	  temel	  destek	  konusunda	  neler	  yaptığı,	  hangi	  ek	  
destekleri	  sunabileceği	  ve	  bu	  desteğin	  nasıl	  organize	  edildiği	  yazılıdır.	  Okul	  destek	  profili,	  okula	  kabul	  
edilme	  politikası	  üzerinde	  de	  rol	  oynar.	  Destek	  gerektiğinde,	  kurum	  içi	  rehber	  çocuğunuza	  okulda	  bunun	  
verilmesini	  sağlar.	  Okul	  destek	  profilini	  çocuğunuzun	  okulundan	  isteyebilirsiniz.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

İşbirliği	  platformu	  nedir?	  
	  
İşbirliği	  platformu	  uygun	  eğitim	  alanında	  okulların	  birlikte	  çalışacakları	  yeni	  formun	  adıdır.	  Şu	  anda	  da	  
okullararası	  işbirliği	  platformları	  mevcuttur;	  ama	  bunlar	  yeni	  sistemde	  kısmen	  birleştirilmiş	  ve	  yeni	  
görevler	  edinmişlerdir.	  Sizin	  çocuğunuzun	  öğrencisi	  olduğu	  yeni,	  bölgesel	  işbirliği	  platformunun	  adı	  
SWV	  PO	  De	  Meierij'dir.	  	  
	  

Bu	  işbirliği	  platformunun	  bir	  misyonu	  vardır:	  En	  uygun	  
biçimde	  ve	  kesintisiz	  olarak	  gelişebilmeleri	  için,	  0-‐14	  yaşları	  
arasındaki	  tüm	  çocuklara,	  evlerinin	  yakınında	  uygun	  destek	  
ve	  eğitim	  sunmak.	  Uygun	  Eğitim	  Programı'nın	  bu	  yeni	  
formunda	  işbirliği	  platformuna,	  	  fazladan	  desteğe	  ihtiyacı	  
olan	  çocukların	  eğitim	  görmesini	  mümkün	  kılmak	  amacıyla	  
para	  verilir.	  İşbirliği	  platformunda	  okullar,	  ek	  desteğin	  nasıl	  
düzenlendiği	  ve	  paranın	  nasıl	  kullanılacağı	  ve	  dağıtılacağı	  
konusunda	  anlaşmalar	  yaparlar.	  	  
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SWV	  PO	  De	  Meierij'de,	  "PO",	  İlk	  Öğretim'in	  [Hollandacası	  "Primair	  Onderwijs"]	  kısaltmasıdır.	  İlk	  öğretim	  
işbirliği	  platformu,	  111	  ilkokul,	  5	  özel	  ilkokul	  ve	  özel	  eğitim	  amaçlı	  7	  okuldan	  oluşur.	  Bunlar	  çok	  zor	  
öğrenen	  çocuklara	  ve	  bedensel	  engeli	  olan	  çocuklara	  yönelik	  (Grup	  3)	  özel	  okullar	  ve	  davranışla	  ilgili	  ve	  
yetiştirilmeden	  gelen	  zorlukları	  olup,	  uzun	  süredir	  hasta	  olan	  çocuklara	  yönelik	  özel	  okullardır	  (Grup	  4).	  
Haritada	  işbirliği	  platformunun	  hangi	  belediyelerden	  oluştuğunu	  görebilirsiniz.	  SWV	  PO	  De	  Meierij	  
bünyesinde,	  hep	  birlikte,	  yaklaşık	  29.000	  öğrenciye	  uygun	  eğitim	  ve	  destek	  sağlamaktan	  sorumluyuz.	  
	  
Ortaöğretim	  okullarının	  yakın	  bir	  işbirliği	  içinde	  oldukları	  ayrı	  bir	  işbirliği	  platformu	  vardır	  (SWV	  VO	  De	  
Meierij).	  Grup	  1	  (gözleri	  görmeyen	  ya	  da	  bozuk	  olan	  öğrencilere	  yönelik)	  ve	  Grup	  2	  (sağır	  veya	  kulakları	  
ağır	  işiten	  veya	  ciddi	  derecede	  konuşma	  ve	  dil	  problemleri	  olan	  öğrencilere	  yönelik)	  eğitimi,	  ulusal	  bir	  
sistem	  içinde	  örgütlemeyi	  sürdürüyorlar.	  Dolayısıyla	  işbirliği	  halindeki	  okulların	  bölgesel	  bölümlemesine	  
katılmamakla	  birlikte,	  işbirliği	  içindeler.	  
	  
Destek	  birimleri	  
Önleyici	  bir	  şekilde	  ve	  çocuğun	  yakınında	  çalışabilmek	  için,	  büyük	  işbirliği	  platformumuz,	  birkaç	  küçük	  
çalışma	  alanına	  bölünmüştür.	  Bunlara	  destek	  birimleri	  adı	  verilir	  ve	  içlerinde	  okullar	  karşılıklı	  olarak	  
işbirliği	  halindedir	  ve	  karşılıklı	  anlaşmalar	  yaparlar.	  Destek	  birimleri	  ev	  ortamına	  uyumluluğu	  sağlamak	  
üzere	  Belediye	  Çocuk	  ve	  Ergen	  Temel	  Timleri	  (BTJ)	  ile	  birlikte	  de	  direkt	  çalışırlar.	  	  
	  
1	  Ağustos	  2014'ten	  itibaren	  on	  adet	  destek	  birimi	  oluşturuldu.	  

• Den	  Bosch'ta	  6	  birim	  
• Zaltbommel	  bölgesinde	  1	  birim	  
• Vught	  bölgesinde	  1	  birim	  
• Boxtel	  bölgesinde	  1	  birim	  
• Schijndel	  bölgesinde	  1	  birim	  

	  
	  
	  

	  
Ana-‐babalar	  ve	  okul	  arasında	  işbirliği	  
	  
Çocuk	  Meierij'da	  daima	  en	  önemli	  yere	  sahiptir.	  Çocukların	  kendilerini	  
optimal	  bir	  şekilde	  geliştirebilmeleri	  için,	  okul	  ve	  ana-‐babalar	  arasında	  iyi	  
bir	  işbirliğinin	  olması	  büyük	  önem	  taşır.	  Ana-‐babalar,	  öğretmenler	  
açısından,	  çocuklara	  mümkün	  olduğunca	  iyi	  bir	  şekilde	  rehberlik	  
edebilmeleri	  için	  yeri	  doldurulamaz	  birer	  ortaktır.	  	  
	  
Ana-‐babalar	  ve	  okul,	  çocuğun	  kendisini	  optimal	  bir	  şekilde	  geliştirebilmeleri	  konusunda	  ortak	  
sorumluluğa	  sahiptirler.	  Bu	  çerçevede	  ana-‐babalar,	  çocuklarının	  gündelik	  bakımından	  ve	  
yetiştirilmesinden,	  okullar	  ise	  uygun	  eğitimin	  hayata	  geçirilmesinden	  sorumludur.	  Öğretmenler	  ve	  ana-‐
babalar,	  meseleleri	  ele	  alış	  biçimlerini	  birbirleriyle	  uyumlu	  hale	  getirmelidirler.	  Bu	  ihtiyaç,	  özellikle	  de	  
çocuğun	  gelişimi	  konusunda	  endişelerin	  olduğu	  ve	  ek	  desteğin	  gerekli	  olduğu	  zamanlarda	  daha	  da	  fazla	  
geçerlidir.	  Bu	  nedenle	  düzenli	  temas	  çok	  önemlidir.	  Çocuğun	  ebeveyni	  olarak,	  ona	  verilecek	  uygun	  
eğitimin	  tasarlanması	  sırasında	  yoğun	  olarak	  görüşünüze	  başvurulur.	  Sorunuz	  olduğunda,	  daima,	  
çocuğunuzun	  okuluyla	  görüşebilirsiniz.	  	  
	  
	  
	  

• www.demeierij-‐po.nl	  
• www.demeierij-‐vo.nl	  
	  
• www.50tien.nl	  
• www.steunpuntpassendonderwijs.nl	  
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