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Voorwoord

Beste lezer,
Voor u ligt het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband PO 30.06 voor 2018-2019.
In dit Ondersteuningsplan leggen we vast hoe wij Passend Onderwijs in onze regio gaan realiseren.
Het plan is een verlenging met aanvulling en aanpassing op het plan van 2016-2018. Deze nieuwe
versie is dus een actualisatie waarin ontwikkelingen en ontwikkeld beleid zijn verwerkt. De
geldigheidsduur loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019. Er is gekozen voor een tijdelijke
aanpassing en verlenging i.v.m. de governance wijziging per 01-03-2018 en de nieuw te
ontwikkelen koers door de nieuwe bestuurder samen met alle partijen en betrokkenen. Het
komende jaar zal vooral in het teken staan van het interpreteren van de kengetallen, het voeren
van visie gesprekken, het herinrichten van de organisatie, het opnieuw vormgeven van onze
structuur en het verder koers betpalen voor “Samen gaan we op weg naar
Samenwerkingsverband 2.0”. Dit zal uiteindelijk resulteren in een compleet nieuwe
ondersteuningsplan voor 2019-2023. We zien 2018-2019 als het transitiejaar.
Om toch daadwerkelijk al wel een eerste stap te zetten naar de nieuwe koers is er voor het
schrijven van dit ondersteuningsplan gebruik gemaakt van de 3 bijeenkomsten voor 01-03-2018
over de stand van zaken van het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er met alle betrokkenen
gesprekken gevoerd over de huidige werkwijze en wensen voor de toekomst. Tenslotte is ook de
input van de SO expertise dag op 06-04-2018 en de heidag op 14 juni 2018 met Bovenschools
Deskundigen en afvaardiging van de SO en SBO scholen meegenomen. Deze heidag was er om te
kijken naar en te praten over het toekomstbeeld van Passend Onderwijs.
Nu het SWV PO 30.06 bezig is met het ontwikkelen en implementeren van ‘Passend Onderwijs 2.0’
is het tijd om bestaande structuren onder de loep te nemen: Wat is er nodig om van passend
onderwijs 2.0 een succes te maken? “Samen” vorm geven aan passend onderwijs 2.0.
Met daarbij: “Het kind staat weer op de agenda”.
In dit proces zullen we steeds weer gebruik maken van de volgende driedeling bij het formuleren
van het perspectief:
•
Richting: ambitie, visie, stip op de horizon;
•
Inrichting: organisatie, structuur;
•
Verrichtingen: handelingen, activiteiten.
Kortom, een eerste stap richting een nieuwe koers.
Veel leesplezier.
Joris Elbers
Bestuurder samenwerkingsverband PO 30 06

Besluitvorming Ondersteuningsplan 2018-2019
Vaststelling door bestuur SWV PO 30 06 op 27-06-2018
Instemming ondersteuningsplanraad op 28-06-2018
Goedkeuring ALV op 28-06-2018
Instemming OOGO op 28-06-2018
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Inleiding
1.1. Ondersteuningsplan
Binnen Samenwerkingsverband PO 30 06 werken 91 scholen voor Basisonderwijs, 3 scholen voor
Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs samen in de gemeenten Oss,
Bernheze, Landerd, Uden en Meijerijstad.
Missie
“Partijen zien in het realiseren van Passend Onderwijs in ultieme zin de opdracht die ze hebben om
voor alle kinderen waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn in de regio betekenisvol onderwijs
aan te bieden, dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind als
aan de behoeften van de samenleving. Zij beogen daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan
het welzijn en de welvaart van de regio waarin zij werkzaam zijn.”
Ondersteuningsplan
In dit Ondersteuningsplan leggen we vast hoe wij Passend Onderwijs in onze regio gaan realiseren.
Het plan is een verlenging met aanvulling en aanpassing op het plan van 2016-2018. Deze nieuwe
versie is dus een actualisatie waarin ontwikkelingen en ontwikkeld beleid zijn verwerkt. De
geldigheidsduur loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019. Er is gekozen voor een tijdelijke
aanpassing en verlenging i.v.m. de governance wijziging per 01-03-2018 en de nieuw te ontwikkelen
koers door de nieuwe bestuurder samen met alle partijen en betrokkenen. Het komende jaar zal
vooral in het teken staan van het interpreteren van de kengetallen, het voeren van visie gesprekken,
het herinrichten van de organisatie, het opnieuw vormgeven van onze structuur en het verder koers
betpalen voor “Samen gaan we op weg naar Samenwerkingsverband 2.0”. Dit zal uiteindelijk
resulteren in een compleet nieuwe ondersteuningsplan voor 2019-2023. We zien 2018-2019 als het
transitiejaar.
Met de start van Passend Onderwijs is na goedkeuring in het “Op Overeenstemming Gericht
Overleg” (OOGO) met de gemeentes en de OPR het Ondersteuningsplan (OP) vastgesteld
waarbinnen Samenwerkingsverband PO 30 06 haar werkzaamheden uitvoert. Het plan moet
gelezen worden als een beleidskader.
Het kader blijft de leidraad en het verantwoordingsdocument. Bij de uitvoering van Passend
Onderwijs vindt er op onderdelen uit het beleidskader doorontwikkeling of nuancering van beleid
plaats. Waar van toepassing zal deze versie van het ondersteuningsplan verdere concretisering of
nieuw vastgesteld beleid bevatten.
Met de start van de jeugdwet per 1 januari 2015 is de tweede transitie gestart die de nodige
afstemming vraagt met de gemeentes, de basisteams Centrum voor Jeugd en Gezin en de
jeugdhulpinstellingen. In het eerste ondersteuningsplan stonden nog vele vragen geformuleerd op
de verschillende themagebieden. In dit plan wordt al nadrukkelijker de weg van samenwerking en
de gewenste doelen beschreven.
Leeswijzer:
De indeling van dit Ondersteuningsplan bevat dezelfde hoofdstuk indeling als het origineel.
In dit document wordt met regelmaat gebruik gemaakt van afkortingen. Een verklarende
woordenlijst is te vinden in de bijlagen.
Procedure:
De wijzigingen zijn een voorgenomen besluit van de nieuwe bestuurder en zijn ter instemming en
goedkeuring voorgelegd aan de OPR, de ALV , het OOGO en uiteindelijk zal wordt het plan
voorgelegd aan de inspectie voor 1 juli 2018.
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1.2. Samenhang met andere documenten
De strategische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit plan, zijn verwoord in de
Intentieverklaring (versie maart 2012) en de Hoofdlijnennotitie (versie december 2012) van
Samenwerkingsverband PO 30 06. Bij de opzet en inhoud van dit document is verder rekening
gehouden met de zich ontwikkelende wet- en regelgeving, waarbij het Referentiekader Passend
Onderwijs als vertrekpunt is genomen. Daarnaast is dit nieuwe plan gekoppeld aan de
Ontwikkelagenda Passend Onderwijs 2018-2022, versie 12 januari 2018.

1.3. Planperiode
Dit plan heeft een geldigheidsduur tot 1 augustus 2019.
Dit schooljaar zullen we gebruiken om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan voor de periode
2019-2023 vanuit eigenaarschap met een duidelijke richting met daarbij behorende inrichting en
verrichting. We gebruiken 2018-2019 als het transitiejaar.
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Missie en Visie
2.1. Wie is het Samenwerkingsverband 30 06
Het samenwerkingsverband 30 06 is een vereniging van 15 schoolbesturen. De
schoolbesturen met een vestiging in de regio zijn verplicht aangesloten (12).
Schoolbesturen die voor kinderen uit de regio onderwijs verzorgen buiten de regio kunnen
vrijwillig aansluiten (3). Er zijn 6 besturen die speciaal onderwijs verzorgen en 9 besturen
die regulier en/of speciaal basisonderwijs verzorgen.
Het samenwerkingsverband beslaat sinds 1 januari 2015 zes gemeenten: Oss, Uden, Veghel,
Bernheze, Landerd en St. Oedenrode. Na de gemeentelijke herindeling is de gemeente Maasdonk
opgegaan in ’s-Hertogenbosch (Vinkel en Nuland) en Oss (Geffen). Hiermee is ook de begrenzing
van het samenwerkingsverband gewijzigd en daarmee de bekostiging. De postcodes behorende bij
Vinkel en Nuland vallen vanaf 1 januari 2015 onder SWV PO 30 05. De consequenties voor zowel
financiële baten/lasten en het effect op de verevening, begroting en deelnamepercentages zijn
verwerkt in zowel de begroting als de verevening. Met de gemeentelijke herindeling verandert de
samenstelling van het verband qua scholen. De twee scholen uit Vinkel en Nuland (sinds 01-012016 behorend bij bestuur Filiosscholengroep) vallen voortaan onder samenwerkingsverband PO 30
05 De Meierij.
Hiermee is het totaal aantal scholen binnen het verband veranderd in: 91 scholen voor
Basisonderwijs, 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs.
Vanaf 1 januari 2017 is sprake van vijf gemeenten, na de gemeentelijke herindeling, waarbij
Veghel, St. Oedenrode en Schijndel samen de gemeente Meierijstad vormen. Schijndel is geen
onderdeel van het samenwerkingsverband 30 06, maar de beide andere samenstellende
voormalige gemeenten wel. Door deze herindeling verandert het scholenaantal in het
samenwerkingsverband niet.
De vijf gemeenten waarin het samenwerkingsverband functioneert zijn vanaf 2017 dus:
Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze en Landerd.
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2.2. Missie van het samenwerkingsverband
De missie en visie van het samenwerkingsverband geven richting aan de manier waarop de
samenwerking wordt ingevuld en aan keuzes die gemaakt worden. Ze bieden houvast voor niet
beschreven beleid.
In het eerdere ondersteuningsplan zijn als uitgangspunten een aantal begrippen geformuleerd.
Deze begrippen zijn in januari 2018 deels onderschreven, verhelderd, maar ook aangevuld, ten
behoeve van een nieuwe fase van het samenwerkingsverband. De aanvulling zit zowel in de
betekenis die aan elk van de waarden wordt gegeven als in een aantal aanvullingen op die
waarden.
In de nieuwe fase van het samenwerkingsverband leidt dit tot de volgende waarden in
de organisatie:
Solidariteit
Het solidariteitsprincipe borgt dat betrokken partijen en medewerkers een beroep kunnen doen op
elkaar ten behoeve van de onderwijsondersteuning van kinderen.
Het belang van leerlingen stuurt aan onze keuzes, die soms het belang van besturen en scholen
overstijgen.
We vertrouwen er op dat elkaars belangen gezien en besproken worden en er rekening mee
gehouden wordt. Door ambitieuze samenwerking kan de solidariteit tot zijn recht komen.
Eigenaarschap
Wij zijn met elkaar eigenaar van de waarden en doelen van het samenwerkingsverband, op elk
niveau binnen de leden van de vereniging (schoolleider, leerkracht, ondersteuner, bestuurder). We
kunnen elkaar daarop aanspreken.
Het eigenaarschap is gericht op een passende plek voor elk kind op een passende school.
We voelen onszelf ook eigenaar van de ontwikkeling van onszelf als professional, om de
capaciteiten en mogelijkheden van kinderen te ontwikkelen.
Vertrouwen
Samenwerking is de sleutel tot het succes van het samenwerkingsverband en daar is vertrouwen
voor nodig. Vertrouwen is de basis waarop we elkaar kunnen stimuleren tot goede resultaten en
kunnen aanspreken op verbetering. Vertrouwen is gebaseerd op zelfvertrouwend handelen van de
deelnemers van het samenwerkingsverband.
Partijen spreken uit dat zij zich op basis van vertrouwen tot elkaar willen verhouden. Het gaat
daarbij om gebaseerd vertrouwen. We onderzoeken en bespreken met elkaar of we doen wat we
zeggen en zeggen wat we doen.
Resultaatgerichte ambitie
In een nieuwe fase van het samenwerkingsverband is er een groot verlangen naar het overtuigend
halen en zichtbaar maken van de resultaten, die we verwachten en uitgesproken hebben.
Daarvoor is het nodig dat we de goede data verzamelen, deze onderzoeken en van conclusies en
bijstellingen van aanpakken voorzien.
Ambitie en daadkracht, om op basis van de resultaten nieuwe vormen te vinden om effectief te
zijn, is daarbij van groot belang.
Leren met en van elkaar
We gebruiken de goede ervaringen met het halen van resultaten om van en met elkaar te leren.
We halen de goede ervaringen ook om ons heen op.
Leren gaan we organiseren: Daarvoor is nodig dat we die goede ervaringen aan elkaar bekend
maken en met elkaar bespreken. In dit proces kunnen ook de obstakels besproken worden. Dit
lerend proces vindt plaats in daartoe georganiseerde bijeenkomsten, met betrokkenheid van alle
lagen binnen de betrokken besturen. Het gesprek met elkaar wordt ondersteund door goede data
feed back en input van buiten het samenwerkingsverband. Bij leren hoort onderzoeken: Om een
lerend proces te kunnen realiseren is het onderzoeken van achtergronden en variabelen bij
(ontbreken van) resultaten nodig. We zullen daarom investeren in het onderzoeken van de effecten
van ingezette middelen en ondersteuning en de variabelen, die daarbij van betekenis zijn.
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2.3. Visie op (passend) onderwijs
We vatten de visie op passend onderwijs binnen dit samenwerkingsverband hieronder samen in
richtinggevende uitspraken.


Goed onderwijs komt voort uit een goede samenwerking tussen ouders en professionele
leerkrachten en ondersteuners/specialisten, met respect voor elkaars rol en intenties.



Goed onderwijs neemt gedifferentieerde vormen en inhouden aan, passend bij de
differentiatie in hoe kinderen leren en leven.



Passend onderwijs krijgt vorm in de school, door de leerkracht en de ondersteuning die de
leerkracht inzet. Daarom zullen de besturen en het samenwerkingsverband voortdurend
aandacht schenken aan de betrokkenheid van scholen en de vaardigheid passend onderwijs
inhoud te geven.



Kinderen hebben een school nodig waarin de sociaal emotionele voorwaarden voor leren bij
hen passen en het onderwijsaanbod past bij hoe zij kunnen leren. Het kinderen verplaatsen
naar andere scholen behoort zorgvuldig overwogen te worden, vanwege het effect op de
hechting en zelfwaardering van kinderen. Het kinderen vaker dan één keer in hun primair
onderwijsperiode verplaatsen is een hoge uitzondering en komt liever niet voor. Kinderen
worden in groep 7 en 8 in het algemeen niet verplaatst naar een andere school. Van
scholen wordt een ontwikkeling gevraagd naar de juiste en tijdige inschatting van de
onderwijsbehoefte van elk kind, zodat een tijdige en juiste herplaatsing kan plaatsvinden.
Elke herplaatsing is een moment van reflectie op de leer- en ontwikkelpunten van de
school, de leerkracht en de ondersteuning. De verwijzende school, het verwijzende
bestuur, blijft betrokken bij kinderen die verwezen zijn, om daarmee terugplaatsing naar
regulier onderwijs actief te kunnen stimuleren. Doelen gericht op terugplaatsing zijn een
onderdeel van het advies voor toelaatbaarheid van kinderen in SO of SBaO.



Expertise en specialismen zijn in vele scholen en besturen aanwezig. De bijzondere
expertise vanuit speciaal onderwijs is (om reden van solidariteit en behoud van bijzondere
expertise) door de samenwerkingsverbanden ingehuurd vanuit het speciaal onderwijs. Deze
vorm van expertise-inhuur en organisatie van expertise-inzet is anno 2018 niet houdbaar
en toekomstbestendig. Een heroriëntatie vindt plaats met de betrokkenen vanuit: de
behoefte aan expertise-inzet, de effectiviteit van de inzet en de ontwikkeling naar
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de borging van specialismen en generalistische
expertise en ondersteuning. We gaan naar één expertise-centrum per regio, waarin de
verschillende ondersteuningsmogelijkheden worden gebundeld.



Het samenwerkingsverband wil flexibel gedifferentieerde antwoorden geven op
gedifferentieerde vragen om ondersteuning (van kinderen, ouders, leerkrachten en
scholen). We hebben geen kaders gericht op ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Dit vraagt
om een goede balans van deskundige beoordeling om behoefte vanuit de verschillende
scholen en besturen tot hun recht te laten komen. Het vraagt ook om het gesprek over de
duiding van verschillen.



Kinderen hebben een doorgaande lijn nodig in de ondersteuning en zorg, die zij nodig
hebben om onderwijs te kunnen volgen. Dat betekent dat van de voorschoolse opvang (en
behandeling) naar alle vormen van primair onderwijs en naar voortgezet onderwijs, de
doorgaande ondersteuningslijn wordt nagestreefd, door goede samenwerking tussen
peuteropvang, onderwijs, jeugdzorg en zorg.



Papierwerk ondersteunt de professionele bespreking van ondersteuningsvragen en de
continuïteit. Bureaucratische werkwijzen, die op andere doelen zijn gericht, worden
vermeden.
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2.4. De sturingsfilosofie van het samenwerkingsverband
De sturingsfilosofie van het samenwerkingsverband kan worden samengevat in de volgende
punten:
1. De leerling is ons uitgangspunt. Sturing mag er nooit toe leiden, dat we niet waarmaken
wat we aan leerlingen verplicht zijn.
2. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs in de scholen
in de regio. Vanuit die verantwoordelijkheid bespreken ze met elkaar hun effectiviteit
vanuit overeenkomsten en verschillen. Goed onderwijs betekent in ieder geval dat het
onderwijs geleverd wordt naar de minimumnormen van de inspectie voor het onderwijs.
3. Ouders zijn betrokken bij de doelen en de inrichting van het onderwijs voor hun kind. De
schoolbesturen zorgen voor een goede communicatie met de ouders. Het
samenwerkingsverband geeft indien nodig kaders aan, vooral als het om ouders gaat
waarbij meer schoolbesturen betrokken zijn.
4. Het samenwerkingsverband heeft een beleidscyclus waarin deelnemende besturen vanuit
meerdere lagen, hun inbreng leveren.
5. Beleid van het samenwerkingsverband wordt vastgesteld op basis van een goed proces van
dataverzameling, onderzoek, betrokkenheid van deelnemende partijen. Dit proces wordt
getoetst door de algemene ledenvergadering als toezichthoudend orgaan.
6. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede samenhang van onderwijs met
jeugdhulp en zorg voor leerlingen.
7. We organiseren sober, efficiënt, realistisch en effectief. We leggen de financiële middelen
zo dicht mogelijk bij de leerling en zien toe op tevredenheid en effectiviteit van inzet
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Beoogde resultaten Passend Onderwijs
3.1. De belangrijkste resultaten
1. Kinderen uit de regio krijgen zo regulier mogelijk en zo thuisnabij mogelijk onderwijs.
Voor 95 % van de leerlingen is de basisondersteuning van het regulier onderwijs toereikend om
aan de (gedifferentieerde) onderwijsbehoefte te voldoen.
2. Specifieke expertise om het regulier onderwijs te ondersteunen is effectief georganiseerd.
Daarbij wordt de behoefte jaarlijks onderzocht en wordt het aanbod zodanig georganiseerd dat
alle deskundigheid aanwezig is en continuïteit gewaarborgd wordt
deskundigheid binnen de scholen mee betrokken wordt in de expertisepool en boven bestuurlijk
beschikbaar komt
a. de doelen van de inzet bekend zijn en geëvalueerd worden doorouders en school en SOexpert.
b. scholen weten hoe gevraagde expertise vanuit ervaringen het meest effectief kan
worden ingezet.
3. Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs worden geïntegreerd en samenhangend
aangeboden. De deelnamepercentages worden teruggebracht tot het landelijk gemiddelde in
2022. Terugplaatsingsbeleid wordt expliciet bij elke TLV-afgifte afgesproken.
4. De organisatie van arrangementen en de toelaatbaarheid voor speciaal onderwijs en speciaal
basisonderwijs is onafhankelijk en deskundig georganiseerd om hier beschreven doelstellingen
te halen.
5. De effectiviteit van de inzet van expertise en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs wordt
onderzocht en aan de hand van onderzoek verbeterd.
6. Voor alle leerlingen uit de regio is of komt een passende onderwijsvoorziening. Kinderen die
thuis zitten vanwege ontbrekende passende onderwijsvoorzieningen zijn in beeld en er worden
oplossingen gemaakt binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen
7. Er is een doorgaande lijn van ontwikkeling en ondersteuning gerealiseerd . van voorschool naar
het basisonderwijs en vervolgens naar het voortgezet onderwijs.
8. Het samenwerkingsverband heeft de extra ondersteuning voor hoogbegaafden georganiseerd
en/of gecoördineerd.
9. Onderwijs en jeugdzorg werken nauw samen rondom kinderen waarbij beiden betrokken zijn.
Eén kind één begeleidingsplan is in 2022 gerealiseerd. Jeugdzorg is aanwezig in de school,
indien nodig.

Voorwaardelijk voor het realiseren van onze doelstellingen is dat alle 91 scholen voor
Basisonderwijs, 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs zich
bevinden op het niveau van basiskwaliteit en als standaard handelingsgericht werken. Alle
betrokken scholen voldoen uiterlijk in 2020 aan het door het samenwerkingsverband gedefinieerde
niveau van basisondersteuning (hoofdstuk 4). Elke school geeft de stand van zaken weer in een
eigen schoolondersteuningsprofiel. Schoolbesturen leggen jaarlijks verantwoording af aan het
samenwerkingsverband en de leden van de vereniging over het niveau van de basisondersteuning
en de effecten daarvan op het halen van de boven geformuleerde doelstellingen. De bestuurder
van het samenwerkingsverband organiseert op grond van de gegevens per bestuur het onderling
lerende gesprek.
Het bestuur van het samenwerkingsverband is via en met de schoolbesturen in staat de
doelstellingen te halen. Daarbij is er sprake van een gezamenlijke en overlappende
verantwoordelijkheid. Het samenwerkingsverband zal alle betrokkenen met elkaar in gesprek
brengen om doelen te halen, managementrapportages vragen en genereren en met de partijen
onderzoeken hoe effectiever gehandeld kan worden.
Bij thuiszitters, toelaatbaarheid en organisatie van expertise-inzet zal het samenwerkingsverband
de lead nemen. Ook zullen afspraken over doorzettingsmacht in moeilijke situaties gemaakt
worden. Definiëring en doorontwikkeling van het niveau van basisondersteuning is een
verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Ook is het samenwerkingsverband
verantwoordelijk voor het organiseren van de extra ondersteuning (ondersteuningstoewijzing) en
toelaatbaarheid tot de extra voorzieningen (nu het SBO en SO: zie hoofdstuk 5).
De schoolbesturen zullen binnen het governance model bevraagd worden op wat zij nodig hebben
om hun bijdrage aan de doelstellingen te halen.
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3.2. Kaders van interne kwaliteitszorg
Het samenwerkingsverband PO 30 06 hanteert het INK-model (zie bijlage), dat een goed inzicht
geeft in hoe kwaliteit zichtbaar is in de organisatie , in de processen en in het resultaat. Dit INKframe sluit goed aan op de meeste gehanteerde kwaliteitszorgsystemen/modellen binnen onze
schoolbesturen. Het INK-frame sluit ook goed aan bij de code ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ en
op het toezichtkader PO en toezichtkader SWV zoals dat gehanteerd wordt door de
Onderwijsinspectie.
Het samenwerkingsverband heeft de essentiële elementen van passend onderwijs geplaatst in dit
kader en de kwaliteitseisen en de daarbij horende normen uitgewerkt. Uiteraard hebben we daarbij
rekening gehouden met het waarderingskader samenwerkingsverbanden van de
onderwijsinspectie. In dit hoofdstuk geven we de beoogde resultaten weer op de verschillende
gebieden. Om te kunnen sturen op resultaten is het beleid van het samenwerkingsverband
gekoppeld aan het werken in een zevental programma’s. Deze programma’s geven de concrete
vertaling van het ondersteuningsplan naar de werkpraktijk en het arrangeren. De programma’s en
de bijbehorende planning en control cyclus wordt beschreven in hoofdstuk 9.

3.3. Toezicht intern en extern vanuit de beoogde resultaten
Kwalitatieve streefdoelen (exclusief ontwikkelagenda gemeenten, hoofdstuk 8)
In het kader zijn de indicatoren van inspectie en OCW opgenomen.
Organisatie en bestuur
1. Bestuur en ALV werken efficiënt, nemen effectief besluiten, communiceren helder en
verantwoorden zich transparant, binnen het governance model dat vanaf 1 januari 2018
vernieuwd is en vastgelegd in statuten.
2. Overhead wordt beperkt tot de noodzakelijke functies om de centrale doelstellingen te
kunnen halen en monitoren.
3. Afgestemd en samenhangend jaarplan en jaarverslag.
4. In december/april en juli legt de bestuurder verantwoording af in een managementrapportage (Marap) aan (commissies van de) ALV.
Personeel:
1. Professionalisering van personeel werkzaam bij het verband met als doel effectieve
werkwijze bij toewijzing van extra ondersteuning, overdracht van expertise en
ondersteuning bij handelingsgericht arrangeren.
2. Onze professionals ontwikkelen zich voortdurend en zijn gericht op intra-disciplinaire
samenwerking.
3. Wij beschermen de privacy van leerlingen en ouders en wisselen gegevens met scholen
alleen via een beveiligde omgeving uit (Ldos).
Financieel:
1. Het samenwerkingsverband heeft een jaarlijks sluitende begroting.
2. Het financiële beleid komt voort uit de onderwijsinhoudelijke doelstellingen van passend
onderwijs, te herkennen binnen de zeven financiële programma’s.
Basisondersteuning:
1. Iedere school heeft een SOP en houdt dit actueel.
2. Alle SOP zijn opgemaakt in hetzelfde format /en in Ldos beschreven
3. Ieder school werkt handelingsgericht.
4. Binnen iedere school functioneert een ondersteuningsteam (OT) en zijn ouders betrokken.
5. Preventieve en licht curatieve ondersteuning wordt via de bovenschool deskundige binnen
het bestuur georganiseerd. Bovenschools deskundigen wisselen ervaringen uit en leren met
en van elkaar over effectieve inzet.
6. Indien punten van de basisondersteuning onvoldoende aanwezig zijn, heeft een school een
verbeterplan opgesteld voor de betreffende punten. Met de bestuurder vindt gesprek over
dit plan plaats en de bestuurder neemt verslag daarvan op in de managementrapportage.
Extra ondersteuning:
1. Iedere school (leerkracht) kan aangeven wat de onderwijsondersteuningsbehoefte van een
kind is.
2. Iedere school (SBO, SO en PO) koppelt een arrangement aan het format OPP:

in het OPP staat voor iedere leerling het uitstroomperspectief weergegeven

in het OPP staan bevorderende en belemmerende factoren benoemd

elk OPP kent een duidelijk handelingsdeel
3. Aangeboden arrangementen betreffen individueel maatwerk, maar overstijgen de
basisondersteuning.
4. Aan te vragen arrangementen (en het OPP) zijn altijd, aantoonbaar, besproken met ouders.
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5. Voor arrangementen SBO (nieuwe) en SO (alle) is een TLV verklaring afgegeven.
6. Bij elke TLV wordt aangegeven voor welke tijd de TLV wordt afgegeven, waarbij in het OPP
bij de evaluatie wordt aangegeven hoe de procedure voor terugplaatsing vorm krijgt.
Externe partners: Gemeenten en jeugdzorg:
1. Goede afstemming met de transitie jeugdzorg (basisteams jeugd en gezin) en gemeenten.
2. Lokale afspraken worden gemaakt met gemeenten en partners in het kader van
afstemming ondersteuning in en om de school en de jeugdzorg (BJG’s) in de thuissituatie.
3. Aansluiting van de voorzieningen sbo-so op de basisteams is geregeld.
OPR
1. Proactieve samenwerking en dialoog voeren/klankborden met de OPR.
De realisatie en waardering van de kwalitatieve doelen wordt gemonitord via
tevredenheidsonderzoek(en), de jaarrekening, begroting en managementrapportages (Marap).
Verder vindt een analyse plaats van de kwantitatieve resultaten in zowel de Marap als het
jaarverslag van de TLC. Gegevens vanuit Ldos worden benut voor managementrapportages.

3.4 Beoogde resultaten: Kwantitatieve streefdoelen
Basiskwaliteit:
2. 0% van onze BAO S(B)O scholen zijn door de inspectie als zwak of zeer zwak beoordeeld.
3. Alle kinderen gaan succesvol naar school. Dus 0% langdurige thuiszitters;
4. Voor alle tijdelijke thuiszitters ligt er binnen 2 weken een plan van aanpak en volgt binnen
4 weken integratie in een passend setting .
5. 100% van de scholen en schoolbesturen voldoen aan hun zorgplicht. Er zijn geen klachten
m.b.t. plaatsing van leerlingen.
Arrangementen basis- en extra ondersteuning:
1. In 2018 realiseren de basisscholen een voldoende niveau van basisondersteuning door:
2. Leerlingen preventief/licht curatief binnen de basisschool een passend arrangement te
bieden (streefcijfer 1% van de leerlingen en met de middelen die beschikbaar worden
gesteld door het verband of van het bestuur zelf)
3. Deelnamepercentage SBO en SO is gezamenlijk op of onder het landelijk gemiddelde.
Processen:
1. Doorlooptijden van toewijzing/plaatsing binnen het SWV: max. 6 weken.
2. Maximaal 4 klachtenprocedures per jaar met ouders/personeel over werkwijze en
procedures extra ondersteuning.
3. Privacybescherming is georganiseerd en wordt gemonitord.
Personeel:
1. De benodigde (SO-)expertise behouden vanuit de basisscholen, besturen en in het SO.
2. De inzet van expertise boven de basisondersteuning wordt centraal gecoördineerd en wordt
in of dichtbij de basisscholen en besturen beschikbaar gemaakt.
3. Het samenwerkingsverband heeft personeel in dienst, indien functioneel voor de
doelstellingen.
Financiën:
1. Het SWV werkt jaarlijks binnen de begroting.
2. Binnen het SWV wordt onderling geen BTW in rekening gebracht.
3. Het weerstandsvermogen is vanaf 2018 7,5% van de jaarlijkse inkomsten (min. 5% en
max. 10%).
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Inrichting Passend Onderwijs, basis ondersteuning
4.1.Vormgeving zorgplicht
Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht
om tot een continuüm van onderwijsondersteuning te komen. Het uitgangspunt hierbij is
dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet
kunnen komen aan de behoeften van de leerlingen in het verband. De kwaliteit van deze
basisondersteuning is hieronder beschreven. Mocht de basisondersteuning niet toereikend
zijn, dan zet het SWV extra ondersteuning in.

Deze extra ondersteuning kan in de vorm van drie arrangementen worden aangeboden:

Extra ondersteuning op de reguliere basisschool: arrangement BaO

Extra ondersteuning op een school voor speciaal basisonderwijs: arrangement SBaO

Extra ondersteuning op een school voor speciaal onderwijs: arrangement SO
Het samenwerkingsverband kan een SO-arrangement aanbieden voor lichamelijk gehandicapte
kinderen, verstandelijk- en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen en
kinderen met ernstige gedragsproblemen. SO-arrangementen voor visueel gehandicapte kinderen
en auditief en communicatief gehandicapte kinderen, dove kinderen, slechthorende kinderen en
kinderen met ernstige spraakproblemen, worden in samenwerking met de regionale voorzieningen
voor cluster 1 en 2 aangeboden.

4.2.Basisondersteuning
Met een heldere invulling van het begrip ‘basisondersteuning’ kan binnen het
samenwerkingsverband duidelijkheid worden geboden over

wat van elke school in het samenwerkingsverband verwacht mag worden (ouders en
omliggende scholen weten dit)

wanneer een vraag om extra ondersteuning aan de orde is

hoe met alle ondersteuning passend onderwijs kan worden geboden aan alle leerlingen PO
in de regio.
Het is van belang dat over basisondersteuning overeenstemming is, er het gesprek tussen scholen
en samenwerkingsverband en tussen besturen en samenwerkingsverband over gevoerd kan
worden, vanuit dezelfde uitgangspunten. Het is vooral van belang dat scholen eigenaar zijn van de
invulling van basisondersteuning. Daarom is er een sturend proces samen tussen besturen en
samenwerkingsverband nodig om de onderlinge verwachtingen af te stemmen. Jaarlijks zal ook per
bestuur een rapportage door de besturen over de stand van de basisondersteuning gemaakt
worden.
Het schoolondersteuningsplan is de vastlegging van de basisondersteuning per school.
De bovenschools deskundige kan op basis van dit document het gesprek met elke school voeren
over extra ondersteuningsvragen.

4.3.Wettelijk kader en de basisondersteuning
Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht een niveau van basisondersteuning vast te stellen
in haar ondersteuningsplan. Met de basisondersteuning die wij hebben vastgesteld en die door elke
reguliere school geleverd moet worden, gaan we ervan uit dat we hiermee minimaal 95% van de
leerlingen Passend Onderwijs kunnen bieden. In dit samenwerkingsverband hebben scholen er niet
voor gekozen een onderscheidend profiel te ontwikkelen rondom zorg voor kinderen.
Desalniettemin zijn er in scholen en op het niveau van de besturen expertises en specialismen
aanwezig. Die zullen steeds meer in beeld komen en benut worden voor een nieuw toekomstig
perspectief op effectieve expertise-inzet op vraag van de scholen in de regio.
De basisondersteuning bestaat uit de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en
licht curatieve interventies, die:
1. eenduidig geldend zijn voor het gehele samenwerkingsverband;
en
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2. binnen de ondersteuningsstructuur van de school, onder regie en verantwoordelijkheid van
de school (waar nodig met inzet van expertise van andere scholen, soms met inzet van
ketenpartners), zonder indicatiestelling, op het overeengekomen kwaliteitsniveau,
planmatig worden uitgevoerd.

4.4.Bestuurlijke afspraken over de basisondersteuning in SWV 30 06
Over basisondersteuning zijn een aantal afspraken gemaakt met de besturen:

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband voldoen aan de basiskwaliteit van de
inspectie (en hebben een basisarrangement).

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de realisering van het niveau van
basisondersteuning op hun scholen en leggen hierover verantwoording af aan het
samenwerkingsverband. Er wordt dus planmatig gewerkt en cyclisch gecheckt en
bijgesteld.

Handelingsgericht werken vormt het uitgangspunt van de basisondersteuning. Alle
schoolbesturen in de organisatie van SWV 30.06 passen deze toe.

Scholen/schoolbesturen ontvangen gelden en faciliteiten ter realisatie van de ambities van
passend onderwijs. Deze zijn voor het realiseren van de basisondersteuning en, als deze
gerealiseerd is, voor verbreding/verdieping ervan.

Het schoolondersteuningsprofiel van de reguliere basisscholen wordt opgesteld volgens
eenzelfde format, zodat vergelijkbaarheid en afstemming binnen de regio en/of platform
mogelijk is. De profielen worden vastgelegd in LDos en worden jaarlijks/tweejaarlijks
opnieuw bekeken en bijgesteld.

Preventieve en licht curatieve interventies, gericht op het tijdig signaleren van leer-,
opgroei. En opvoedproblemen. Wij verwachten van scholen in ieder geval het volgende
met betrekking tot preventieve en licht curatieve interventies:
Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);

Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of
minder dan gemiddelde intelligentie;

Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en
de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;

Orthopedagogische of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;

Een protocol voor medische handelingen en de curatieve zorg en ondersteuning die de
school samen met ketenpartners kan bieden.
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4.5. Stand van zaken m.b.t. de basisondersteuning 2017/2018
De praktische toepassing van deze bestuurlijke afspraken lijkt in de eerste
ondersteuningsplanperiode goed opgepakt. Er is echter een behoefte met elkaar het lerend gesprek
te voeren over de verschillen tussen besturen en scholen en de effectiviteitsverschillen in het
bereiken van de gezamenlijke doelstellingen in het samenwerkingsverband.
Daarvoor is nodig:

dat besturen jaarlijks rapporteren over de basisondersteuning in hun scholen, aan de hand
van met elkaar afgesproken kengetallen

dat het gesprek met scholen gevoerd wordt over gezamenlijke doelen en drijfveren
Scholen voelen zich niet altijd eigenaar van de gemaakte afspraken en de te bereiken doelen of
interpreteren deze verschillend. In dat kader is het gewenst met de besturen en scholen een set
van afspraken te maken, waarin de betrokkenheid met elkaar en het leren van elkaar meer tot zijn
recht komt.

4.6. Tien uitgangspunten rondom basisondersteuning vanuit SWV 30 06
Hieronder worden de uitgangspunten weergegeven, die gebruikt zullen worden voor het lerend
gesprek met besturen, scholen en de professionals om tot een gezamenlijk beeld en een
gezamenlijke praktijk in basisondersteuning te komen.

De school heeft een stevige basis

Preventieve aanpak in de groep

Lichte ondersteuning in de groep

Samen werken

1. De school heeft helder beleid over
ondersteuning en heeft dit aan de ouders
gecommuniceerd en in het
schoolondersteuningsplan vastgelegd.
2. De school heeft een veilig pedagogisch klimaat
en meet dit.
3. We werken handelingsgericht en
opbrengstgericht
4. We dragen, na afstemming met ouders,
leerlingen zorgvuldig over.
5. We monitoren de ontwikkeling van kinderen
6. We stemmen het onderwijs af op verschillen in
ontwikkeling tussen kinderen
7. We werken samen met ouders en kinderen,
gericht op afstemming, opbrengsten en het
onderzoeken van onderwijsbehoeften
8. We signaleren op tijd behoefte op het terrein
van opvoeden, opgroeien en ontwikkelen
9. We hebben de kennis en vaardigheden voor
lichte interventies
10. We werken samen met alle ketenpartners, in
onderwijs, jeugdhulpverlening, onderwijs en
maken gebruik van consultatieve ondersteuning

4.7. Monitoren en rapporteren van de basisondersteuning
Over bovenstaande uitgangpunten worden indicatoren voor monitoring afgesproken en wordt de
besturen gevraagd de monitor uit te voeren.
De monitorgegevens worden vervolgens besproken tussen de betrokken besturen en scholen, in
een model dat het met en van elkaar leren ondersteunt.
De monitor én de gesprekken zullen vervolgens in een gezamenlijke managementrapportage
worden vastgelegd en onderdeel zijn van de rapportage in het jaarverslag.
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Inrichting Passend Onderwijs, extra ondersteuning
5.1.Vormgeving zorgplicht
Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht
om tot een continuüm van onderwijsondersteuning te komen. Het uitgangspunt hierbij is
dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet
kunnen komen aan de behoeften van de leerlingen in het verband. De kwaliteit van deze
basisondersteuning is hieronder beschreven. Mocht de basisondersteuning niet toereikend
zijn, dan zet het SWV extra ondersteuning in.

5.2.Extra ondersteuning
De extra ondersteuning wordt gegeven in arrangementen. Zoals al eerder vermeld, zijn er drie
soorten arrangementen.

5.3. Arrangementen BaO
Deze arrangementen worden op een reguliere school ingezet als een leerling (tijdelijk) onvoldoende
voortgang laat zien, ondanks de hulp die wordt geboden binnen de basisondersteuning. Dit kan ook
een leerling zijn die meer- of hoogbegaafd is. De verwachting is dat de arrangementen voor deze
leerlingen tijdelijk zijn. Vormen van deze arrangementen zijn:

Tijdelijke toegevoegde ondersteuning voor de leraar of het team op school;

Een budget voor de eigen school waarmee deze aan de specifieke ondersteuningsbehoefte
van een leerling tegemoet kan komen;

Een (tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool
voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap die de basisondersteuning
overstijgen;

Een (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool die de ondersteuning wel kan
leveren;

Een tijdelijke plaatsing op een bovenschoolse tussenvoorziening (time-out, of iets
dergelijks);

Een gecombineerd traject van onderwijs en Jeugdzorg (onderwijs- en zorgarrangement);

Een gecombineerd traject van regulier onderwijs met SBaO dan wel SO.

Arrangementen die thuis- en schoolnabij kunnen worden aangeboden, genieten de
voorkeur.
Vanaf januari 2016 ontvangen besturen een extra bedrag voor BaO arrangementen met lichte
ondersteuningsmiddelen (€ 50,-) voor het bieden van preventieve of licht curatieve ondersteuning
zonder dat daarvoor een arrangement behoeft te worden aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. De middelen worden toegekend in een bedrag per leerling.
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Doel is deze vorm van arrangeren steeds meer onder verantwoordelijkheid te brengen van de
basisschoolbesturen. Het aantal aan te vragen arrangementen basisonderwijs bij het verband zal
daarmee afnemen. De inzet van de middelen wordt jaarlijks verantwoord bij het verband door
inzicht te geven in het rendement van de inzet, de tevredenheid van betrokkenen, inclusief de
ouders en de deelname en verwijzingspercentages van de besturen en hun scholen. De
tevredenheid, inzet en opbrengst evaluatie vindt per arrangement plaats op vastgestelde tussen en
eindevaluatiemomenten.
Het kan voorkomen dat leerlingen vanwege hun specifieke ondersteuningsbehoefte zijn
aangewezen op een andere school met een passend profiel binnen dan wel buiten het
samenwerkingsverband. In eerste instantie wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheid van een
overstap naar een andere basisschool. Als geen passende reguliere plek mogelijk is, wordt de extra
ondersteuning aangeboden in de volgende vormen:
 Arrangement SBaO
Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBaO) binnen het
samenwerkingsverband.
 Arrangement SO
Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO) binnen of buiten het
samenwerkingsverband.
Het bepalen van de passende plek vindt plaats aan de multidisciplinaire overlegtafel, het MDO,
waarbij ook ouders zijn betrokken. Het arrangeren gebeurt handelingsgericht en vanuit het principe
“zo licht mogelijk en zo thuisnabij mogelijk”. Factoren die bij de uiteindelijke toewijzing van een
arrangement een rol spelen, zijn de wens van de ouders, de mogelijkheden van de school, de steun
in de thuissituatie en de beschikbaarheid van de hulpverlening in het gezin en het al of niet
passende –tijdelijke- onderwijs en ondersteuning die de SBaO of SO voorziening kunnen bieden
aan de leerling en ouder.

5.4.Toeleiding naar extra ondersteuning
Vanuit het gegeven dat wij binnen Samenwerkingsverband PO 30 06 uitgaan van vertrouwen in de
professionaliteit van onze medewerkers, is gekozen voor een sobere doch doelmatige procedure
voor het aanvragen van extra ondersteuning. De procedure is schematisch weergegeven in bijlage
en ziet er als volgt uit:
Binnen elke school is sprake van een OT. Dit ondersteuningsteam bestaat minimaal uit interne
begeleiding en een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG’er). Dit OT bespreekt
hulpvragen van leerlingen. Wanneer het OT van mening is dat extra ondersteuning gewenst is,
wordt het ondersteuningsteam ‘opgeschaald’ naar een MDO . In dat overleg schuift de bovenschool
deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige, zorgcoördinator) vanuit het schoolbestuur en de
ouders/verzorgers van de leerling aan en worden eventueel andere deskundigen betrokken (bijv.
(jeugd)arts, andere BJG’er of meer specialistische expertise vanuit de BJG partners, SO- of SBaOspecialist en dergelijken). Dit MDO is school overstijgend. Het MDO beoordeelt of er extra
ondersteuning dient te worden verstrekt uit eigen beschikbare middelen of aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. Voor extra ondersteuning wordt een toelaatbaarheidsverklaring
afgegeven. Binnen het MDO overleg wordt in de afweging meegenomen of een andere basisschool
in staat is de passende ondersteuning voor de leerling te bieden, voordat de stap wordt gezet naar
een aanvraag voor SBaO of SO.
In de huidige fase van Passend Onderwijs wordt voor het verkrijgen van een
toelaatbaarheidsverklaring gevraagd om een aanvraagformulier arrangementen en een voorlopig
Ontwikkelingsperspectief (OPP). Het laatste formulier is en wordt inhoudelijk werkende weg
aangepast. Om bureaucratie te voorkomen en het vertrouwen uit te spreken in een zorgvuldig
verlopen ondersteuningstraject voorafgaand aan de aanvraag, worden minder formulieren verplicht
gesteld bij de aanvraag in vergelijking met de startfase.
Een belangrijke toevoeging aan het OPP is de verwijzing naar het behandelplan van het basisteam
Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar waar rondom een kind of gezin jeugdhulp wordt ingezet in
combinatie met de gewenste onderwijsondersteuning, staat de aanwezigheid van een behandelplan
(voorheen klantplan) aangevinkt en is opgenomen wie vanuit de jeugdhulp regie voert over de hulp
en het plan.
Verder is een hulpformulier ontwikkeld t.b.v. de uitwerking van het arrangement basisonderwijs. In
dit formulier wordt expliciet gevraagd naar de omvang gewenste ondersteuning vanuit de SOOndersteuningsplan Samenwerkingsverband PO 30.06, schooljaar 2018-2019
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experts en het benodigde budget voor ondersteuning van leerkracht, leerling of school, voor zover
het gevraagde niet onder basisondersteuning wordt gerekend. Het hulpformulier krijgt een
evaluatiedeel, zodat de inzet en opbrengst van het arrangement kan worden gemonitord door
bestuur en verband.
Samen met de hierboven genoemde formulieren wordt een aanvraagformulier voor extra
ondersteuning ingevuld voor de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband.
In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind. Tevens
wordt aangegeven welk soort en voor welke periode de extra ondersteuning wenselijk is. Ook
worden er schoolontwikkelingspunten opgesteld zodat het kind na het verstrijken van het
arrangement bij terugplaatsing wel adequaat ondersteund wordt. Deze schoolontwikkelingspunten
kunnen onder andere betrekking hebben op professionalisering van leerkrachten, herinrichting of
aanpassing van klas of gebouw, aanschaf van specifieke materialen of leermiddelen. In de tijd dat
het kind geplaatst wordt in het extra ondersteuningsarrangement is het schoolbestuur
verantwoordelijk voor het realiseren van de schoolontwikkelingspunten.
De aanvraag wordt op inhoud beoordeeld door een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke
ambtelijke secretaris van het samenwerkingsverband. Dit is een belangrijke wijziging t.o.v. het
voorgaande ondersteuningsplan. Voorheen was de TLC een deskundigenpanel, bestaande uit een
orthopedagoog uit het SBaO en een orthopedagoog uit het SO en een (bovenschool) deskundige uit
het basisonderwijs (en eventueel aanvullende deskundigen). Deze koerswijze is een belangrijke
stap op weg naar onafhankelijkheid en het inzetten van de juiste mensen op de juiste plek.
De TLC beoordeelt of de aanvraag voor extra ondersteuning gegrond is en formuleren een advies.
Bij de weging van de aanvraag voor bepaling van omvang, de duur en de zwaarte van de
ondersteuning arrangeert het verband handelingsgericht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerling, maar ook naar die van ouders, leerkracht en groep/team.
Het gaat steeds om dit kind van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht op deze school.
Arrangementen zijn daarmee altijd op maat en niet weer te geven in standaard grootte. Belangrijk
bij de bepaling van de omvang en de zwaarte is tevens de formulering van de te realiseren doelen
en met welke ondersteuning deze bereikt worden. Hiervoor zijn ook SO-experts beschikbaar op de
kennisgebieden gedrag, zml en mytyl voor ondersteuning en expertise overdracht van met name
leerkracht en team. De deskundige van het aanvragende schoolbestuur is op verzoek bij de
behandeling van de aanvraag aanwezig.
Bij een positief of negatief besluit wordt een toelaatbaarheidsverklaring naar school verzonden met
een afschrift naar de ouder(s). De doorlooptijd tussen een arrangementsaanvraag en plaatsing is
maximaal zes weken met, indien noodzakelijk, een eenmalige verlenging van vier weken.
Een toelaatbaarheidsverklaring bevat in ieder geval:

Leerlingengegevens

Nummer van het samenwerkingsverband

TLV-nummer

Bekostigingscategorie (hoog, midden, laag)

Geldigheid (begin- en einddatum, dit is minimaal één schooljaar)
Naast de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring, doet de TLC ook een uitspraak over de
zwaarte van het arrangement in het speciaal onderwijs. Er is sprake van drie categorieën oplopend
in zwaarte (laag, midden, hoog), waarbij het bedrag voor een categorie afgeleid is van de huidige
ondersteuningskosten die gemiddeld voor een leerling worden gemaakt. In het verleden was deze
bekostiging gekoppeld aan vaststaande criteria. Binnen Passend Onderwijs gaat –zoals gezegd- de
TLC voor maatwerk arrangementen. Een leerling krijgt de ondersteuning die passend is. Bij de
aanvraag van het arrangement wordt in het OPP en aanvraagformulier uitgewerkt welke
ondersteuning nodig is om een verwacht uitstroomperspectief te bereiken. De TLC hanteert als
richtlijn dat alle aanvragen in principe worden gehonoreerd met bekostigingscategorie “laag” tenzij
kan worden aangetoond dat een leerling meer ondersteuningsafhankelijk is. Deze gewenste
ondersteuning wordt in concrete omschrijving weergegeven, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat
de samenhang is met ondersteuning en inzet vanuit de zorg/jeugdhulp.
Verder geldt als uitgangspunt de categorie midden voor LG (lichamelijk gehandicapte) en
categorie “hoog” voor MG (meervoudig gehandicapt en of EMB) leerlingen, mits ook hier wordt
beschreven waarom de extra ondersteuning uit de hogere bekostigingscategorie noodzakelijk is.
Daarbij wordt tevens gesproken over de duur van de ondersteuningsafhankelijkheid binnen de
zwaardere categorie en daarmee de toekenningsperiode van het arrangement.
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5.5.Doorgaande lijn, terugplaatsing en doorplaatsing
Terugplaatsing
Terugplaatsing kent drie varianten: van speciaal naar regulier, van speciaal basisonderwijs naar
regulier of van speciaal onderwijs naar speciaal basisonderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband
denken we bij terugplaatsing aan leerlingen die in hun ontwikkelingsperspectief als uitstroomprofiel
‘vervolgopleiding’ hebben gekregen.
Bij plaatsing in SBO/SO stelt de Commissie van Begeleiding (CvB), conform de wet, binnen 6
weken een OPP vast waarin nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan het toewerken naar
terugplaatsing. In de jaarlijkse evaluatie van het OPP wordt besproken wanneer de leerling terug
kan en welke acties binnen de school hiervoor vereist zijn. Uiteraard bespreekt men dit ook met de
ouders. Wanneer terugplaatsing (nog) niet mogelijk is, dient de CvB dit te beargumenteren. De
CvB geeft in deze situatie aan welke acties de school dient in te zetten om terugplaatsing op een
later moment wel mogelijk te maken. Deze onderbouwing en voorgenomen acties maken deel uit
van de aanvraag voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring.
Uiterlijk in het laatste jaar van de geldigheid van de toelaatbaarheidsverklaring wordt op initiatief
van SBO/SO een actieplan opgesteld met de reguliere school en ouders om de terugplaatsing voor
te bereiden. Hierin wordt ook bekeken of er in het regulier onderwijs tijdelijk Extra Ondersteuning
nodig is en wordt hiervoor een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband.
Bij de terugplaatsing zijn vijf partijen betrokken: de leerling, de ouders, de terugplaatsende school,
de ontvangende school en het samenwerkingsverband. Het bevoegd gezag van de terugplaatsende
school heeft de verantwoordelijkheid voor de terugplaatsing. Met de besturen binnen het verband
is afgesproken dat het voormalig verwijzende bestuur de zorgplicht op zich neemt voor de terug te
plaatsen leerling. Het samenwerkingsverband heet een richtlijn voor terugplaatsing vastgesteld
genaamd “Overstappen”, dat voorziet in:

de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen;

de termijnen;

vormen van terugplaatsingsbegeleiding.
Let wel: Hoe sneller scholen bij jonge kinderen de problematiek signaleren en hiervoor arrangeren,
hoe groter de kans is op een lichtere vorm van arrangement of terugplaatsing.
Doorplaatsing: overgang van PO 30 06 naar VO 30 06
De samenwerkingsverbanden PO en VO 30 06 hanteren een leeftijd van 12 jaar als richtlijn voor de
overgang van PO/SBaO/SO naar VO/VSO. Wettelijk mag een leerling uiterlijk in het PO blijven tot
het eind van het schooljaar waarin hij of zij 14 jaar wordt.
Het is van belang dat zo vroeg mogelijk onderkend wordt of leerlingen in het VO extra
ondersteuning nodig hebben. Eind groep 6, medio groep 7, is dit meestal duidelijk. Dan wordt door
school het uitstroomperspectief van de leerling opgesteld, aangevuld met een beschrijving van de
ondersteuningsbehoefte (format) en wordt dit met ouders besproken. Hierna volgt uiterlijk in
januari van het groep-8 leerjaar het advies van de school. Alle leerlingen met het advies extra
ondersteuning worden tijdig besproken met ouders en –met instemming- voorgelegd aan het
voortgezet onderwijs. In maart melden ouders hun kind vervolgens aan bij het VO of VSO. Hierna
vraagt de VO/VSO-school samen met ouders de extra ondersteuning aan bij de
toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband VO 30 06.
Het streven is dat begin juni voor alle leerlingen vanuit BaO/SBaO/SO duidelijk is waar zij na de
zomervakantie gaan starten. Voor leerlingen met extra ondersteuning volgt een ‘warme overdracht’
tussen de PO/SO-school en VO/VSO-school.

5.6. Leerlingen waarvoor specifieke afspraken zijn t.a.v. het arrangeren
Beleid ten aanzien van leerlingen met een Ernstige Meervoudige Beperking
Bij Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen gaat het om kinderen met:

een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking
(een IQ lager dan 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische
problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten of staan), of;

een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag
ten gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of;

een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met
moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische
stoornissen.
Het is evident dat deze leerlingen blijven aangewezen op speciaal onderwijs. Om te voorkomen dat
de toelaatbaarheid tot het SO telkenmale uitvoerig moet worden beoordeeld, heeft het
samenwerkingsverband uitgesproken dat de leerlingen eenmalig een toelaatbaarheidsverklaring
krijgen en dat deze vervolgens gedurende het hele verblijf op het SO geldig zal zijn.
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Leerlingen met visus problemen
Onderwijs arrangementen voor visueel beperkte kinderen binnen SWV PO 30.06 worden verzorgd
door Vivis Onderwijs (Bartiméus & Koninklijke Visio). Deze koepelorganisatie
verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde en slechtziende kinderen in Nederland. Een
kwart van de kinderen met een visuele beperking is aangewezen op een specifieke onderwijssetting
van Bartiméus of Koninklijke Visio. De overige 75% van deze kinderen volgt thuisnabij onderwijs
op reguliere scholen en krijgt daarbij ambulante ondersteuning vanuit Vivis Onderwijs.
Aanmelding en toelating
Wanneer ouders, consultatiebureau, (oog)arts of school vermoeden dat er bij een kind sprake zou
kunnen zijn van een ernstige visuele beperking, kunnen ouders hun kind bij Koninklijke Visio
aanmelden.
1. Start onderzoek naar de visuele beperking en onderwijsbehoefte van een kind.
2. Commissie van Onderzoek (C.V.O.) beslist over medische indicatie en toelaatbaarheid op
basis van landelijke criteria (gezichtsscherpte tot 0,3)
3. Bepaling passend arrangement:
a. Speciale onderwijssetting Visio.
b. Regulier (speciaal) onderwijs met Ambulante Onderwijskundige Begeleiding.
De meeste kinderen met een ernstige visuele beperking worden in hun eerste levensjaren
gesignaleerd en gediagnosticeerd. Kind en ouders krijgen direct vanaf de diagnose
ontwikkelingsbegeleiding. Dit loopt door tot en met groep 2 van de school. Deze kinderen starten
dus al met indicatie en behandelplan in de (reguliere) groepen 1-2. Aan het einde van groep 2
neemt een ambulant onderwijskundig begeleider het over.
Er is maar een zeer beperkt aantal kinderen dat op latere leeftijd een visuele beperking krijgt of
waarvan de ogen dusdanig achteruitgaan dat (hernieuwde) aanmelding alsnog aan de orde is.
Indien nodig wordt voorzien in een tijdelijke toelating, waarbij advies, consultatie en hulp direct
beschikbaar komt. Voorts loopt het indicatietraject als gebruikelijk.
A : Speciale setting op Visio school in Grave (of Breda en Rotterdam)
Hier worden kinderen geplaatst met specifieke ondersteuningsvragen of meervoudige
problematiek. Deze setting biedt deze kinderen speciale methodieken, training en (leer)middelen
voor kinderen met een visuele beperking. Leerlingen gaan om met andere slechtziende of blinde
kinderen, merken dat ze niet de enige met een ongemak zijn en leren veel van elkaar. Tevens
wordt er extra aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling, communicatie en
zelfstandige mobiliteit.
B : Regulier onderwijs (licht, standaard, intensief en zeer intensief arrangement)
Kinderen met een visuele beperking groeien op tussen ziende leeftijdsgenootjes in de eigen buurt.
Deze kinderen hebben in de reguliere setting extra aandacht en hulpmiddelen nodig. Dat wordt
gerealiseerd door Ambulante Onderwijskundige Begeleider (AOB-er) van Visio.
Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind (beschreven in een OPP) en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt door de AOB-er jaarlijks een begeleidingsplan
opgesteld. Ondersteuning aan scholen en leerlingen kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige
begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen. Ondersteuning,
ambulante begeleiding en cursussen worden door Visio bekostigd. Ook kunnen bij Visio bepaalde
materialen zoals schrijfschriften en atlassen kosteloos worden aangevraagd. Voor elk nieuw
geïndiceerd kind of nieuwe schoolsituatie is (eenmalig) een bedrag van € 750 (licht arrangement)
beschikbaar om hulpmiddelen (zoals een tablet) aan te schaffen of aanpassingen (tafel/stoel) te
doen.
Indien de Commissie van Onderzoek besluit dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling een
standaard, intensief of zeer intensief arrangement vereist, wordt aanvullende bekostiging aan de
uitvoerende scholen beschikbaar gesteld.
Auditief/communicatief beperkte leerlingen
Voor het verzorgen van onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan kinderen met een auditieve
beperking doof of slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis wordt samengewerkt met
Kentalis Nijmegen en de Taalbrug Eindhoven.
Aanmelding en toelating
Wanneer ouders, consultatiebureau, (KNO)arts of school vermoeden dat er bij een kind sprake zou
kunnen zijn van een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis, kunnen ouders hun kind bij
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Kentalis Nijmegen of de Taalbrug Eindhoven aanmelden. Meestal wordt gekozen voor de instelling
die het meest nabij de woonplaats gelegen is.
Een trajectbegeleider van Kentalis of een consultant van de Taalbrug begeleidt kind, ouders en
school na aanmelding in het proces van diagnostiek tot het vaststellen van een arrangement.
Het is belangrijk dat een kind een half jaar logopedie heeft gehad om in aanmerking te kunnen
komen voor een arrangement.
Een arrangement betekent dat het kind begeleiding ontvangt die past bij zijn onderwijsbehoefte en
de daaruit voortvloeiende ondersteuningsvraag van de school. Naar gelang de hulpvraag wordt
bekeken welk arrangement nodig is.
De scholen binnen het SWV 30 06 spelen een grote rol bij signaleren, aanmelden en realiseren van
ondersteuning. De route is dat scholen in samenspraak met ouders rechtstreeks contact kunnen
opnemen met Kentalis of de Taalbrug voor collegiale consultatie & advies en voor aanmelding.
Aanmeldpunt Kentalis Nijmegen

Voor diagnostisch onderzoek bij het Audiologisch Centrum
Tel. nr. 024-3501165

Aanmeldpunt Nijmegen voor het aanvragen van een arrangement
Tel. nr. 024-3591899

Scholen kunnen collegiale consultatie en advies aanvragen bij de Ambulante dienst
Nijmegen
Tel. 024-3557437.
Aanmeldpunt Taalbrug Eindhoven

Voor aanmeldingen en vragen m.b.t. cluster 2 kunt u contact opnemen met:

aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl

Tel.nr. 040-2902345
Kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Deze kinderen hebben in de reguliere setting extra aandacht en hulpmiddelen nodig.
Er zijn drie verschillen arrangementen:

licht; het kind zit op een reguliere basisschool

medium; kind zit op een reguliere basisschool; het heeft structureel meer begeleiding
nodig, waarbij (eventueel) een medewerker van Kentalis of De Taalbrug de directe
ondersteuning op het gebied van cluster 2 kan verzorgen.

intensief; het kind zit op een speciale school van Kentalis op o.a. locaties in Nijmegen, Oss
of op de Taalbrugschool in Eindhoven (cluster 2).
In het licht arrangement volgt de leerling het onderwijsprogramma van de reguliere basisschool.
Een AB-er (ambulant begeleider) van Kentalis of de Taalbrug ondersteunt de basisschool,
leerkracht en de leerling. Daarbij zorgen de AB’ers voor kennisoverdracht naar de leerkracht, zodat
de leerling optimaal van het onderwijs kan profiteren en de zo opgebouwde expertise ingezet kan
worden bij volgende leerlingen met een auditieve- of communicatieve beperking.
Leerlingen met een medium arrangement hebben meer structurele ondersteuning nodig in de
reguliere setting, waarbij eventueel gewerkt wordt met de leerling. Er zijn nu gesprekken met
scholen in het samenwerkingsverband die door het bundelen van leerlingen deze structurele
ondersteuning willen gaan bieden.
Het intensieve arrangement Kentalis/Taalbrug houdt in dat kinderen met specifieke
ondersteuningsvragen of meervoudige problematiek geplaatst kunnen worden in de speciale setting
van Kentalis of de Taalbrug.
In deze scholen wil men zich nadrukkelijker gaan richten op het door laten stromen
van leerlingen naar het regulier onderwijs. Vanuit de gedachte ‘ regulier waar het kan,
speciaal waar het moet’ worden zowel speciale als reguliere methodieken gebruikt. (Deze setting
biedt speciale methodieken, training en (leer)middelen voor kinderen
met een auditieve- en communicatieve beperking).
Contactpersonen Kentalis en de Taalbrug binnen het SWV 30.06
Contactpersonen zijn het vaste gezicht en aanspreekpunt van Kentalis of van de Taalbrug binnen
de samenwerkingsverbanden. Zij zijn netwerkers die kennis hebben van de organisatie van het
SWV, een goed beeld hebben van de sociale kaart binnen een bepaalde regio, zij zijn op de hoogte
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van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en de school ondersteuningsprofielen
van de individuele scholen.
Zij zijn in staat zorgvragen vanuit een bepaald SWV te beantwoorden en te bepalen in welk traject
de vraag thuis hoort, Consultatie & Advies of Trajectbegeleiding.
Zij fungeren als voorpost voor de Trajectbegeleiderteams (TBT’s), zodat zij desgevraagd informatie
aan kunnen leveren vanuit het reguliere veld over plaatsingsmogelijkheden, zorgaanbod van het
SWV en de ondersteuningsbehoefte van de reguliere scholen.
Taken:
T.b.v. SWV:
 Eerste aanspreekpunt voor cluster 2 gerelateerde vragen vanuit het SWV.
 Op de hoogte zijn van het ondersteuningsplan, het stroomschema als het gaat om
plaatsing/verwijzing van zorgleerlingen, de schoolondersteuning profielen.
 Informeren van de betrokkenen van het SWV over werkwijze van en ontwikkelingen binnen
Kentalis en de Taalbrug.
 Meedenken in het vormgeven van eventuele mediumarrangementen of
mediumvoorzieningen binnen het SWV.
T.b.v. TBT’s:




Informatie aanleveren over plaatsingsmogelijkheden van een leerling met een auditieveen/of communicatieve beperking binnen het SWV.
Informatie geven over de basiszorg van een bepaalde school.
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Samenwerken met ouders
6.1.Ouders als educatief partner
Eén van de doelstellingen van Passend Onderwijs is ‘het realiseren van structurele en
inhoudelijke betrokkenheid van ouders bij de vaststelling en de inzet van de
ondersteuning aan leerlingen’.
Voor het samenwerkingsverband betekent ouderbetrokkenheid: ‘Een wederzijdse
betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor
de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan partijen met
elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.’

Dialoog
Als school zijn we samen met ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
leerlingen op school. De betrokkenheid thuis levert een bijdrage aan het succes op de school en de
school komt sneller tot een passende oplossing als ouders zich een gelijkwaardige partner voelen.
Omdat de oplossingsrichting van ouders en school niet altijd gelijk zijn, is het van belang dat we
elkaar opzoeken in de dialoog, dat zowel ouders, als de leerkracht en het kind ideeën mogen
aandragen. In een eerste gesprek worden wederzijdse verwachtingen besproken en vastgelegd,
waarna er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht. Wanneer op deze manier een oplossing
wordt gevonden, is elke betrokkene eigenaar van de oplossing en voelen zowel de ouders als de
school zich verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.
De ondersteuningsstructuur
Op alle scholen wordt handelingsgericht gewerkt. Een van de uitgangspunten van handelingsgericht
werken is een goede samenwerking tussen leraren, kinderen en ouders. Een goede communicatie
tussen de partijen is dus het devies. Een manier waarop wij goed communiceren met ouders, is het
hen uitnodigen voor overleggen. Zeker wanneer de medewerker Basisteam Jeugd en Gezin en de
intern begeleider betrokken worden bij het groepsplan, is het van grote waarde om een andere
‘deskundige’, namelijk de ouder, ook uit te nodigen.
Naast de veranderingen rondom Passend Onderwijs hebben ouders, kinderen en scholen te maken
met de transitie Jeugdzorg. Opvoedingsondersteuning en Jeugdzorg komen onder de
verantwoordelijkheid van de gemeentes. In het samenwerkingsverband willen de participerende
gemeentes samen met ouders, het onderwijs en de centra voor jeugd en gezin komen tot het
oplossingsgericht werken op de vindplaats; in ons geval de school. Op deze manier wordt er
verbinding gelegd tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de Jeugdzorg
instellingen (verbanden verbinden).
Een loket voor ouders
Bij vragen over opvoeding en onderwijsondersteuning kunnen ouders, maar ook professionals,
terecht bij het informatie- en adviesloket van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG. In de
aangesloten gemeentes van het samenwerkingsverband is een loket zowel fysiek als digitaal
benaderbaar. De adressen voor de verschillende CJG vestigingen in de gemeenten vindt u op onze
website.

6.2.Zorgplicht
De school waar de jongere wordt aangemeld is verantwoordelijk voor het vinden van een passende
onderwijsvoorziening, de zogenaamde zorgplicht. In overleg met ouders wordt er gekeken waar de
ondersteuning geboden kan worden: op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding
kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.
Ouders melden hun kind aan bij de reguliere school van hun voorkeur. Deze school moet
vervolgens een zo passend mogelijk aanbod doen op de eigen, een andere reguliere of een school
voor speciaal basis onderwijs of speciaal onderwijs. Na aanmelding heeft de school zes weken de
tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken
worden verlengd. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de onderwijsondersteuning kan
bieden die nodig is. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen.
Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. Door de scholen in
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SWV PO 30 06 wordt dus gekeken of de leerling voldoende heeft aan ondersteuning vanuit de
basisondersteuning. Als dat niet toereikend is, dan kan extra ondersteuning ingezet worden in de
vorm van plaatsing in het speciaal basis onderwijs of het speciaal onderwijs. Vanuit de zorgplicht
die scholen hebben om een passend onderwijsaanbod te doen, hoeft er geen toestemming gegeven
te worden voor een aanvraag extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband, maar uiteraard
gaat hier wel op overeenstemming gericht overleg aan vooraf. De zorgplicht houdt tevens in dat
een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden die leerling
toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt.

6.3.Leerlingenvervoer
Soms is leerlingenvervoer nodig om gebruik te kunnen maken van het SBO of SO.
Leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente waar de jongere woont. Ouders vragen dit bij
de gemeente aan. De gemeenten in de regio PO 30 06 gaan bij de toekenning uit van de
dichtstbijzijnde toegankelijke voorziening. In principe hebben ouders keuzevrijheid voor een SO /
SBO school met een passend aanbod. Het samenwerkingsverband kan, indien bij de aanvraag van
de TLV duidelijk is wat de school van voorkeur is, nagaan of dit de dichtstbijzijnde voorziening is.
Als dit het geval is, dan maakt de TLC hier een aantekening van die gebruikt kan worden bij de
aanvraag voor leerlingenvervoer. De gemeenten nemen een besluit over toekenning, aard en duur
van het leerlingenvervoer. In uitzonderlijke gevallen kan ook leerlingenvervoer nodig zijn voor
jongeren die gebruik maken van de andere ondersteuningsniveaus. Ook dan geldt dat de TLC een
aantekening kan maken indien het de dichtstbijzijnde voorziening is en de gemeente de noodzaak
vaststelt en een besluit neemt.

6.4.Privacy
Alle ondersteuningssituaties waarover geschreven wordt in dit ondersteuningsplan bevatten
privacygevoelige kenmerken. Er worden immers gegevens vastgelegd over het functioneren van de
jongere. Wettelijk gezien moet, normaal gesproken, nadrukkelijk toestemming worden gegeven
voor het uitwisselen van persoonlijke informatie, zeker als het gaat over gezondheidsgegevens.
Een uitzondering hierop vormt het uitwisselen van gegevens tussen een school en een
samenwerkingsverband passend onderwijs. De wet schrijft voor dat een samenwerkingsverband de
persoonsgegevens betreffende de gezondheid van leerlingen zonder toestemming mag verwerken
voor zover het gaat om de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of -voorzieningen, het adviseren
over de ondersteuningsbehoefte of de toelaatbaarheid tot het SO. Dit betekent dat scholen deze
gegevens zonder toestemming van ouders mogen verstrekken aan het samenwerkingsverband in
het kader van een aanvraag. Het samenwerkingsverband acht het wel van belang dat ouders op de
hoogte zijn van het feit dat er gegevens uitgewisseld worden, welke dat zijn, en met welk doel.
Scholen geven dit aan in het op overeenstemming gericht overleg met de ouders en de leerling.
SWV PO 30 06 bewaart bovengenoemde gegevens gedurende de wettelijke termijn van drie jaar,
waarbij uitsluitend het Samenwerkingsverband en de deskundigen ten aanzien van de
toelaatbaarheid (leden van de TLC) toegang hebben tot deze gegevens. De gegevens zullen alleen
aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven worden verstrekt.
Specifiek in situaties waarbij onderzoek of begeleiding door een gedragswetenschapper aan de
orde is uit naam van het samenwerkingsverband (bijvoorbeeld door een medewerker van SO
experts van PO 30 06), wordt er geconformeerd aan de beroepscodes van het NIP en NVO. Voor
een nadere uitwerking van het thema privacy binnen het samenwerkingsverband wordt verwezen
naar het privacy protocol (in ontwikkeling).

6.5.Ouders en medezeggenschap
Op iedere school is medezeggenschap van ouders gewaarborgd via deelname aan de
medezeggenschapsraad. Op het niveau van het samenwerkingsverband is medezeggenschap van
ouders op twee manieren vormgegeven: Via het adviesrecht dat de medezeggenschapsraad van
een individuele school heeft op het Schoolondersteuningsprofiel;
Via deelname in de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.
Voor de medezeggenschapsorganen geldt bespreekrecht, informatierecht, enzovoort. Voor meer
informatie daaromtrent wordt verwezen naar het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
(http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl). Het samenwerkingsverband beschikt over
een ondersteuningsplanraad. Voor de samenstelling van de raad wordt verwezen naar de website.

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO 30.06, schooljaar 2018-2019

25

Organisatie van het SWV
7.1. Inrichting van de organisatie
Door te kiezen voor de verenigingsvorm als juridische entiteit, wordt op democratische wijze
invulling gegeven aan de geformuleerde kernwaarden. Er is voor gekozen om de nieuwe organisatie
sober maar doelmatig in te richten, waarbij de financiële middelen zoveel mogelijk het kind volgen.
De nieuwe organisatie voldoet aan alle voorwaarden die in de wetgeving rondom Passend Onderwijs
zijn vastgelegd en sluit aan bij de nieuwe visie op Good Governance.
Bij de inrichting van het Samenwerkingsverband PO 30.06 is gekozen voor een sobere inrichting. We
besteden middelen, en daarmee personele inzet, zo dicht mogelijk bij het primaire proces: op de
scholen. De zorg die kinderen nodig hebben en de professionele expertise die daarbij komt kijken
vormt de basis, en daar moet het geld en het personeel naartoe. De inhoud en niet de systemen en
structuren zijn bepalend voor de personele inzet.

Bij het oprichten van het samenwerkingsverband is gekozen voor een verenigingsstructuur, waarbij
de Algemene Leden Vergadering (ALV) een toezichthoudende rol heeft, het bestuur een initiërende
en uitvoerende rol vervult en de directeur zorg draagt voor de uitvoering van taken.
Het SWV heeft in december 2017 echter haar governance structuur gewijzigd. De ALV vormt vanaf 1
januari 2018 het toezichthoudend orgaan van het SWV. Per 1 maart 2018 is het bestuur
overgedragen aan een onafhankelijk bestuurder. De ALV ziet toe op de wijze waarop de bestuurder
van het SWV bestuurt. Daarvoor gaat de ALV werken met een drietal commissies, te weten
o
een remuneratiecommissie
o
een auditcommissie
o
een kwaliteitscommissie
De ALV heeft de formele bevoegdheid om goedkeuring te geven aan de voorgenomen vaststelling
van onderstaande kwaliteitsdocumenten:
o
het Jaarverslag, inclusief de Jaarrekening
o
de Meerjarenbegroting
o
de Jaarbegroting
De ALV vervult een ondersteunende en adviserende rol naar de bestuurder van het SWV. Dit krijgt
vorm doordat het bestuur in een vroeg stadium de ALV vraagt mee te denken bij een voorgenomen
beleidsontwikkelingen en / of de verwachtingen aan te geven ten aanzien van de verdere uitwerking
van beleid. De leden van de ALV staan opgenomen in het ondersteuningsplan
Door het scheiden van bestuur, toezicht en uitvoering wordt voldaan aan de principes van Good
Governance. De precieze bevoegdheden van de bestuurder en de ALV zijn vastgelegd in de statuten.
Naast de bestuurder zijn er nog een aantal mensen vanuit detachering werkzaam bij het
samenwerkingsverband. In 2018-2019 zal de complete werkorganisatie met een nieuwe inrichting
van de TLC en een nieuwe inrichting van de stafmedewerkers van het samenwerkingsverband
gerealiseerd worden.
Tenslotte wordt er nog gewerkt met SO experts die vanuit het samenwerkingsverband op de scholen
worden ingezet voor arrangementen en heeft elk aangesloten bestuur een Bovenschools Deskundige
die de verbinding is tussen het samenwerkingsverband en de aangesloten besturen op uitvoerend
vlak. Na 2018-2019 zal de nieuw organisatie gerealiseerd zijn en zullen er nieuwe kaders en lijnen
zijn.
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7.2.Communicatieplan
Het samenwerkingsverband realiseert zich dat het van belang is om op zorgvuldige wijze
belangrijke informatie en ontwikkelingen te communiceren met alle geledingen. Daarbij gaat het
niet alleen om de inhoud, maar ook om de wijze waarop de communicatie verloopt.
We hechten eraan dat de informatievoorziening centraal wordt gestuurd en dat zowel de interne als
externe communicatie adequaat verloopt. Dat houdt in dat de beschikbare informatie de (nog
groeiende) doelgroep bereikt en dat de informatie het onderlinge overleg bevordert. Daarnaast
moet de communicatie zodanig van aard zijn dan de aangesloten besturen de informatie één op
één kunnen overnemen voor communicatie binnen hun eigen organisatie.
De communicatieketen ziet er dan ook als volgt uit:
Het bestuur van het samenwerkingsverband informeert de leden, de leden informeren de
aangesloten stichtingen en zo worden de directeuren, de staf, het personeel en de ouders
vertegenwoordigd in medezeggenschapsraden van de stichtingen ook weer geïnformeerd. De
bestuurders van de aangesloten stichtingen zijn de ambassadeurs in de communicatieketen. De
communicatie is met name gericht op leerkrachten, medezeggenschapsraden en directeuren van
de scholen in de regio. Ouders kunnen met vragen over ondersteuning in eerste instantie terecht
bij de eigen school. Dit past volgens het bestuur het beste bij het kind-nabij organiseren van
Passend Onderwijs.
De belangrijkste externe partners van het samenwerkingsverband zijn de gemeenten, het
voortgezet onderwijs en de jeugdhulpverlening. Zoals bekend heeft de Transitie Jeugdzorg
belangrijke raakvlakken met de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs. Het bestuur acht het
dan ook van groot belang dat deze partners ook op goede wijze worden geïnformeerd over de
ontwikkelingen. Dat gebeurt in eerste instantie door het bestuur. Daarnaast ontvangen deze
instanties ook de nieuwsbrieven, waarop zij zich kunnen abonneren en worden zij gewezen op
informatie op de website.
Bij de invoering van Passend Onderwijs ontstaan nieuwe procedures ten aanzien van ondersteuning
voor kinderen. SWV PO 30.06 zorgt voor actieve communicatie over taken, functies en procedures
van het samenwerkingsverband. Deze communicatie verzorgen wij met onze website:
www.samenwerkingsverbandpo3006.nl
In 2018-2019 zal de communicatie ook een duidelijk speerpunt zijn. Onze website zal veranderen
in www.swvpo3006.nl

7.3.Geschillenregeling
We proberen samen het onderwijs goed vorm te geven, maar het kan natuurlijk gebeuren dat
ouders het niet eens zijn met keuzes die gemaakt worden. Het eerste aanspreekpunt is dan altijd
de school. Hier kunnen ouders een gesprek aanvragen of een klacht of bezwaar indienen. Een
tweede optie is een gesprek op het niveau van het bestuur.
Wanneer de klacht of het bezwaar een onderwerp van het samenwerkingsverband betreft, gelden
daarvoor de volgende afspraken:
Klachten:
Klachten over bejegening of beslissingen door bestuur, directeur of medewerkers SWV: Als het niet
lukt een klacht in goed overleg naar tevredenheid af te handelen, kan men de klacht indienen bij
een onafhankelijke commissie. SWV PO 30 06 is hiervoor aangesloten bij:
Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht: tel. 030 280 9590
Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, kan mediation helpen om een geschil
tussen ouders, school en samenwerkingsverband te helpen oplossen. Hiervoor kan contact
opgenomen worden met de landelijke onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl ). Hun
inzet en betrokkenheid wordt gratis beschikbaar gesteld door de overheid. Als leerlingen extra
ondersteuning nodig hebben, maar ouders en school hier samen niet uitkomen kunnen deze
onafhankelijke deskundigen bemiddelen tussen de partijen. Indien ook mediation niet tot een
oplossing leidt, kun je het geschil voorleggen aan de landelijke commissie Onderwijsgeschillen
(info@onderwijsgeschillen.nl ). Alle geldende geschillenprocedures zijn op een overzichtelijke en
samenhangende wijze geplaatst op de website: www.geschillenpassendonderwijs.nl.
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Mocht bemiddeling door een onderwijsconsulent geen uitkomst bieden, dan kunnen ouders en/of
de school landelijke geschillencommissie inschakelen. Deze commissie oordeelt bij
meningsverschillen over bovengenoemde onderwerpen. De commissie bestaat uit deskundigen en
doet binnen tien weken uitspraak als zij een geschil krijgt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de
commissie rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.
(www.onderwijsgeschillen.nl) . Daarnaast kunnen ouders een klacht indienen bij het College voor
de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) als zij van mening zijn dat
hun kind binnen het onderwijs een ongelijke behandeling krijgt bij een handicap of chronische
ziekte (zie ook bijlage 1). De uitspraak is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel
opgevolgd. (www.mensenrechten.nl). Tot slot is er in het Nederlandse recht de mogelijkheid om de
gang naar de rechter te maken bij geschillen. (www.rechtspraak.nl).
Bezwaren:
Bezwaar: Indien school of ouders/ verzorgers het niet eens zijn met een besluit van de
Toelaatbaarheidscommissie kunnen zij –in eerste instantie- een bezwaarschrift indienen bij:
Eigen Bezwaarschriftprocedure SWV PO 30 06: Postbus 214, 5340 AE Oss: tel. 0412 617077
t.a.v. de directeur. De bezwaarschrift commissie bestaat uit de directeur en een door de ALV
aangewezen lid.
Indien het bezwaar gericht is op het besluit over de toelaatbaarheid tot het Speciaal (Basis)
Onderwijs (TLV) hebben school en ouders in tweede instantie de mogelijkheid het bezwaarschrift in
te dienen bij een onafhankelijke commissie:
Landelijke Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO.
Aan wie richt u het bezwaarschrift?
U dient het bezwaarschrift in bij het samenwerkingsverband. Die stuurt het door naar de Landelijke
Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(v)SO (LBT). Het
samenwerkingsverband is aangesloten bij de LBT. Voor het indienen van het bezwaarschrift kunt u
gebruik maken van het model bezwaarschrift toelaatbaarheidsverklaring en de toelichting zoals die
op de site van de LBT te vinden zijn(https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijkebezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt ) .
Bezwaarschriftenprocedure
Bezwaarschriften kunnen –zowel bij het verband als de landelijke commissie- ingediend worden
door de belanghebbenden. Dit zijn de school en/ of de ouders (verzorgers).
1.
De bezwaarschriften zijn gericht aan de TLC en worden ingediend bij het ambtelijk
secretariaat.
2.
Aan een bezwaarschrift worden de volgende eisen gesteld:
3.
Naam en adres indiener
4.
Datum en handtekening
5.
Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend
6.
Motivering/ onderbouwing van het bezwaar
7.
Indienen van het bezwaar dient te gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking van
het besluit van de TLC. De TLC beslist binnen 6 weken na ontvangst van het
bezwaarschrift op het bezwaar.
8.
Alvorens te beslissen op het bezwaar worden belanghebbenden in gelegenheid gesteld
te worden gehoord. In dit geval is er altijd van tevoren telefonisch contact om
informatie te geven over de wijze van horen. Indiener van het bezwaar kan ook
aangeven af te zien van gehoord te worden.
9.
In geval het bezwaar een besluit over toelaatbaarheid (TLV) SBO/SO betreft, kan in
tweede instantie het bezwaarschrift ingediend worden door het bevoegd gezag van de
school of ouders (verzorgers) bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie via het
samenwerkingsverband.
10.
Deze commissie behandelt de bezwaren binnen vastgestelde termijnen.
Bezwaartermijn
De termijn voor het indienen van bezwaar op het besluit van de TLC bedraagt 6 weken
In het jaarverslag wordt verslag gedaan van alle zaken die binnen het samenwerkingsverband
waarover een geschil is ontstaan en die op enige wijze is voorgelegd om tot een oplossing te
komen.
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7.4.Ondersteuningsplanraad
Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, is er ook in het samenwerkingsverband
een vorm van medezeggenschap geregeld en wel via de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR
gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra zorg of
ondersteuning nodig hebben, want Passend Onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen. De
belangrijkste taak van de OPR op dit moment is instemmen met het Ondersteuningsplan.
In de OPR zitten ouders en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband.
Afhankelijk van de vertegenwoordiging (een ouder of een personeelslid) die door de OPR aan een
bestuur is toegekend, kan iedere ouder of ieder personeelslid van een school van dat bestuur zich
kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de leden van de
medezeggenschapsraden van die scholen. De OPR bestaat uit acht personen vanuit de ouders en
acht personen vanuit de personeelsgeleding.

7.5. Medezeggenschapsraad Personeel (MRp)
In 2018-2019 wordt de medezeggenschapsraad personeel (MRp) van het samenwerkingsverband
ingericht. De MRp regelt de medezeggenschap van personeel dat in dienst is van het SWV, alsmede
het personeel dat langer dan 6 maanden werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van het
samenwerkingsverband, zoals de medewerkers zoals de SO experts. Voor nadere toelichting wordt
verwezen naar het statuut en reglement van de MRp, straks te vinden op de website van het SWV.
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Passend onderwijs en samenwerking met externe partijen
8.1.Gemeenten

Bestuurlijk OOGO
Bestuurlijke vertegenwoordiging
samenwerkingsverbanden PO en VO 30.06 en
gemeenten

Ambtelijke Stuurgroep
Directeuren samenwerkingsverbanden PO en VO 30.06
en ambtenaren onderwijs - jeugdhulp

Thematische pop-up werkgroepen
Betrokkenen uit het veld met relevante expertise

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie
aan de arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed
mogelijke samenwerking tussen professionals die met jongeren werken, stemmen
samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af. Zo kan de ondersteuning
vormgegeven worden vanuit de gedachte ‘één kind, één plan’. Samenwerkingsverband en
gemeenten voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan en
over de voor het onderwijs relevante onderdelen van het beleidsplan jeugd.
De volgende onderwerpen staan op de ontwikkelagenda van het samenwerkingsverband en de
gemeenten in de regio 30 06:

Innoveren en experimenteren in verbindingen jeugdhulp - onderwijs;

Integrale onderwijs-zorgarrangementen;

Leerplicht, Kwetsbare jongeren en Voortijdig Schoolverlaten (vsv);

Pilot dyslexie (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie);

Leerlingenvervoer

Voorzieningen (dreigende) thuiszitters;

Doorontwikkeling Basisteams Jeugd & Gezin (BJG, Toegang & Preventie);

Verbinding schoolmaatschappelijk werk in (voortgezet) speciaal en speciaal basis onderwijs
met BJG;

Overleg Passende Jeugdhulp.
De samenwerkingsagenda wordt elk jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Deze onderdelen
en onderwerpen staan verder uitgewerkt in de ontwikkelagenda Passend Onderwijs 2018-2022
“jeugdhulp in onderwijs en onderwijs in jeugdhulp” versie 12-01-2018, vastgesteld door het OOGO
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De ambtelijke stuurgroep werkt bovenstaande onderwerpen uit en bereidt het bestuurlijk OOGO
voor. Deze stuurgroep bestaat uit:

een vertegenwoordiger van SWV PO 30.06 (bestuurder);

een vertegenwoordiger van SWV VO 30 06 (directeur);

een vertegenwoordiger van ROC De Leijgraaf (MBO);

beleidsambtenaren onderwijs en jeugd van de betrokken gemeenten in de regio 30 06:
Oss, Uden, Meierijstad, Bernheze, Landerd.
Minimaal jaarlijks vindt er een bestuurlijk OOGO plaats waarin afspraken over (uitwerking van)
gezamenlijk beleid vastgesteld worden. Indien de thematiek daarom vraagt, kan de stuurgroep zich
laten adviseren door inhoudelijke werkgroepen. De meest recente afspraken uit het bestuurlijk
OOGO alsook de ontwikkelagenda 2018-2022 zijn te vinden op de website van het SWV.
Ambitie
De samenwerkingsverbanden PO en VO 30.06 zijn verantwoordelijk voor de extra ondersteuning in
het onderwijs. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Een samenhangend en
afgestemd ondersteuningsaanbod (integrale onderwijs-zorgarrangementen) voor de meest
optimale ontwikkeling van kind en gezin moet het doel zijn van de samenwerking. De verbinding
tussen passend onderwijs en jeugdhulp dient bij te dragen aan oplossing of stabilisering van
problemen waardoor leerlingen beter in staat zijn hun schoolloopbaan succesvol te volgen en
waarmee in de klas en op school een beter leerklimaat ontstaat.
We hanteren de volgende gezamenlijke uitgangspunten:

Positieve (talent)benadering en positief opvoeden zoals in Handelingsgericht werken (HGW)
de norm is;

Uitgaan van en stimulering van de eigen kracht van kinderen, jongeren en gezinnen. Kijken
wat kan en niet overnemen van vragen en problemen, maar ondersteunen bij het zelf
oplossen daarvan;

Aansluiting bij de leer- en leefwereld van kind, jongere en gezin. Dit betekent onder meer
dat:

de school zowel vindplaats is van (mogelijke) problemen, als werkplaats van oplossingen;

hulp en ondersteuning, ook de zwaardere vormen, indien mogelijk en wenselijk eerder naar
school halen (‘invliegen’) in plaats van doorverwijzen naar instanties buiten onderwijs;

Maatwerk en vraaggericht. Bij hulp en ondersteuning niet uitgaan van standaardaanbod.
Ouders (en jongere) worden actief betrokken bij bepaling van de ondersteuningsvraag: wat
heeft dit kind, in deze situatie, binnen deze context van school en gezin nodig?

Integraal arrangeren van hulp en ondersteuning (integrale onderwijszorgarrangementen)
volgens het principe van één kind, één gezin, één plan.
Stand van zaken
Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een professioneel ondersteuningsteam. Alle
scholen (PO en VO) in de regio 30 06 kunnen beroep doen op de Basisteams Jeugd &Gezin (BJG).
Dit zowel voor algemeen advies en preventieve aanpakken als voor specifieke,
lichtereondersteuning voor leerling en gezin (zie onderstaand figuur).
Iedere school heeft vaste contactpersonen binnen een BJG die door de intern begeleider (PO) of
zorgcoördinator (VO) te benaderen zijn. Daarnaast zitten zij gezamenlijk in een ZAT of
ondersteuningsteam. De aansluiting van het reguliere onderwijs op de jeugdhulp is daarmee
georganiseerd. Het BJG is tevens de toegang tot zwaardere, specialistische vormen van jeugdhulp
waar een verleningsbesluit voor nodig is. De samenwerkingsverbanden PO en VO 30 06 worden
door de gemeenten betrokken bij het opstellen van het inkoopkader Jeugd.
De afspraken die gemeenten met aanbieders hebben over wachttijden, doorlooptijden,
prestatieafspraken etc. zijn - in samenvatting - gedeeld met alle scholen/besturen. Wanneer een
school signaleert dat deze afspraken niet worden nagekomen, wordt dit gedeeld met het
samenwerkingsverband of de zorgbemiddelaar van de regio. Gemeenten en
samenwerkingsverbanden PO en VO 30.06 trekken gezamenlijk op bij het realiseren van een
samenhangend en afgestemd ondersteuningsaanbod dat snel en flexibel kan worden ingezet.
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8.2.Leerplicht
Het SWV heeft een verantwoordingsplicht ten aanzien van thuiszitters naar de Inspectie van het
Onderwijs. Het SWV voert de driemaandelijkse monitoring van de thuiszitters in regio PO 30 06 uit
in samenwerking met Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO).

8.3.Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt met betrekking tot het samenwerkingsverband toezicht op
de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband en de rechtmatige besteding van de
middelen. Het toezicht op het samenwerkingsverband richt zich op de invulling en uitvoering van
het ondersteuningsplan. Dit wordt via jaarverslaglegging verantwoord. Daarnaast wordt er
periodiek een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het meest recente onderzoeksrapport is te vinden op
de website van het SWV.

8.4.Doorlopende lijnen in onderwijs en ondersteuning
SWV PO 30 06 stemt structureel af met SWV VO 30 06 over de overgang van primair onderwijs
(PO, SBO, SO) naar V(S)O. Er is sprake van gezamenlijke huisvesting van de beide
samenwerkingsverbanden. Op die manier wordt regelmatig overleg bevorderd en kan er bovendien
efficiënt omgegaan worden met faciliteiten.
Met het voortgezet onderwijs wordt er samengewerkt om vanuit een gezamenlijke visie en
verantwoordelijkheid een systeem van doorlopende leer- en ondersteuningslijnen te ontwikkelen.

8.5.Samenwerkingsverbanden in de regio
SWV PO 30 06 onderhoudt intensieve contacten met de samenwerkingsverbanden in aangrenzende
regio’s, omdat jongeren soms gebruik willen of moeten maken van voorzieningen buiten het eigen
samenwerkingsverband. Voor SWV VO 30 06 gaat het met name om SWV De Meierij, SWV
Eindhoven en Kempenland, SWV Stromenland. en SWV Helmond-Peelland.
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8.6. Cluster 1 en cluster 2
Onderwijs aan jongeren met een visuele beperking (cluster 1), een auditieve en/of communicatieve
beperking (cluster 2) of met epilepsie. Na de invoering van passend onderwijs is het onderwijs in
cluster 1 en 2 landelijk georganiseerd gebleven. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van
de doelgroep en de specialistische expertise. Deze clusters maken geen deel uit van het
samenwerkingsverband. In deze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning voor
blinde en slechtziende jongeren (cluster 1) biedt. Voor jongeren met een auditieve en/of
communicatieve beperking (doof, slechthorend en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden; cluster 2)
werken de scholen in de regio 30 06 samen met Kentalis en SSOE/de Taalbrug. Meer informatie en
relevante links zijn te vinden op de website van het SWV.
Specifieke ondersteuning bij het onderwijs aan leerlingen met epilepsie wordt geboden door
expertise vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het ministerie OCW
financiert het LWOE rechtstreeks voor de ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen
met epilepsie. Scholen kunnen bij het LWOE ambulante begeleiding aanvragen voor de
ondersteuning van de leerling met epilepsie en zijn of haar school. Als bij een licht en medium
begeleidingsarrangement van LWOE specifiek onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of
inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door bijvoorbeeld een leraar, onderwijsassistent of
remedial teacher nodig is, dan dient een school hiervoor echter een beroep te doen op het budget
van het eigen (regionale) samenwerkingsverband, in dit geval SWV PO 30 06. De gelden voor de
extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend aan de
samenwerkingsverbanden (afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2). Meer informatie en
relevante links zijn te vinden op de website van het SWV.

8.7.Onderwijszorgarrangementen Psychiatrische Problematiek (OZAPP)
In samenwerking met Zuiderbos uit Vught worden binnen SWV PO 30 06
onderwijszorgarrangementen uitgevoerd gericht op psychiatrische problematiek, oftewel OZAPP.
OZAPP betreft een specialistisch aanbod gericht op het voorkomen van schooluitval bij jongeren
met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Bij deze jongeren is de inzet van school,
het SWV en zorg op het niveau van basisteam jeugd & gezin niet toereikend. Het gaat dus om
psychiatrische problematiek op het niveau van specialistische zorg waarbij (ernstig) schoolverzuim
dreigt. Doelstelling is het zo snel mogelijk verhelderen van oorzaken, stabiliseren van de situatie,
schoolverzuim voorkomen en terug- of doorverwijzing. Scholen kunnen voor een jongere die
aangemeld is voor behandeling (wachtlijst) dan wel reeds in behandeling is bij Herlaerhof of GGZ
Oost-Brabant ambulante begeleiding krijgen gericht op de problematiek op school. Hiervoor is
instemming van ouders en jongere vereist. Inzet van OZAPP geschiedt, net als het
Expertisecentrum, in natura vanuit het samenwerkingsverband.
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Kwaliteitsontwikkeling
9.1.Beleidscyclus en planning en control
Het eerste ondersteuningsplan gaf een voorzet naar een goede wijze van monitoren. De eerste
stap die het bestuur daarna heeft gezet, betreft de vertaling van het ondersteuningsplan in
programmalijnen.
Met ingang van 01 maart 2018 is de governance wijziging doorgevoerd. Hierdoor heeft het
samenwerkingsverband een onafhankelijke bestuurder gekregen. De leden hebben zitting genomen
in de ALV en functioneren als raad van toezicht. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het
opstellen van een nieuwe beleidscyclus (planning & contol / kwaliteit en monitoring ) waarin de
verschillende verantwoordelijkheden worden uitgewerkt.
Vanuit het nieuwe ondersteuningsplan (OP) definiëren we de resultaatgebieden voor SWV PO 30
06. Dat betekent dat we aangeven:
•
Wat is het gewenste resultaat
•
We definiëren wanneer we tevreden zijn
•
Het instrument dat we gebruiken om de voortgang in beeld te brengen
•
Wanneer we het gewenste resultaat bereikt willen hebben
We leggen per resultaatgebied (voor de komende 4 jaar) vast wanneer we daarvoor het plan ter
realisatie klaar hebben, wanneer we de voortgang evalueren en wanneer, indien mogelijk, de
gewenste resultaten gerealiseerd hebben.
We bespreken de voortgang per onderwerp en/of per resultaatgebied en gebruiken daarvoor als
leidraad o.a. het document OP kwaliteitsoverzicht 2018-2022. We koppelen de voortgang in de
resultaatgebieden frequent, per stakeholder, terug door middel van het gebruik van een stoplicht
rapportage. Deze terugkoppeling is 1 op 1 gerelateerd aan het document OP kwaliteitsoverzicht
2018-2022. Diverse resultaatgebieden behoeven een eigenaar als direct verantwoordelijke al dan
niet met een eigen projectbeschrijving met bijbehorende projectplanning.
In frequente afstemming bespreken we in verschillende gremia (onderwerp afhankelijk) de
voortgang en/of rapporteren dan de stand van zaken rondom de resultaatgebieden: wat hebben we
gedaan, waar lopen we tegenaan, welke acties zijn voorzien op korte termijn of welke bijsturing is
nodig (met tijdsperspectief) en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering voor de acties.
Daarnaast stellen we per schooljaar meer gedetailleerd jaarplannen op.
We werken vanuit de volgende jaarplannen:
•
Jaarplan bestuurder
•
Jaarplan SO experts
•
Jaarplan BD
•
Jaarplan staf en TLC
Deze jaarplannen worden steeds opgesteld vanuit de verschillende geledingen en passen binnen de
resultaatgebieden vanuit het ondersteuningsplan, waarbij het jaarplan van de bestuurder leidend
is. De jaarplannen worden door de verschillende geledingen afgestemd met de bestuurder.
In het kader van kwaliteitszorg hebben we een jaarplanning kwaliteitszorg SWV PO 30.06
opgesteld zodat we borgen dat de verschillende onderwerpen ook met regelmaat op de agenda
komen voor de afstemming met de verschillende geledingen (volgens het principe van de PDCA).
Financiën (meerjarenbegroting, jaarbegroting en realisatie) brengen we voor de belangrijkste
stakeholder in beeld volgens onze planning en control cyclus. Met het werken vanuit deze
benoemde plannen willen we systematische en gericht werken aan de realisatie van het
ondersteuningsplan. We willen hierbij transparant zijn over wat we willen bereiken en hoe de
voortgang is in de realisatie.
We gaan dus met de volgende documenten werken in de nieuwe kwaliteitscyclus
•
Ondersteuningsplan 2018-2019
•
Planning en Control Cyclus
•
Jaarplanning kwaliteitszorg
•
Jaarplannen en Resultaatgebieden
•
Managementrapportage, monitoring kengetallen en resultaatgebieden
•
Meerjarenbegroting en jaarrekening
De hele beleidscyclus (kwaliteit en monitoring / planning en control) zal in 2018-2019 verder
uitgewerkt, vastgesteld en verfijnd worden.
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9.2.Programma’s ondersteuningsplan in de meerjarenbegroting
In dit ondersteuningsplan heeft het SWV het beleid voor de periode 1 augustus 2014 tot en met 1
augustus 2018 verlengd tot 01 augustus 2019. Om de effecten van het beleid te kunnen monitoren
en goed hierop te kunnen sturen is het ondersteuningsplan verdeeld in programma’s. De kern van
het ondersteuningsplan is het realiseren van een dekkend aanbod voor alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Daarnaast wordt een aantal faciliterende programma’s uitgevoerd op het
gebied van innovatie, toeleiding en organisatie. In onderstaande tabel wordt de indeling
weergegeven, zoals die is opgesteld naar aanleiding van de bespreking. In 2018-2019 zal passend
bij de nieuwe koers een nieuwe meerjarenbegroting gemaakt worden met daarbij eventueel
wenselijke wijzigingen.

Onderdeel
Dekkend aanbod realiseren

Verbeteren
Toeleiden
Organiseren

Programma
P1 Basisondersteuning
P2 Arrangementen intern
p2a interne arrangementen in geld
p2b interne arrangementen in natura
P3 Arrangement SBaO
P4 Arrangement SO
P5 Ontwikkeling en innovatie
P6 Toelaatbaarheidscommissie
P7 Bestuur en organisatie

De programma’s die gericht zijn op het realiseren van een dekkend aanbod vertonen een
hiërarchie. Interne arrangementen (programma 2) worden alleen toegekend wanneer de
basisondersteuning (programma 1) aantoonbaar niet tot voldoende resultaten heeft geleid.
Datzelfde geldt voor de daarop volgende programma’s 3 en 4.
Programma 5 (ontwikkeling en innovatie) is in 2016 vooral benut voor een aantal werkgroepen
waarmee beleid is doorontwikkeld. Verder zijn binnen programma 5 middelen gebruikt om externe
begeleiding in te huren t.b.v. de ontwikkeling van de speciale voorziening/voorzieningen binnen het
verband in de nabije toekomst. Vanaf 2017 is afgesproken middelen voor innovatie en ontwikkeling
toe te delen aan de reguliere schoolbesturen, voor ontwikkelingsprogramma’s, die het behalen van
de gezamenlijke doelen gaan versterken. Programma 6 en 7 zijn meer van organisatorische aard.
Voor de uitvoering van elk programma is een budget beschikbaar. Zo worden beleid en financiën
aan elkaar gekoppeld. De programma indeling is gekoppeld aan de meerjarenbegroting.

9.3.Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
In de statuten, het huishoudelijk reglement en het managementstatuut zijn de rollen,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering en de bestuurder
vastgelegd. Het SWV heeft in december 2017 haar governance structuur gewijzigd. De ALV vormt
vanaf 1 januari 2018 het toezichthoudend orgaan van het SWV.
Per 1 maart 2018 heeft het bestuur van het SWV haar bestuurlijke taken overgedragen aan een
onafhankelijk bestuurder. De ALV ziet toe op de wijze waarop de bestuurder van het SWV bestuurt.
Daarvoor gaat de ALV werken met een drietal commissies, te weten
o
een remuneratiecommissie
o
een auditcommissie
o
een kwaliteitscommissie
De ALV zal in een nieuwe governance structuur vanaf 1 januari 2018 alert zijn op de wijze waarop
haar toezichthoudende rol invult, zodat de bestuurder de onafhankelijke en op resultaten gerichte
rol kan vervullen, die nodig is in deze fase van het samen werken
De ALV heeft de formele bevoegdheid om goedkeuring te geven aan de voorgenomen vaststelling
van onderstaande kwaliteitsdocumenten:
o
het Jaarverslag, inclusief de Jaarrekening
o
de Meerjarenbegroting
o
de Jaarbegroting
De ALV vervult een ondersteunende en adviserende rol naar de bestuurder van het SWV. Dit krijgt
vorm doordat het bestuur in een vroeg stadium de ALV vraagt mee te denken bij een voorgenomen
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beleidsontwikkelingen en / of de verwachtingen aan te geven ten aanzien van de verdere
uitwerking van beleid. De leden van de ALV staan opgenomen in het ondersteuningsplan.
Wellicht ten overvloede nog het volgende. De afzonderlijke scholen worden in dit verband niet
benoemd. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Het
samenwerkingsverband kan nooit treden in de verantwoordelijkheid van de individuele
schoolbesturen, vandaar dat er geen rechtstreekse formele lijn ligt met de scholen. Dit laat
onverlet dat er wel informatie op schoolniveau beschikbaar moet zijn voor het SWV ten behoeve
van de analyse. De directeur van het SWV heeft een rol in het verzamelen van deze informatie.
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Financiën
10.1.Algemene uitgangspunten
De financiële principes die binnen het samenwerkingsverband 30.06 worden gehanteerd sluiten aan
bij de andere sturingsprincipes. We organiseren vanuit:
•
Solidariteit
•
Eigenaarschap (dicht bij het kind)
•
Lean en mean inrichten (zoveel mogelijk geld naar ondersteunen van kinderen)
•
Geld volgt de leerling.
De principes hebben geleid tot financiële uitgangspunten en een (inmiddels bijgestelde
meerjarenbegroting (zie bijlage).
Onderdeel van het ondersteuningsplan is de meerjarenbegroting. De voorliggende begroting
bestrijkt de periode 2018-2020. De eerste jaarschijf is de begroting voor het kalenderjaar 2018.
Vertrekpunt voor de meerjarenbegroting is het vigerende ondersteuningsplan. Verder is bij het
opstellen gebruik gemaakt van de volgende informatie:
•
Leerlingaantallen tot en met teldatum 1 oktober 2016, zoals gepresenteerd in de
kengetallen van OCW.
•
Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2017, zoals gepresenteerd in kijkglas 1 van
DUO van oktober 2017.
•
De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.
•
Tussentijdse financiële rapportages, inclusief lopende verplichtingen.
•
Actuele ontwikkelingen.
Verder is gebruik gemaakt van de volgende (aangepaste) uitgangspunten op grond van de nu
bekende cijfers:
•
De prognose van de ontwikkeling van de leerlingaantallen is gebaseerd op het
gemiddelde van de prognoses van DUO en de gemeentelijke prognose. De eerste twee
jaren is gerekend met een krimp van 2,0%. Voor 2019 en 2020 is een krimp van 1,5%
opgenomen, en daarna daalt dit naar 1,0%.
•
Verwacht wordt continuering van de daling van de deelname SBaO tot in 2019 het
niveau van 2% is bereikt. De tussentijdse groei SBaO wordt geraamd op 15 leerlingen,
conform de werkelijke groei per peildatum 1 februari 2015 (1 februari 2017: 17).
•
Het beleid van het SWV beoogde tot voor kort een daling van de deelname aan het SO
tot het landelijk gemiddelde van 1,63%. Dit bleek echter niet realistisch. Daarom is nu
uitgegaan van een stabilisatie op het niveau van 1 oktober 2016.
•
De tussentijdse groei wordt geraamd op 24 leerlingen (cat. 1: 21, cat. 2: 2, cat. 3: 1),
conform de werkelijke tussentijdse groei per 1 februari 2016 (1 februari 2017: 30).
•
Teneinde de stijgende tendens van de deelname aan het SO te stoppen is voor de jaren
2017-2019 een impulsbudget van jaarlijks € 500.000 gereserveerd om de kwaliteit van
de basisondersteuning versneld op het gewenste niveau te brengen.

10.2.Leerling ontwikkelingen
Het belangrijkste gegeven bij het opstellen van een meerjarenbegroting is de verwachte
ontwikkeling van de leerlingaantallen. De werkelijke leerlingaantallen tot en met teldatum 1
oktober 2016 zijn overgenomen uit de kerncijfers die OCW aanlevert voor ieder
samenwerkingsverband. De leerlingaantallen op 1 oktober 2017 zijn overgenomen uit Kijkglas 1
van DUO. Kanttekening hierbij is dat deze cijfers nog niet definitief zijn. De definitieve cijfers zijn
medio december beschikbaar. Dan wordt door DUO ook de eerste beschikking afgegeven op basis
van teldatum 1 oktober 2017.
De informatie en uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen:
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De deelname aan het SBaO vertoont een sterk dalende tendens. Het deelnamepercentage is in zes
jaar gedaald van 3,21 (2011) naar 2,11 (2017). Verwacht wordt dat het deelnamepercentage
geleidelijk verder zal dalen, tot het niveau van 2,00% in 2019.

Aandachtspunt is de ontwikkeling van de deelname aan het SO. De afgelopen jaren is steeds
ingezet op een daling van het deelnamepercentage in hetzelfde tempo als de ontwikkeling van de
verevening. Doel was dat op 1 oktober 2019 (bekostigingsgrondslag schooljaar 2020/2021) de
deelname op het landelijk gemiddelde van 1,63% zou komen. In plaats van een daling is de
afgelopen jaren sprake geweest van een stijging. Op basis van teldatum 1 oktober 2017 bekostigt
het SWV 496 SO-leerlingen. De doelstelling van 1,63% zou betekenen dat dit aantal 312 moet zijn.
Dit blijkt onhaalbaar. Inmiddels wordt nieuw beleid ontwikkeld, dat minimaal tot een stabilisatie
van het deelnamepercentage moet leiden.
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10.3. Resultaat

De komende jaren worden langzaam dalende positieve resultaten voorzien. In 2020 is er een
grotere plus, aangezien dan het impulsbudget kwaliteit basisondersteuning stopt.
Cruciaal in het realiseren hiervan is de mate waarin de doelstelling van het stoppen van de groei
van de deelname SO wordt gerealiseerd.

10.4. Risico stelsel passend Onderwijs
Ten slotte is er nog een risico dat met name de deelnemende schoolbesturen raakt. In het stelsel
passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het SO het totale
budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een automatische
korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast in de vorm van een
bedrag per leerling. In onderstaand overzicht wordt dit risico in beeld gebracht. Wanneer de
uitputtingspercentages stijgen en in de buurt van de 100% komen, is er sprake van een reëel
risico.
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Het uitputtingspercentage voor SO stijgt naar een structureel niveau van 80%, bij een
gelijkblijvend deelnamepercentage. Als gevolg van de verevening dalen de baten de komende
jaren. Wanneer de stijging van de deelname van de laatste jaren zich voortzet, ontstaat een groot
risico voor de deelnemende schoolbesturen.

10.5. Financiële positie
De financiële positie van het SWV is goed. Het eigen vermogen per 1 januari 2017 bedraagt €
2.660.979.
De benodigde weerstandscapaciteit is, zoals blijkt uit de risicoanalyse, € 506.675. Het aanwezige
vermogen is dus ruim voldoende. De grote algemene reserve is in eerste instantie gereserveerd
voor de risico’s die een verdere groei van het speciaal onderwijs met zich meebrengt. Realisatie
van het begrote scenario 2018 maakt een heroverweging van de benodigde reserve noodzakelijk.

Nogmaals wordt benadrukt dat dit beeld geldt in de situatie dat het SWV erin slaagt het
deelnamepercentage SO te stabiliseren.
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Bijlagen
11.1. Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen
In onderstaand overzicht zijn de schoolbesturen binnen SWV PO 30.06 opgenomen; de
afzonderlijke scholen zijn te vinden op de website van ons Samenwerkingsverband.

Bestuur, bestuur nummer en website
Filiosscholengroep, 41228
Voorheen Primair SKO en NUT

www.filiosscholengroep.nl
HUB-Noord Brabant, 82292 (speciaal onderwijs)

www.hubnoordbrabant.nl
KIEM onderwijs en opvang, 32177

www.kiemuden.nl
Maashorst, 30198 (speciaal onderwijs)

www.stichtingmaashorst.nl
NOVUM, 41020

www.skpo-novum.nl
SAAM, 75388
Voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss,

www.saamscholen.nl
Oosterwijs, 42572 (speciaal onderwijs)

www.desterrenkijker.nl
OPTIMUS Onderwijs, 48348

www.optimusonderwijs.nl
PALLAS, 41246

www.stichtingpallas.nl
Stichting Onderwijs Islamitische grondslag Midden- en Oost-Nederland (SIMON), 31076

www.simonscholen.nl
Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV), 73712

www.skipov.nl
Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO), 41731

www.skoso.nl
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE) 72905

www.ssoe.nl
Stichting Mytylschool Gabriel ’s-Hertogenbosch, 74127
www.mytylschool-gabriel.nl
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11.2.Verklarende woordenlijst
AB
BNO
BJG
CJG
CvI
CvB
GGL
GPL
IQ
JGZ
LG
LGF
LVB
LWOO
LZK
Marap
MG
MDO
OOGO
OPP
OT
PCL
PO
POVO
RBL
RBO
REC
SO
SBaO
TLV
VO
VVE
WMS
WSNS
ZML

Ambulante Begeleiding
Brabant Noord Oost
Basisteam Jeugd en Gezin
Centrum voor Jeugd en Gezin
Commissie voor Indicatiestelling
Commissie van Begeleiding
Gewogen Gemiddelde Leeftijd
Gemiddelde personele last
Intelligentie Coëfficiënt
Jeugdgezondheidszorg
Lichamelijke handicap
Leerlinggebonden Financiering
Licht Verstandelijke Beperking
Leerwegondersteunend Onderwijs
Langdurig zieke kinderen
Management Rapportage
Meervoudig gehandicapt
Multidisciplinair overleg
Op overeenstemming gericht overleg
Ontwikkelingsperspectief
Ondersteuningsteam
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Primair Onderwijs
Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Regionaal Bureau Leerplicht
Regionaal bestuurlijk overleg
Regionale Expertise Centra
Speciaal Onderwijs
Speciaal Basisonderwijs
Toelaatbaarheidsverklaring
Voorgezet Onderwijs
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wet Medezeggenschap
Weer Samen naar School
Zeer Moeilijk Lerend
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11.3.Schema Basisondersteuning/Extra ondersteuning
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11.4. Procedure aanvraag extra ondersteuning
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11.5 Schoolondersteuning profielen (SOP) SWV PO 30 06
(In deze bijlage presenteren we het format van de school ondersteuningsprofielen binnen ons samenwerkingsverband. Het
format is in 2016-2017 ingevuld door alle scholen en verwerkt in een dashboard voor het samenwerkingsverband.
Het format vervangt (opnemen indien vastgesteld) het in 2014 ingevulde SOP instrument van Q3. )

Schoolondersteuningsprofiel van: …………..
1. Inleiding
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en
begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe
deze ondersteuning is georganiseerd.
De mate waarin de school momenteel de basisondersteuning op eigen kracht of met hulp
van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.
Binnen het samenwerkingsverband (SWV) zijn een aantal uitgangspunten voorliggend:
1. Basisondersteuning:
Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de
kwalificatie op de “zorgindicatoren” van het vigerend toezichtkader van de onderwijs
inspectie. Binnen het SWV zijn nog een aantal indicatoren toegevoegd waarmee het niveau
basisondersteuning wordt verhoogd. Alleen van de waardering van deze extra indicatoren
doen we verslag in het SOP. De waardering van de inspectie wordt vermeld.
2. Planmatig en handelingsgericht werken.
In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor
planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.
3. Specifieke ondersteuning.
De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning
afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op welke specifieke gebieden
de school expertise in huis heeft, leest u in dit SOP.
4. Ondersteuningsstructuur.
Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan
bieden of basisondersteuning met behulp van het bestuur of netwerkpartners (andere
basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten.
De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in
de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle
ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de
mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod.
5. Ambities en Ontwikkeldoelen: Het SOP is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor
de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school
beredeneerde keuzes die zijn opgenomen in de paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen.
Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders
en anderen.
Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking
gesteld aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie.
Datum:
Namens school :
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1) Gegevens van de school
Contactgegevens

Adres:
Postcode:
Telefoon:
e-mail:
website:

Onderwijsconcept van de
school

Specifieke opties gebouw
(bijv. lift,
rolstoeltoegankelijk enz.)
Inspectiewaardering
(+ datum)
Kengetallen
Leerlingenaantal

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Licht:
Medium:

Licht:
Medium:

Licht:
Medium:

Licht:
Medium:

% PrO
% VSO
% VMBO-b
% VMBO-k
%VMBO-g/T
%HAVO
% VWO

% PrO
% VSO
% VMBO-b
% VMBO-k
%VMBO-g/T
%HAVO
% VWO

% PrO
% VSO
% VMBO-b
% VMBO-k
%VMBO-g/T
%HAVO
% VWO

% PrO
% VSO
% VMBO-b
% VMBO-k
%VMBO-g/T
%HAVO
% VWO

Aanmeldingen Preventie bij
het SWV
Arrangementen basisonderwijs
Toekenningen TLV SBO
Toekenningen TLV SO
Aanwezige arrangementen
Blind/slecht ziend (cl. 1)
Aanwezige arrangementen
Taal ontwikkelingsstoornis
(cl. 2: aantal licht/medium)
Dyslexieverklaringen
Dyscalculieverklaringen
Leerlingen met (OPP)=
ontwikkelingsperspectief
Uitstroom leerlingen naar
VO

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO 30.06, schooljaar 2018-2019

Pagina 46

2) Matrix “boven de basisondersteuning binnen 30.06”
Betekenis scores:
o
= Onvoldoende
z
= Zwak
v
= Voldoende
g
= Goed
Plan = Wij hebben in onze planning activiteiten opgenomen om de kwaliteit te verbeteren.

Planmatig werken
De school werkt handelingsgericht

(–i-)



o
o

z
o

v
o

g
o

Plan
o

o
o

z
o

v
o

g
o

Plan
o

In de ondersteuningsstructuur van de school zijn de uitgangspunten van

het handelingsgericht werken herkenbaar.


Alle betrokkenen in de school handelen en denken vanuit de

uitgangspunten van het handelingsgericht werken.

Lichte ondersteuning
De school voert het protocol dyslexie uit.

(–i-)



Alle/De leraren signaleren dyslectische leerlingen en leerlingen met leesproblemen tijdig.



Alle/De leraren bieden dyslectische leerlingen en leerlingen met leesproblemen ondersteunende middelen en
aanpakken.



Alle/De leraren gebruiken beschikbare toetsen die goed toegankelijk zijn voor dyslectische leerlingen.



Alle/De leraren hanteren het dyslexieprotocol en/of de afspraken die in de school zijn gemaakt.

De school voert het protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie uit.

(–i-)

o

o

o

o



De leraren signaleren dyscalculie leerlingen en leerlingen met rekenproblemen tijdig.



De leraren bieden dyscalculie leerlingen en leerlingen met rekenproblemen ondersteunende middelen en

o

aanpakken.

De school voert een beleid op het gebied van het omgaan met

o

o

o

o

o

gedragsproblemen.

(-i-)



De school heeft omschreven welk gedrag wel en niet wordt geaccepteerd.



De leraren zijn in staat proactief en preventief te reageren bij gedragsproblemen.



De school reageert alert op gedragsproblemen.



De school doet jaarlijks onderzoek naar gedragsproblemen.



De school bepaalt jaarlijks hoe aan de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verminderen
van de gedragsproblemen wordt gewerkt.



De school evalueert jaarlijks de effecten van deze ondersteuning en aanpak.

De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen.

(-i-)



Bij ziek worden op school



Bij ongevallen



Bij medicijnverstrekking op verzoek



Bij medicijntoediening op verzoek



Bij het uitvoeren van medische handelingen op verzoek



Bij calamiteiten

De school beschikt over een afgestemd en samenhangend aanbod voor

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie.

(-i-)



Het is eenieder binnen de school duidelijk welke kinderen binnen een bepaalde doelgroep horen.
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De school heeft in grote lijnen het aanbod voor deze leerlingen geformuleerd.



De leerkrachten zijn vaardig het aanbod voor deze leerlingen uit te voeren.

De school beschikt over een afgestemd en samenhangend aanbod voor

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie.

(-i-)



Het is eenieder binnen de school duidelijk welke kinderen binnen een bepaalde doelgroep horen.



De school heeft in grote lijnen het aanbod voor deze leerlingen geformuleerd.



De leerkrachten zijn vaardig het aanbod voor deze leerlingen uit te voeren.

De school heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de begeleiding van

o

o

o

leerlingen met specifieke behoeften met betrekking tot werkhouding.

(-i-)



Het is eenieder binnen de school duidelijk welke hulpvragen van kinderen hiermee worden bedoeld.



De school heeft in grote lijnen het aanbod voor deze leerlingen geformuleerd.



De leerkrachten zijn vaardig het aanbod voor deze leerlingen uit te voeren.

De school heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de begeleiding van

o

o

o

leerlingen met specifieke behoeften met betrekking tot de (senso-)
motorische vaardigheden

(-i-)



Het is eenieder binnen de school duidelijk welke hulpvragen van kinderen hiermee worden bedoeld.



De school heeft in grote lijnen het aanbod voor deze leerlingen geformuleerd.



De leerkrachten zijn vaardig het aanbod voor deze leerlingen uit te voeren.

De school heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de begeleiding van

o

o

o

leerlingen met specifieke behoeften met betrekking tot de taal- en/of
spraakontwikkeling

(-i-)



Het is eenieder binnen de school duidelijk welke hulpvragen van kinderen hiermee worden bedoeld.



De school heeft in grote lijnen het aanbod voor deze leerlingen geformuleerd.



De leerkrachten zijn vaardig het aanbod voor deze leerlingen uit te voeren.

o

z

v

g

Plan

o

o

o

o

o

Ontwikkelingsperspectieven (OPP)
De OPP-zijn ingericht volgens een vaste structuur en procedure.

(–i-)



De school werkt met een vast format.



Het OPP zit in het (digitaal) leerlingendossier.



Het OPP heeft zoveel mogelijk een integraal karakter (één-leerling-één-plan).



De school stelt het ontwikkelingsperspectief vast in een Op Overeenstemming Gericht Overleg met
ouders.
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3) Ondersteuningsdeskundigheid in de school
Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlingen
en ouders. De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie
(het is aan de school de afweging zelf te maken).
Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van de ondersteuning van leerlingen. Wat is
de kwaliteit en wat zijn de plannen?
Betekenis scores:
niet
=
wij hebben deze deskundigheid niet.
Op school
=
wij hebben deze deskundigheid op school
Binnen bestuur =
wij hebben deze deskundigheid beschikbaar binnen het bestuur t.b.v. de
school (eigen personeel dan wel externe contracten beschikbaar voor iedere school)
Niveau specialisme= Graag aangeven welk niveau van deskundigheid aanwezig is:
1: Gediplomeerd = minimaal (post-) HBO opleiding, denk o.a. aan master SEN, opleiding tot
dyslexiespecialist
2= Gecertificeerd = d.m.v. cursussen en behaalde certificaten geschoold
3= Deskundig = d.m.v. (zelf)studie en ervaring behaalde deskundigheid
Ambitie
=
wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen.
niet
Dyslexie-specialist
Dyscalculie-specialist
Taal en spraak specialist
Rekenspecialist
Gedragsspecialist
Hoogbegaafdheidspecialist
Orthopedagoog
Remedial teaching
Motorische remedial teaching
Speltherapie/ergotherapie/fysiotherapie
Logopedie
Faalangstreductie
Sociale vaardigheden (SOVA-training)
Motorische beperkingen
Verstandelijke beperkingen
Time out begeleiding
Auditieve beperkingen
Visuele beperkingen
ADHD-leerlingen
Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS).
Jonge risicoleerlingen
VVE
NT2
Schoolpsychologie/GZ psychologie
(School)maatschappelijk werk
Anders, namelijk:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Op
school
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niveau
1/2/3

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO 30.06, schooljaar 2018-2019

Binnen het
bestuur
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niveau
1/2/3
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Ambitie
school
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4) Ambities en ontwikkeldoelen
Beschrijf t.a.v. onderstaande thema’s wat er in het komende schooljaar aan expertiseontwikkeling
wordt gedaan:
1: Basisondersteuning
2: Handelingsgericht werken en arrangeren
3: Expertise ontwikkeling
Thema

Wat/doel

Hoe
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11.6. Taakomschrijving Bovenschool Deskundige (BD)
Een weergave van de gedeelde taakinvulling van de bovenschool deskundige op het niveau van het
samenwerkingsverband.
Enkele bovenschool deskundigen voeren deze taak uit voor meerdere besturen. Voor een overzicht
van de BD zie de website.
Aanleiding: In het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband 30.06 staat het volgende over
het multidisciplinair overleg:
Binnen elke school is sprake van een ondersteuningsteam. Dit team bestaat minimaal uit Interne
Begeleiding en een medewerker van het Basisteam Jeugd en Gezin. Dit OT bespreekt hulpvragen
van leerlingen. Wanneer het OT van mening is dat extra ondersteuning gewenst is, wordt het
ondersteuningsteam ‘opgeschaald’ naar een multidisciplinair overleg . In dat MDO schuiven de
deskundige (orthopedagoog, onderwijskundige, zorgcoördinator) vanuit het schoolbestuur en de
ouders/verzorgers van de leerling aan en worden eventueel andere deskundigen betrokken (bijv.
arts, GGD-medewerker, schoolmaatschappelijk werker, SO- of SBaO-specialist en dergelijke). Het
MDO beoordeelt of er Extra Ondersteuning dient te worden aangevraagd. Indien het MDO van
mening is dat Extra Ondersteuning moet worden aangevraagd, wordt een voorlopig
ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind opgesteld.



De bovenschool deskundige vertegenwoordigt het bestuur bij de aanvraag van
arrangementen en neemt deel aan het MDO binnen zijn/haar schoolbestuur.

Profiel bovenschool deskundige
De bovenschool deskundige is voor samenwerkingsverband 30.06 het eerste aanspreekpunt van
het bestuur daar waar het gaat om gebruik van de extra arrangementen van het
samenwerkingsverband.
Werkzaamheden/resultaatgebieden
1) Het eerste taakgebied van de bovenschool deskundige is het onderbouwen en aanvragen van
extra ondersteuning bij SWV PO 30.06. De scholen leveren een dossier aan bij de BD op het
moment dat zij extra ondersteuning willen aanvragen.
De BD:

Zit het multidisciplinair overleg voor van de scholen onder het bestuur.

Adviseert de directeuren en intern begeleiders inzake opbouw van dossiers ten aanzien van
extra ondersteuning.

Beoordeelt het dossier op volledigheid en verklaart het dossier ontvankelijk voor
behandeling.

Kan, op verzoek, een adviserende rol hebben bij het opstellen van het voorlopig
ontwikkelingsperspectief.

Voert regie rond de afhandeling van de aanvraag van het arrangement.

Onderbouwt en licht de aanvraag van het extra arrangement –waar nodig- toe tijdens het
overleg met het deskundigen panel/de toelaatbaarheidscommissie SWV PO 30.06.

Heeft binnen het bestuur zicht op de opbrengsten van de extra ondersteuning en de
wenselijke vervolgtrajecten, waaronder mogelijke terugplaatsingstrajecten.
De bovenschool deskundige is –waar nodig- het bovenschoolse aanspreekpunt voor school en
ouders waar het gaat om het uitvoeren van de “zorgplicht”.
2. Het tweede taakgebied is het zoeken naar geschikte ondersteuning binnen het eigen of een
ander bestuur. Hoewel dit meer een bestuur interne zaak is, zorgt uniformiteit en consistentie in
“trajectbegeleiding bij de BD” voor transparantie en eenduidigheid in de uitvoering. Doel is het
voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en zicht hebben op leerlingenstromen.

De BD heeft een budget “arrangeren” beschikbaar waarmee binnen het MDO inzet kan
worden geregeld in middelen (en ondersteuning SO-expertise)
3. Het derde taakgebied is het fungeren als aanspreekpunt voor SWV PO 30.06 en het bestuur.

Onderhoudt het netwerk met deskundigen passend onderwijs van de besturen binnen SWV
30.06.

Neemt deel aan relevante overleggen van SWV 30.06.

Acteert als aanspreekpunt leerlingenondersteuning en -begeleiding voor SWV 30.06.

Heeft binnen het bestuur zicht op de deelname en verwijzingspercentages van de scholen
van het bestuur.

Heeft binnen het bestuur zicht op de opbrengsten van de extra ondersteuning en de
wenselijke vervolgtrajecten, waaronder mogelijke terugplaatsingstrajecten.
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Informeert directeuren en intern begeleiders over ontwikkelingen in het vakgebied en over
afspraken in het samenwerkingsverband.
Voert jaarlijks evaluatie overleg met de aansluitfunctionarissen en de coördinator BJG van
zijn/haar scholen.

4. Het vierde taakgebied betreft beleidsvoorbereiding

De BD heeft een beleid voorbereidende en adviserende rol t.b.v. het SWV
De BD kan hiervoor deel uit maken van gefaciliteerde projectgroepen onder aansturing van de
directeur van het verband.

Vereiste kennis en vaardigheden (is aan het bestuur, maar in ieder geval):





Brede kennis van het vakgebied van leerlingbegeleiding (kennis van orthopedagogiek/
orthodidactiek is een pre)
Kennis van gedrag- en leerproblemen van leerlingen
Kennis van zorgstructuur en sociale kaart van de regio
Vaardigheid in adviseren van ouders/opvoeders

Omvang van de taak.

Dit is aan het bestuur, evenals de bekostiging.
Binnen de SBO en SO –scholen wordt een contactpersoon/deskundige aangewezen (bij voorkeur
binnen de CvB) die in grote lijnen bovenstaande taken uitvoert in relatie tot de
toelaatbaarheidscommissie, de arrangementen, het BD netwerk en als aanspreekpersoon voor het
verband.
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11.7.Bijlage: Vereniging SWV PO 30.06 INK model met indicatoren
11. Kwaliteitszorg: doe wat je zegt, zeg wat je doet, de goede dingen doen, de dingen goed doen, resultaatgericht werken
Publieke verantwoording: verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen, in dialoog gaan met de omgeving: verticaal en horizontaal

1.Bestuur,
management en
leiderschap
(daad) krachtig
bestuur
Toezicht in ALV






Management en
Sterk leiderschap
Resultaat gericht
Gericht op continue
verbetering
Transparant
Gericht op optimale
samenwerking en
verbinding

Medezeggenscha
p/OPR

5. Personeel:
proactief,
gemotiveerd,
resultaatgeric
ht,
lerend,
samenwerken
d, competent
in HGW en
HIA,
gespecialiseer
4. Strategie,
d.
beleid:
gedragen
missie, visie,
kernwaarden
,
resultaatdoel
stellingen.
Jaaren
3.
Cultuur,
activiteitenpl
klimaat:
annen.
veilig,
inspirerend,
respectvol,
oplossingsger
ichteMiddelen
dialoog;
2.
feedback.
(en

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

6. Processen (DO)
De scholen:
Basisondersteuning: leerstofaanbod, tijd, pedagogisch en
didactisch handelen, afstemming, organisatie, klimaat,
ondersteuning en begeleiding, kwaliteitszorg op orde.
Extra ondersteuning voldoet aan de kwaliteitseisen zoals
beschreven in kwaliteitsbeschrijvingen op schoolniveau.
Samenwerking met ouders voldoet aan de minimum eisen van het
SWV.
Samenwerking met zorg/jeugdhulp in de basis geregeld.
Deskundigheidsontwikkeling van het personeel t.b.v. passend
onderwijs
Het SWV:
Coördinatie (en uitvoering) van samenwerkingsactiviteiten,
realisatie dekkend ondersteuningsaanbod in het SWV
Signaleren tekortkomingen in de uitvoering van passend onderwijs.
Proces van toewijzing (incl. TLC) en plaatsing: deskundig,
transparant en efficiënt.
Rechtmatig, op basis van ondersteuningsbehoeften, inzetten en
verdelen van middelen: begroten, verevenen, beheer,
administratie, (laten) verantwoorden etc.
Afstemming gemeentes (OOGO), jeugdzorg, zorg en WMO-zorg

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

a)
b)
c)

organisatie)
Energie
en
tijd, beheer,
financiën.

d)

ORGANISATIE (PLAN)

9.
Waardering
personeel voor:
Doelmatigheid SWV
Ondersteuning experts
Samenwerking met
partners.
Realisatie
ondersteuning school.

8. Waardering
ouders, kinderen
voor:
Doelmatigheid SWV
Communicatie
Resultaten
7. Waardering
externen voor:
Doelmatigheid SWV
Bescherming van
privacy
De samenwerking met
de scholen en het SWV
Oordeel
onderwijsinspectie

RESULTAAT (CHECK)
11. Verbeteren en vernieuwen, reflecteren, leren, visie ontwikkelen
Horizontale dialoog: positieve elementen versterken
(ACT)
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a)

b)

c)
d)

e)

f)

10. Resultaten
Alle scholen scoren
voldoende op de
opbrengstindicatoren van
de inspectie en hebben
een SOP, werken
handelingsgericht en
verbeteren hun
vermogen om een
gedifferentieerd aanbod
aan zoveel mogelijk
kinderen te bieden. .
Deelnamepercentage
SBO, samenhangend met
deelnamepercentage SO
en samen op of onder
landelijk gemiddelde in
2022
Nul “thuiszitters”
Een dekkend
ondersteuningsaanbod,
diversiteit
onderwijsarrangementen
Na TLV-toekenning
binnen een maand
geplaatst..
Stabiele financiële
situatie
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