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1 Inleiding
Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen de plicht gekregen om iedere
leerling het onderwijs en de ondersteuning te bieden waar hij of zij recht op heeft. De
onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief staan centraal: wat heeft een leerling nodig,
hoe kan de gewenste ondersteuning worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig?
Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Goed onderwijs betekent leraren met
didactische kwaliteiten, een veilig pedagogisch klimaat met ambitieuze verwachtingen, aandacht
voor talentontwikkeling en een cultuur waarin resultaten op alle niveaus zichtbaar worden
gemaakt. Een doorlopende leer- en ondersteuningslijn en planmatig werken zijn eveneens
voorwaarden voor goed onderwijs.
Passend onderwijs is nauw verbonden met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten.
Onderwijs en gemeenten hebben gezamenlijke aandacht voor: positief opvoeden, meer aandacht
voor preventie, uitgaan van eigen kracht, gewone ondersteuning waar het kan en speciaal waar
het moet. Leidend principe is één kind, één gezin, één plan, één casemanager. Er wordt gewerkt
aan een samenhangende aanpak.
De sectorraden en het ministerie hebben met elkaar afgesproken dat in elk samenwerkingsverband
bindende afspraken worden gemaakt over de basisondersteuning. Door deze afspraken weten
leerlingen en ouders wat zij van een school kunnen en mogen verwachten. Zie voor meer informatie
ook de website van Passend Onderwijs: klik hier.
In dit document wordt beschreven wat we onder een sterke basis in het primair onderwijs in de
Zaanstreek verstaan. In deze uitwerking sluiten we aan bij de omschrijving van basisondersteuning
die in het referentiekader van verschillende sectororganisaties is opgenomen:
Definitie Basisondersteuning
‘Door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve
interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een
overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden
uitgevoerd.’
Referentiekader passend onderwijs (PO-Raad, 2011)
SWV PO Zaanstreek heeft in de beschrijving met name aandacht voor de volgende drie aspecten
van de basisondersteuning:
1. Basiskwaliteit
2. Planmatig werken
3. Preventieve en licht curatieve interventies
De beschreven basisondersteuning is richtinggevend en dient ter ondersteuning van de school.
Aan de hand van de gegeven kaders kan de school nagaan of zij voldoet aan de vastgelegde
referenties van de basisondersteuning of wat nodig is om volgende stappen te maken in de
schoolontwikkeling.
De basisondersteuning van SWV PO Zaanstreek is vastgesteld door de besturen van het SWV i.o.
d.d. 12-07-2017.
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2 Basisondersteuning en waarderingskader
In dit document wordt de basisondersteuning van SWV PO Zaanstreek beschreven. Daarbij wordt
uitgegaan van het waarderingskader van de onderwijsinspectie, definitieve versie 10 oktober
2016.

2.1 Opbouw van het waarderingskader
In het waarderingskader worden vijf kwaliteitsgebieden onderscheiden: Onderwijsproces,
Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. De
onderwijsinspectie geeft de volgende toelichting bij het waarderingskader:
‘Met het waarderingskader wordt zicht gegeven op de drie elementaire vragen over de betekenis
van het onderwijs voor leerlingen: Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed les
(Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze drie gebieden geven
gezamenlijk de kern van het onderwijs weer zoals de leerling dat ontvangt. De gebieden
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de
kwaliteit. We definiëren onderwijskwaliteit dan ook als het geheel van de prestaties van de school
op deze gebieden.’
Het waarderingskader Primair onderwijs (Onderwijsinspectie, oktober 2016) kent de volgende
opbouw:

KWALITEITSGEBIEDEN EN STANDAARDEN
OP
OP1
OP2
OP3
OP4
OP6
OP8
SK
SK1
SK2
OR
OR1
OR2
OR3
KA
KA1
KA2
KA3
FB
FB1
FB2
FB3

ONDERWIJSPROCES
Aanbod
Zicht op ontwikkeling
Didactisch handelen
(Extra) ondersteuning
Samenwerking
Toetsing en afsluiting
SCHOOLKLIMAAT
Veiligheid
Pedagogisch klimaat
ONDERWIJSRESULTATEN
Resultaten
Sociale en maatschappelijke competenties
Vervolgsucces
KWALITEITSZORG EN AMBITIE
Kwaliteitszorg
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
FINANCIEEL BEHEER
Continiïteit
Doelmatigheid
Rechtmatigheid
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2.2 Uitleg kwaliteitsgebieden en standaarden
Het waarderingskader Primair onderwijs telt vijf kwaliteitsgebieden en een aantal standaarden, in
totaal zeventien. Zie het bovenstaande overzicht: Kwaliteitsgebieden en standaarden.
SWV PO Zaanstreek heeft zich voor het beschrijven van de basisondersteuning beperkt tot de
eerste drie kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Schoolklimaat en Onderwijsresultaten en de
bijbehorende elf standaarden. Deze gebieden geven namelijk de inhoudelijke kern van het
onderwijs en de leerlingondersteuning weer. Bij elk kwaliteitsgebied en de betreffende
standaarden wordt aangegeven wat we verstaan onder de basiskwaliteit (wat moet het bestuur
en de school) en de basisondersteuning (wat wil het bestuur en de school).
Bij de basisondersteuning zullen enkele onderwerpen beschreven worden die betrekking kunnen
hebben op de eigen ambities en doelen van de school.
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3 Uitwerking basisondersteuning
In de onderstaande uitwerking worden de referenties aan de hand van elf standaarden, behorend
bij de kwaliteitsgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat en Onderwijsresultaten,
geconcretiseerd.
De basisondersteuning bestaat uit in criteria uitgewerkte referenties. Over deze referenties zijn
tussen de besturen van het samenwerkingsverband bindende afspraken gemaakt. Op deze wijze
bepalen zij aan welk niveau van ondersteuning elke school binnen het samenwerkingsverband
dient te voldoen.
De beschreven standaarden zijn richtinggevend en dienen ter ondersteuning van de school. De
school kan nagaan of zij voldoet aan de vastgestelde referenties van de basisondersteuning en
dient dat te kunnen verantwoorden.

3.1 ONDERWIJSPROCES
3.1.1 Aanbod
Basiskwaliteit
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de
referentieniveaus taal en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle
leerlingen.
Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en
culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de
democratische rechtsstaat.
Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt
afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en
bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs. Daar tussenin
verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen.
De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het
schoolplan.
Aspecten voor uitwerking
• De school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke extra ondersteuning zij kan
bieden.
• Het schoolondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de ‘eigen’ kwaliteit van de
basisondersteuning.
• Voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen
(die op één of meerdere punten een afwijkend onderwijsprogramma volgen dat de
basisondersteuning overstijgt), stelt de school een Groeidocument/ontwikkelingsperspectief (OPP) op.
• Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.
• Het schoolondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd.
• De (G)MR stemt in met het schoolondersteuningsprofiel.
• De school/het schoolbestuur beschikt over:
▪ Kwalitatief sterke leraren die verantwoordelijkheid nemen om in samenwerking met
collega’s en ouders passend onderwijs aan kinderen te bieden.

6

▪

•
•
•

Een deskundig gekwalificeerde intern begeleider (HBO+) en leerkrachten kunnen
zich (in de schoolomgeving) ook laten adviseren door een specialist op het gebied
van taal, rekenen, gedrag en ICT.
▪ Een orthopedagoog-generalist.
▪ Netwerkmogelijkheden voor het overdragen van specialistische informatie.
Het onderwijsondersteunend en onderwijsgevend personeel voldoet aan de
professionele eisen zoals o.a. vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen (2005).
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.
De school heeft een (basis)kwaliteitscyclus waarmee zij zicht heeft op de kwaliteit van
haar onderwijs. Geformuleerde doelen worden regelmatig geëvalueerd.

3.1.2 Zicht op ontwikkeling
Basiskwaliteit
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en
onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar
leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen en wiskunde gebeurt dit met
betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte
referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling.
Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de
onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen niet
genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om
eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.
Aspecten voor uitwerking
• De school volgt (en begeleidt) de ontwikkeling van haar leerlingen, zodanig dat zij een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
• Er is sprake van een handelingsgerichte, opbrengstgerichte en planmatige aanpak.
• De school signaleert leer- en opvoedingsproblemen tijdig en brengt de
ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig in kaart.
• De school pleegt tijdig interventies als de ontwikkeling van de leerling anders verloopt
dan verwacht.
• De school beschikt over een leerlingvolgsysteem.
• De school heeft beleid ten aanzien van compenserende maatregelen.
• De school/schoolbestuur stelt alles in het werk om situaties van thuiszitten van
leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen en zet indien nodig tijdelijke
maatwerkoplossingen in (evt. in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk,
leerplicht en jeugdteams).

3.1.3 Didactisch handelen
Basiskwaliteit
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over
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de leerlingen hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch en doelmatig
opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les.
De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met
geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat
de leerling het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en
spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en
individuele leerlingen. De afstemming is zowel op de ondersteuning als op de uitdaging
gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.
Aspecten voor uitwerking
• Leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij
over leerlingen hebben.
• In de klas ondersteunen en dagen de leraren hun leerlingen uit. De leraar legt
duidelijk uit en de les verloopt gestructureerd.
• De leraar stemt de werkwijze af op groepen en individuele leerlingen.
• Leraren staan open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen.

3.1.4 (Extra) ondersteuning
Basiskwaliteit
Voor de leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander
niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod,
ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende
leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een
ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod
het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra
ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het
door het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de
leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het
ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de
leerling.
Aspecten voor uitwerking
• De school hanteert voor de uitvoer van haar onderwijsondersteuning de eisen die het
toezichtkader van de onderwijsinspectie beschrijft.
• Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en
begeleiding.
• De school biedt opbouwende zorg en ondersteuning samen met ketenpartners.
Leesproblemen en dyslexie
• Leraren hebben kennis van leerlijnen lezen, taal en spellen, en bieden kwalitatief goed
leesonderwijs. Leraren weten op basis van welke informatie zij vroegtijdig (potentiële)
leesproblemen bij leerlingen kunnen signaleren en kunnen effectieve interventies
toepassen.
• De school/schoolbestuur beschikt over een deskundige op het gebied van
leesproblemen en dyslexie.
• De school werkt volgens de uitgangspunten van het protocol leesproblemen en
8

dyslexie.
• De school beschikt over actuele en valide toetsinstrumenten om de leesontwikkeling
van kinderen in kaart te brengen.
• De school is op de hoogte van de voorwaarden en procedure om in aanmerking te
komen voor door de gemeente vergoede dyslexiezorg en verzorgt de aanvraag indien
dit voor een leerling aan de orde is.
Indien de leerling vergoede dyslexiezorg krijgt, stemt de school met ouders en
dyslexiebehandelaar af waar samenwerken mogelijk is.
Rekenproblemen en dyscalculie
• Leraren hebben kennis van leerlijnen rekenen en wiskunde, bieden kwalitatief goed
rekenonderwijs en weten op basis van welke informatie zij vroegtijdig (potentiële)
rekenproblemen bij leerlingen kunnen signaleren en analyseren en kunnen effectieve
interventies toepassen.
• De school/schoolbestuur beschikt over een deskundige op het gebied van ernstige
rekenproblemen en dyscalculie.
• De school werkt volgens de uitgangspunten van het ‘Protocol reken- en wiskunde
problemen en dyscalculie’.
• De school beschikt over actuele en valide toetsinstrumenten om de ontwikkeling op
het gebied van ruimtelijk inzicht en rekenen van kinderen in kaart te brengen.
• De school zet, indien nodig, een afgestemd leerstofaanbod in dat gebaseerd is op
ambitieuze en realistische doelen voor de leerling.
Nederlands als Tweede Taal (NT2)
• De school/schoolbestuur kan advies vragen bij een NT2-specialist voor
ondersteunende advisering.
• De school maakt indien wenselijk gebruik van adaptieve of niveau-toetsen.
• De school zet een afgestemd leerstofaanbod in dat gebaseerd is ambitieuze en
realistische doelen voor de leerling.
• De school werkt met behulp van effectieve methodieken en aanpakken en
ondersteunende materialen en hulpmiddelen.
• De school werkt samen met de gemeente aan het voorkomen van achterstanden bij
jonge leerlingen.
• De school werkt samen met de Kernschool (school voor nieuwkomers) in Zaanstad.
Onderwijs aan minder begaafde leerlingen
• Leraren hebben kennis van de ontwikkeling van minder begaafde leerlingen en de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die hierbij naar voren kunnen komen.
• Leraren, in samenwerking met de intern begeleider of het ondersteuningsteam,
merken ‘vroege’ signalen op van een verstandelijke beperking/minder begaafdheid en
kunnen hun didactische aanpak hier op afstemmen.
• De school/schoolbestuur kan advies vragen bij een deskundige op het gebied van
minder begaafdheid.
• De school maakt indien wenselijk gebruik van adaptieve of niveau-toetsen.
• De school zet een afgestemd leerstofaanbod in dat gebaseerd is op een specifieke
leerlijn, gekoppeld aan een uitstroomprofiel.
• De school werkt samen met gespecialiseerde (onderwijs)instellingen.
Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen
• Leraren hebben kennis van de ontwikkeling van meer- en hoogbegaafde leerlingen en
de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die hierbij naar voren kunnen komen.
• Leraren, in samenwerking met de intern begeleider of het ondersteuningsteam, merken
‘vroege’ signalen op van hoogbegaafdheid en kunnen hun didactische aanpak hierop
afstemmen.
• De school/schoolbestuur kan advies vragen bij over een deskundige op het gebied van
hoogbegaafdheid.

9

•
•
•

De school beschikt over een instrument om hoogbegaafdheid te signaleren.
De school heeft beleid ten aanzien van compacten, verrijken en versnellen.
De school zet een afgestemd leerstofaanbod in dat gebaseerd is op ambitieuze en
realistische doelen voor de leerling.
• De school beschikt over uitdagende leermaterialen.
• De school/schoolbestuur biedt, indien nodig en realiseerbaar, de leerling gelegenheid
om een deel van de leertijd (digitaal) samen te werken met ontwikkelingsgelijken.
Onderwijs aan leerlingen met een motorische-, fysieke- en/of spraakbeperking
• Leraren hebben algemene kennis van een motorische en gezonde ontwikkeling van
kinderen en kunnen achterstanden in de motorische ontwikkeling herkennen en op
advies van deskundigen eenvoudige interventies toepassen.
• De school/schoolbestuur beschikt over de inzetbaarheid van- of begeleidt ouders naar
paramedici (logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapeut en jeugdverpleegkundige).
• De school beschikt over een protocol medicijngebruik en medisch handelen.
• De school is vriendelijk toegankelijk voor leerlingen met een beperking.
• De school beschikt over een ruimte voor verzorging en/of verrichten van kleine
medische handelingen.
• De school werkt mee aan het lenen, huren of verkrijgen van materialen en
hulpmiddelen die zieke leerlingen of leerlingen met een beperking nodig hebben om
deel te kunnen nemen aan het onderwijsleerproces.
• De school werkt samen met de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige e.a.
• Voor de inzet van verzorging, verpleging en begeleiding (niet zijnde
onderwijsbegeleiding) op school, wordt een beroep gedaan op de Jeugdwet
(gemeente) en/of de zorgverzekeraar.
• De school werkt samen met gespecialiseerde partners voor de ondersteuning van
leerlingen met een lichamelijke- en/of een medische beperking.
• De school werkt samen met gespecialiseerde partners voor de ondersteuning van
leerlingen met een visuele problematiek.
• De school werkt samen met gespecialiseerde partners voor de ondersteuning van
leerlingen met een auditieve en/of taal en spraak problematiek.

3.1.5 Samenwerking
Basiskwaliteit
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door
informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een
doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijdse
uitstroom van leerlingen informeert ze de ouders en de vervolgschool over de
ontwikkelingen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het
samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. De school voert
afspraken uit de Locale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse educatie uit.
Aspecten voor uitwerking
• De school werkt samen met de ouders: de school bespreekt met ouders de
ontwikkeling van het kind, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, inzet van
ondersteuning op school en maakt zo mogelijk afspraken met ouders over de
gewenste ondersteuning (oefenen) thuis.
• De school werkt samen met het samenwerkingsverband en (indien nodig) met
zorgaanbieders.
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•

De school draagt zorg voor een goede overdracht van leerlingen met ondersteuningsbehoeften vanuit de voorschoolse periode naar school, tussen scholen en naar het
voortgezet onderwijs.

3.1.6 Toetsing en afsluiting
Basiskwaliteit
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in groep 8 maken een eindtoets.
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk
geval de kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en
wiskunde worden gemeten.
De leraren nemen de toetsen af zoals genoemd in de toetshandleidingen.
Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van de leerlingen.
Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij
een zorgvuldige procedure.
Aspecten voor uitwerking
• De school verzamelt met een leerlingvolgsysteem systematisch informatie over
de kennis en vaardigheden van alle leerlingen.
• Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs via een zorgvuldige
procedure.

3.2 SCHOOLKLIMAAT
3.2.1 Veiligheid
Basiskwaliteit
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en
om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. De school monitort dit tenminste
jaarlijks.
De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander
document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van
incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school
maatregelen om de situatie te verbeteren.
De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor
coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten,
agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van
leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratie.
Aspecten voor uitwerking
• Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.
• De school neemt jaarlijks een valide veiligheidsmonitor af en neemt passende
maatregelen als dat nodig blijkt te zijn.
• De school/schoolbestuur heeft een actuele Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld.
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3.2.2 Pedagogisch klimaat
Basiskwaliteit
Geen specifieke eisen in het waarderingskader van de inspectie.
Aspecten voor uitwerking
• De school kent een ondersteunend en stimulerend klimaat wat bijdraagt aan acceptatie
en diversiteit.
• De school werkt samen met behandelaars van gespecialiseerde instellingen uit het
jeugdveld op basis van één kind, één gezin, één plan.

3.3 ONDERWIJSRESULTATEN
3.3.1 Resultaten
Basiskwaliteit
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken
van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de
eindresultaten op de kernvakken Nederlandse taal en rekenen en wiskunde voldoen
aan de gestelde norm.
Aspecten voor uitwerking
• De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen
nastreeft.
• De school werkt planmatig en ambitieus aan verbeteractiviteiten.

3.3.2 Sociale en maatschappelijke competenties
Basiskwaliteit
Geen specifieke eisen in het waarderingskader van de inspectie.
Aspecten voor uitwerking
• Leraren hebben kennis van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en
de knelpunten die zich kunnen voordoen in het functioneren op school, als de
sociaal-emotionele ontwikkeling anders verloopt.
• De school heeft een aanbod voor het versterken van sociale competenties.
• De school beschikt over gestandaardiseerde toetsen en instrumentarium voor
het in kaart brengen van sociaal- emotionele ontwikkeling van leerlingen.

3.3.3 Vervolgsucces
Basiskwaliteit
Geen specifieke eisen in het waarderingskader van de inspectie.
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Aspecten voor uitwerking
• De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en
voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school.
• De school draagt leerlingen zorgvuldig over naar het voortgezet onderwijs
volgens de vastgestelde POVO-procedure in de Zaanstreek.
• De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten. School en
voortgezet onderwijs in de regio hebben contact over de bestendiging van de
schooladviezen (waar zit een leerling met een bepaald advies na drie jaar in het
voortgezet onderwijs?).
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UITWERKING EXTRA ONDERSTEUNING DOOR DE SCHOOLBESTUREN
In deze bijlage bij het Ondersteuningsplan SWV PO zaanstreek 2018 – 2022 geven de schoolbesturen weer hoe zij denken over
de extra ondersteuning en hier uitvoering aan geven. Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 3.3.
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1. AGORA
Visie
Op de scholen van Agora zien we volwaardig burgerschap als einddoel. We streven na dat kinderen, ongeacht kleur, etnische
afkomst, geslacht of beperking, mee kunnen doen in de samenleving. Dit impliceert dat we in principe alle aangemelde
leerlingen toelaten op onze scholen om hen een passend onderwijsaanbod te geven. De wens om iedereen toe te laten,
noemen we een ‘inclusief perspectief’. Er zullen echter altijd uitzonderingen blijven: kinderen aan wie Agora in de eigen
organisatie geen passende oplossing kan bieden. Dit vraagt om samenwerking met andere partijen. Agora spreekt hierbij over
‘kinderen die barrières ondervinden bij het leren en participeren’. Het is een taak van het onderwijs om de barrières van deze
leerlingen weg te nemen of om ze te helpen ermee om te gaan.
Doelen
De scholen van Agora zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, waarbij rekening gehouden
wordt met de verschillen en de specifieke onderwijsbehoefte van kinderen. Vroegtijdig signaleren en observeren, het afnemen
van toetsen en het analyseren van toets-resultaten is een voorwaarde voor het planmatig uitvoeren van de leerlingbegeleiding.
Dit alles wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De begeleiding richt zich op de leerling in de eigen groep,
bij de eigen leraar op de eigen school en in overleg met de ouders. De scholen kennen hun populatie en stemmen hun
onderwijs en ambities daarop af. Scholen investeren in professionalisering van leraren en zijn daarover transparant.
Organisatie
Alle scholen van Agora hebben een Ondersteuningsteam. In dit team worden indien nodig de onderwijsbehoeften van de
leerling besproken en wordt er gezocht naar passende ondersteuning voor de leerling. Het Ondersteuningsteam bestaat
tenminste uit een lid van de directie en de intern begeleider. Bij het overleg is de leraar van de leerling aanwezig. Op afroep
kan er externe expertise in het Ondersteuningsteam worden ingeschakeld.
Hiervoor is onder andere het schoolmaatschappelijk werk, een schoolpsycholoog, een specialist onderwijsarrangementen en
een jeugdverpleegkundige vanuit de jeugdteams beschikbaar. Ook de ouder is nauw betrokken en zo nodig aanwezig bij het
ondersteuningsoverleg. Wanneer er sprake is van een complexe onderwijsondersteuningsvraag van de leerling, bijvoorbeeld
wat betreft hun leren en/of gedrag, is er soms meer onderzoek nodig naar de oorzaak. Samen met de ouders bekijkt de school
door wie en bij welke instantie dit het beste plaats kan vinden en hoe een eventueel onderzoek wordt bekostigd. Alle
betrokkenen hebben hun eigen rol, taken en bevoegdheden. Verwachtingen en afspraken moeten duidelijk zijn.
Onder de regie van de basisschool maakt de leerling indien nodig, zoveel mogelijk gebruik van een
onderwijsondersteuningsarrangement op maat binnen de eigen school. De school zorgt ervoor dat samen met ouders een
gezamenlijk perspectief wordt geformuleerd in een plan (OPP) waaraan elke partner bijdraagt. Ouders zijn

medeverantwoordelijk voor het bepalen, uitvoeren en evalueren van het onderwijsproces in het algemeen en in het
ontwikkelplan voor het kind in het bijzonder.
IKC Tijstroom is onze onderwijsvoorziening voor speciaal basisonderwijs, maar ook voor tijdelijke
ondersteuningsarrangementen, met een netwerk van onderwijs- en ondersteuningsspecialisten (ASPO), die de basisscholen
ondersteunen. Ook is er een mogelijkheid voor een Time-Out op Tijstroom of op een andere reguliere basisschool.
Wanneer de leerling en specialistisch onderwijsarrangement of speciaal (basis) onderwijs nodig heeft, dan zal het
Ondersteuningsteam van de school samen met de ouders een TLV aanvraag voorbereiden.
De Kangoeroegroep, de bovenschoolse voorziening van Agora, biedt een aanvullend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en
kent een transfer naar de reguliere groep. Binnen de Kangoeroegroep wordt gewerkt aan specifiek op (hoog)begaafden
gerichte doelen en vaardigheden.
Agora Support Passend Onderwijs (ASPO) is een organisatieonderdeel binnen Agora en staat volledig ten dienste van de
scholen. Scholen kunnen vanuit hun ondersteuningsteam signaleren dat er hulp nodig is voor een leerling. Bij ASPO kunnen ze
terecht met vragen over leerlingen waarbij extra ondersteuning/onderwijsbehoefte bestaat. De ondersteuning kan worden
gegeven door ASPO-medewerkers in de vorm van een onderwijsarrangement.
In ASPO zitten specialisten die voor kortere of langere tijd kunnen worden ingezet in scholen.
Deze specialisten onderwijsarrangementen hebben expertise op de volgende gebieden;
gedrag, leren, jonge kind, meer-hoogbegaafdheid, motoriek, autisme, langdurig zieken, logopedie,
orthopedagogiek, psychologie en schoolmaatschappelijk werk.
Financiering
Binnen Agora beschikken alle scholen over een eigen budget voor extra ondersteuning. Dit is in principe 80% van het
ondersteuningsbudget rechtstreeks dat op grond van het leerlingaantal beschikbaar is. Het is de bedoeling dat de scholen
hiermee binnen Passend Onderwijs de lichte ondersteuning kunnen realiseren. De middelen komen van het
samenwerkingsverband en dienen als zodanig ook verantwoord te worden. Daarom zal de toekenning van het budget pas
kunnen plaatsvinden op basis van een goedgekeurd plan van de school door het College van Bestuur van Agora.
Voor de zware ondersteuningsvragen is de TEMA-commissie ingesteld. De commissie richt zich tot de Toekenning van Extra
Maatwerk Arrangementen (TEMA). Hiervoor is een budget op bestuursniveau beschikbaar vanuit de middelen van het SWV.
Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitszorg is het geheel van maatregelen waarmee Agora aanstuurt op verbetering van en aandacht voor de kwaliteit van
het onderwijs en de daarbij behorende extra ondersteuning. Ervaringsgegevens van leraren, ouders en leerlingen worden
hierin meegenomen. Kwaliteitszorg beslaat binnen Agora de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en
uitvoert. De scholen van Agora hebben permanent aandacht voor kwaliteit. Met een heldere beleidscyclus (plan, do, study,
act) zorgen zij voor continu verbetering. Het monitoren van vorderingen en resultaten en verbeteren waar nodig, geeft
rekenschap over dat wat gedaan wordt en de resultaten die worden behaald.

2. DE EIGEN WIJS
Visie
De Eigen Wijs neemt niet de leeftijd, groep en lesmethode als uitgangspunt, maar het kind. Wat heeft het kind nodig om zich te
ontwikkelen op een manier die voor hem of haar het beste werkt? Daar sluit ons onderwijs op aan. Bij dit gepersonaliseerd
leren heeft elk kind zijn eigen persoonlijk leer- en ontwikkelplan. We nodigen kinderen uit om op hun eigen niveau te werken.
De wijze waarop wij werken sluit aan bij de leerstrategieën die bij een leerling passen en gaan uit van de diverse talenten waar
leerlingen over beschikken. Kinderen kunnen met lezen en rekenen al heel ver zijn en daarnaast spelen met kinderen bij wie ze
vooral sociaal-emotioneel aansluiting vinden.
Doelen
Ons doel is dat alle kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zodat zij straks de toekomst uit kunnen vinden.
Uiteraard zorgen wij als basisschool ook voor de brede basis, zoals landelijk is vastgelegd in de kerndoelen.
Organisatie
Als ons aanbod niet voldoende blijkt te zijn, zoeken we samen met ouders naar een oplossing. Als blijkt dat een kind extra,
andere of specifieke (onderwijs)behoeftes heeft, kan de coach/leerkracht (in overleg met ouders) bekijken of er hulp of
expertise van buitenaf moet worden ingeschakeld. Voor dienstverlening bij ondersteuningsvragen maken we gebruik van het
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Dienstencentrum van Dynamica XL van Zaan Primair. Daarmee hebben we de beschikking over een schoolondersteuner, die
met ons meedenkt en ons adviseert. Ook is er vanuit het samenwerkingsverband een schoolmaatschappelijk werker aan de
school verbonden. De schoolmaatschappelijk werker kan zich inzetten om de brug te slaan tussen het jeugdteam, jeugdzorg en
school. Periodiek bespreken stamgroepcoach, schoolleider en schoolondersteuner de kinderen om te zien hoe voorzien kan
worden in een toereikend aanbod voor elk kind. Ons belangrijkste instrument om de kinderen te volgen en de kwaliteit te
bewaken bestaat uit de persoonlijke leer – en ontwikkelplannen van de kinderen.
Financiering
De Eigen Wijs is aangesloten bij het Dienstencentrum. Een deel van de middelen passend onderwijs, dragen wij af aan het
Dienstencentrum. De eerstkomende jaren is onze school nog in opbouw. We maken deze eerste jaren afspraken op maat,
zodanig dat De Eigen Wijs ook een deel van de middelen kan besteden aan specifieke ondersteuning van buiten het
Dienstencentrum.
Kwaliteit
Uiteraard hebben wij kwaliteit hoog in ons vaandel staan. De Eigen Wijs is een pragmatische, lerende, agile organisatie. Dat wil
zeggen dat we ons er van bewust zijn dat er nu en in de toekomst altijd kansen zijn om onze effectiviteit als
onderwijsorganisatie te vergroten. We verzilveren die kansen door het leren als organisatie volgens ‘agile principes’ vorm te
geven. We zijn pragmatisch in die zin, dat we ons bij de keuze van processen, hulpmiddelen en methodes laten inspireren door
‘best practices’. Daarnaast zal ons unieke concept ook nieuwe middelen vereisen, om zowel de lerende organisatie als het
primaire onderwijsproces vorm te geven. Volgens agile-principes zullen wij ons stapsgewijs verbeteren. Wat werkt blijft
behouden en wordt geoptimaliseerd. Wat niet werkt wordt aangepast.

3. DE HORIZON
Visie
Wij streven naar hoogkwalitatief onderwijs waarmee wij trachten een basis te creëren om verschillende culturen en etnische
achtergronden bij elkaar te brengen. Verder willen wij de kinderen eigenschappen en vaardigheden bijbrengen die belangrijk
kunnen zijn voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke contact, zoals omgaan met verschillen, opkomen voor elkaar en
empathie opbrengen. Om onze missie te bereiken, hebben wij hoge verwachtingen van alle betrokkenen: leerkracht, ouders
en leerlingen. De leerkrachten werken met een zorgvuldig gestructureerd aanbod in een gedifferentieerde setting. Er wordt
extra onderwijstijd geboden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We werken cyclisch waardoor
groepsoverzichten en handelingsplannen volgens vaste regelmaat worden geëvalueerd en aangepast. Het kind staat centraal
bij de dynamische driehoek van school, omgeving en ouder. Het onderwijs dient dan ook samen met deze driehoek
vormgegeven te worden. Omdat het kind centraal staat bij het vormgeven van het onderwijs op IBS de Horizon zien wij de
leerling als een partner van de leerkrachten en overig personeel. De persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen op de Horizon
wordt serieus genomen in ondersteuning, begeleiding en sociale competenties. Op IBS de Horizon zijn diverse maatregelen
genomen ten behoeve van leerlingen die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. Wij vinden het van
groot belang dat deze leerlingen “ondersteuning op maat” aangeboden krijgen, zodat zij:
op deze manier een ononderbroken ontwikkelingsproces optimaal kunnen doorlopen.
in eigen tempo en aanleg op een voor hen verantwoorde wijze de aangeboden leerstof kunnen volgen.
binnen onze basisschool kunnen functioneren.
Doelen
Het kind wordt geaccepteerd zoals het is. Maatgevend zijn de basisbehoeften van het kind en het onderwijs wordt daarop
afgestemd. Persoonlijke aandacht voor elke leerling, positieve benadering van alle leerlingen, bij elke leerling passend een
onderwijsaanbod aanbieden, effectieve begeleiding voor elke leerling en zo nodig door een ondersteunend aanbod aan te
bieden proberen wij onze doelen te halen. Ook ruimte geven voor de ontwikkeling van ieder kind en ruimte bieden aan en
zorgen voor betrokkenheid van ouders horen hierbij. Bij het behalen van al deze doelen is en blijft de leerkracht
verantwoordelijk. Kortom, de leerkracht is de kracht en verantwoordelijke voor de ondersteuning voor de leerling.
Organisatie
Wij werken handelingsgericht. De diagnostiek wordt zo dicht mogelijk bij de school gebracht. De basisdiagnostiek (bijv.
afnemen pedagogisch didactisch onderzoek =PDO) wordt door de IB-er uitgevoerd. De specialistische diagnostiek bij
complexere problematiek hoort thuis bij het Breed Ondersteuningsteam. Zij bekijken welke diagnostiek noodzakelijk is (bijv.
psychologisch en/of kinderpsychiatrisch). Het Breed Ondersteuningsteam bestaat uit de directeur, de intern begeleider en
externe specialisten. De Horizon is aangesloten bij Agora. Wanneer er meer expertise nodig wordt geacht in de vorm van o.a.
observatie, onderzoek e.d. worden zij door IBS de Horizon ingehuurd bij ASPO (Agora Support Passend Onderwijs). Daar is
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personeel beschikbaar met diverse specialisaties die ingezet kunnen worden binnen de hele organisatie. Er zijn maandelijkse
“contactmomenturen” vastgelegd, waaraan de IB-er en de contactpersoon van ASPO deelnemen. Een leerkracht maakt
gebruik van de ondersteuningsstructuur als een leerling zich op enig vlak onvoldoende ontwikkelt en/of specifieke
onderwijsbehoeften heeft. De ondersteuningsstructuur is opgebouwd uit 5 niveaus van ondersteuning. De verschillende
niveaus sluiten op elkaar aan. Terugspringen in de niveaus is eveneens mogelijk.
Financiering
Door de aansluiting bij Agora beschikt de school over 80% van het budget voor eigen inzet. De school draagt 20% over aan
Agora, voor gebruikmaking van de diensten van ASPO en eventuele TEMA arrangementen. De school besteedt het overige aan
het eigen management om de leerlingen te begeleiden, geoormerkt budget (IB) en zorgarrangement en onderzoek.
Kwaliteitsbeleid
Het kwaliteitsbeleid op IBS de Horizon is gericht om te beoordelen of de beoogde resultaten zijn behaald en om na te gaan wat
er verbeterd kan worden in de uitvoering van het voorgenomen beleid. IBS de Horizon heeft zorg voor kwaliteit door
systematische zelfevaluatie, planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging
van gerealiseerde verbeteringen. Er is vanuit het bestuur regelmatig contact met de directie om de ontwikkelingen te volgen
en de aanvragen voor extra ondersteuning inhoudelijk te beoordelen. Het bestuur heeft daarnaast overleg met de directie om
de beoogde resultaten te evalueren.

4. OPSPOOR
Visie
Voor een adequate uitvoering van passend onderwijs is een lerende organisatie ons inziens van groot belang. Leren van jezelf,
van elkaar en van experts zijn daarbij voor ons de uitgangspunten. Zo ontstaat er continue verandering op individueel, groepsen organisatieniveau. De komende jaren zullen ontwikkelingen in die richting van een lerende organisatie worden
geïntensiveerd, aan de hand van onze gezamenlijke ambities vormgegeven in ons “RAAMWERK Toekomstmakers”
Doelen:
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het geheel
• Voortdurende uitdaging scheppen, waardoor de scholen aandacht houden voor het op peil te houden en versterken
van de kwaliteit van de basisondersteuning
• Bewust leren van en met elkaar stimuleren, door middel van diverse samenwerkingsvormen tussen IB-ers en scholen
• Versterken van de samenwerking tussen scholencluster en de ketenpartners, zoals AB S(B)O, SWV,
Zorgplatform, SMW, GGD, Spirit, Lucertis, Triversum, Kram, Altra en het Dienstencentrum.
Organisatie
Onze scholen werken sinds 2014 en mede in het licht van die ontwikkeling in clusters die een gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen voor een inhoudelijke goede en effectieve besteding van de ondersteuningsmiddelen, zowel voor
onderzoek als arrangementen.
Daarnaast worden ondersteuningsmiddelen ingezet voor Interne Begeleiding, voorziening hoog begaafdheid (VOSTOK) en
eigen management.
OPSPOOR kent in het Zaanse twee clusters: één in Wormer en één in Oostzaan. Elke school werkt samen met een zogenaamde
schoolondersteuner. Deze (externe) ondersteuner helpt de school bij de verdere vormgeving van passend onderwijs vanuit de
eigen kwaliteit van de basisondersteuning. Binnen het handelen van de school wordt het accent daarbij verlegd van curatief
naar preventief werken. De schoolondersteuner is lid van het ondersteuningsteam op een school en tevens actief in het overleg
binnen de clusters en ondersteunt bij- en denkt mee over - inhoud en uitvoering van de arrangementen. Ook worden ingezette
arrangementen van het cluster gemonitord en geëvalueerd m.b.t. het beoogde resultaat alsmede de
verantwoording door het bestuur aan het Samenwerkingsverband van de inzet van middelen. Er is vanuit het bestuur
regelmatig contact met de ondersteuners en de clusters om de ontwikkelingen te volgen en de aanvragen voor extra
ondersteuning inhoudelijk te beoordelen.
Route voor onderwijs ondersteuningsarrangement bij OPSPOOR:
De school organiseert de ondersteuning altijd in overleg met ouders. Bij complexere problematiek wordt het multidisciplinaire
ondersteuningsteam binnen de school ingeschakeld. Onderwijsadviseur/schoolondersteuner maakt deel uit van dit team.
Wanneer besloten wordt dat expertise van buiten de school nodig is, wordt een plan voor externe ondersteuning
(arrangement) gemaakt, inclusief een ontwikkelingsperspectief.
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In het clusteroverleg met collega IB-ers worden de (ervaringen met de ) arrangementen inhoudelijk en m.b.t. de inzet van
financiële middelen regelmatig geëvalueerd. Het cluster is zelf budgetverantwoordelijk en krijgt regelmatig een
uitputtingsoverzicht.
Financieringsmodel
De ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband worden als volgt besteed:
geoormerkt budget scholen (ib)
16 %
zorgarrangementen en onderzoek
40 %
afdracht dienstencentrum zaan primair voor o.a. schoolondersteuning,
32 %
ambulante begeleiding, extern aanbod
voorziening hoogbegaafdheid
11 %
eigen management
1%

Kwaliteitsbeleid:
Er is vanuit het bestuur
regelmatig contact met de
ondersteuners en de clusters
om de ontwikkelingen te volgen
en de aanvragen voor extra ondersteuning inhoudelijk en op het beoogde resultaat te beoordelen.
Dit gebeurt binnen de PDCA cyclus van OPSPOOR en daar waar nodig worden beleid en activiteiten aangepast en bijgestuurd.

5. DE VRIJE SCHOOL
Visie
De school draagt bij aan het naar boven halen van het unieke van ieder kind. Op deze manier wordt het kind geholpen zelf een
weg te vinden in het leven. Onderwijs en opvoeding gaan daarbij hand in hand.
Doelen
De Vrije School Zaanstreek stelt zich ten doel vrijeschoolonderwijs aan te bieden aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De leerstof
spreekt hoofd, hart en handen aan. Het kind krijgt zo de kans zijn talenten optimaal te ontplooien. ‘Worden wie je bent’. De
Vrije School Zaanstreek biedt het kind een zo veelzijdig mogelijke leeromgeving aan.
Organisatie
De Vrije School Zaanstreek is aangesloten bij het dienstencentrum van Dynamica XL van Zaan Primair en neemt daarin
dezelfde positie in als een school van Zaan Primair (zie bij Zaan Primair). De schoolondersteuner ondersteunt de school bij de
basisondersteuning, welke met name gericht is op leraar- en/of systeembegeleiding en preventie. Ook beantwoordt de
schoolondersteuner vragen over ondersteuningsbehoeften en biedt zij hulp bij het zoeken naar antwoorden.
Zo nodig wordt ook de schoolmaatschappelijk werker of het Jeugdteam betrokken als er sprake is van ondersteuningsbehoeften
in de thuissituatie. De begeleiding van de schoolmaatschappelijk werker richt zich op degenen die invloed
hebben op de (probleem) situatie. Dit zijn, afhankelijk van de situatie, de ouders/verzorgers, leerkrachten/docenten en de
(jeugd-)hulpverlening. Het Jeugdteam werkt nauw samen met alle betrokkenen rondom het gezin of jongeren.
Tevens zijn een leesspecialist en een kunstzinnig therapeut aan de school verbonden om waar nodig individuele hulp aan
leerlingen te bieden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Het team van de Vrije School Zaanstreek gaat actief na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is.
Het onderwijsleerproces wordt daarop afgestemd. Er wordt systematisch gekeken hoe de leerlingen zich ontwikkelen en of de
gestelde doelen behaald zijn. De kwaliteit van het onderwijsaanbod wordt regelmatig geëvalueerd.
Financiering
De Vrije School is aangesloten bij het Dienstencentrum en draagt 50% van haar ondersteuningsbudget over aan Zaan Primair.
De overige 50% is beschikbaar voor het financieren van specialisten en interne begeleiding.
Kwaliteitszorg
Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op drie basisvragen: Doen wij de goede dingen, doen wij die dingen goed en wat kan beter?
Het gaat om een cyclisch proces waarbij onze kwaliteit zich steeds verder verbetert. Centraal in dit proces staat de PDCA cirkel
(Plan-Do-Check-Act). Dit proces passend we regelmatig toe op onze inspanningen voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Ook voor ons passend onderwijs stellen we de zogenaamde kwaliteitskaartop. Op deze
kwaliteitskaart wordt beschreven hoe de praktische uitwerking van de verbetering er uit ziet.
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6. DE WERF
Visie
Om op school een leeromgeving te kunnen bieden die (zoveel mogelijk) voor alle kinderen optimaal is, wordt tegenwoordig
gewerkt vanuit de principes van handelingsgericht werken. In het schooljaar 2016 lag de nadruk op het nog meer vorm geven
van het handelingsgericht werken en het doorlopen van alle stappen die bij het handelingsgericht werken horen. Een van de
belangrijkste uitgangspunten hiervan is dat niet alleen gekeken wordt naar het kind en factoren als leer- of gedragsproblemen,
maar ook naar de hele onderwijsleersituatie op school (leerkracht, medeleerlingen, omgeving), de opvoedingssituatie thuis
(ouders, broertjes en zusjes) en naar de vrijetijdsbesteding van het kind. Er kunnen namelijk altijd verschillende factoren een rol
spelen als een kind op een bepaald moment minder goede prestaties haalt of minder goed in zijn vel zit. Een belangrijk
uitgangspunt is dat de leerkracht niet alleen uitgaat van wat een kind niet kan, maar ook altijd van de sterke, positieve kanten
van het kind. Kortom, we kijken naar het totaalbeeld, en niet slechts naar één facet.
Centraal staat de vraag: ‘Wat heeft dit kind, uit dit gezin, van deze ouders, in deze groep, bij deze leraar, op onze school, voor
de komende periode, nodig?’
Een van de uitgangspunten van HGW is dat de leerkracht ertoe doet. Hij of zij staat immers de gehele week voor de klas. Toch
kan het heel fijn zijn als er extra ondersteuning voor een (aantal) leerlingen wordt geboden. Vanuit de groepsbespreking of
leerlingbespreking kan het advies worden gegeven om een leerling of een groepje leerlingen extra begeleiding te geven.
Doelen
Onze ouders en leerlingen mogen binnen onze basisondersteuning verwachten dat wij de ondersteuning bieden, die
afgesproken zijn binnen het samenwerkingsverband. De afspraken vallen samen met wat de onderwijsinspectie van een
school verwacht. Belangrijke elementen zijn: een veilig en goed pedagogisch klimaat, leerkrachten en andere
onderwijsprofessionals werken handelingsgericht. Wij blijven altijd kijken naar de mogelijkheden en talenten van onze
leerlingen. Ook hoe de school deze mogelijkheden verder kan ontwikkelen. Wij werken samen met ouders en jeugdteams aan
die ontwikkeling. Binnen de basisondersteuning vallen ook alle preventieve en licht curatieve interventies die het
onderwijsteam zelf planmatig uitvoert binnen de eigen onderwijsondersteuningsstructuur. Voor sommige leerlingen is extra
ondersteuning nodig. Wanneer de ondersteuning van een leerling die van de basisondersteuning overstijgt nemen wij contact
op met het samenwerkingsverband. Gezamenlijk met ouders wordt een perspectief geformuleerd in een plan waarin elke
partner bijdraagt. Gezamenlijk zijn we dan ook verantwoordelijk voor het bepalen, uitvoeren en evalueren van het
onderwijsproces in het algemeen en in het ontwikkelplan voor het kind in het bijzonder. Binnen de extra ondersteuning lopen
dan ook korte ondersteuningsarrangementen waarbij experts worden ingezet om de leerling en leerkracht zo te ondersteunen
zodat zij het uiteindelijk weer op eigen kracht kunnen doen.
Organisatie
De Werf is volledig aangesloten bij het dienstencentrum van Dynamica XL van Zaan Primair en neemt daarin dezelfde positie in
als een school van Zaan Primair. (voor de ondersteuning zie bij Zaan Primair). De school zelf beschikt over specialisten dyslexie,
remedial teaching, motorische remedial teaching, faalangsttraining en meer- en hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong die meer uitdaging nodig hebben, gaan naar de woensdagklas van de school.
Financiering
Voor de aansluiting bij het Dienstencentrum draagt De Werf 50% van haar ondersteuningsbudget over aan Zaan Primair. De
overige 50% is beschikbaar voor het financieren van de specialismen, de voorziening voor meer- en hoogbegaafden en interne
begeleiding.
Kwaliteitszorg
Dit is het geheel van maatregelen waarmee De Werf aanstuurt op verbetering van en aandacht voor de kwaliteit van het
onderwijs en de daarbij behorende extra ondersteuning. Gegevens van leerkrachtenouders en leerlingen worden hierin
meegenomen. Dit gebeurt mede door onafhankelijke onderzoeken (tevredenheidspeilingen bij ouders, leerkrachten en
leerlingen). Met een heldere beleidscyclus (plan, do, check, act) zorgen wij voor continue verbetering. Het monitoren van
vorderingen en resultaten en verbeteren waar nodig is, geeft rekenschap over dat wat gedaan wordt en de resultaten die
worden behaald.

7. ZAAN PRIMAIR
Visie
De scholen van Zaan Primair en haar kinderopvangpartners bieden onderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Dit
wordt gedaan in een veilige en inspirerende leeromgeving. De openbare basisscholen bieden de basis voor een succesvolle
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start in de maatschappij: waarden, normen, respect en omgaan met diversiteit krijgen duurzaam aandacht. De leerlingen
worden gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Of ze nu een extra uitdaging nodig hebben of een duwtje in de rug.
Doelen
Zaan Primair vindt dat ieder kind goed onderwijs verdient. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt
is dat de mogelijkheden van kinderen voorop gesteld worden. Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of
gedragsproblemen, maar ook bij talentvolle leerlingen en meerbegaafde leerlingen. Als het kan op een gewone school in de
eigen buurt en waar nodig met extra ondersteuning. Passend onderwijs voor elk kind!
Organisatie
Binnen de Zaanstreek is met elkaar afgesproken wat iedere school aan basisondersteuning moet bieden. Alle scholen van Zaan
Primair hebben in school een ondersteuningsteam bestaande uit: de zorgcoördinator, leraren met een specialisme zoals taal,
rekenen, gedrag, en van buiten de school een schoolondersteuner en een schoolmaatschappelijk werker. Er wordt altijd nauw
samengewerkt met de ouders. De zorgcoördinator en de specialisten ondersteunen collega-leraren bij het bieden van goed
onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. De schoolondersteuner is er om de school te
ondersteunen bij de basisondersteuning, met name gericht op preventie en leraar- en/of systeembegeleiding. Ook
beantwoordt de schoolondersteuner vragen over onderwijsbehoeften en biedt hulp bij het zoeken naar antwoorden. Zo nodig
wordt ook de schoolmaatschappelijk werker of het Jeugdteam betrokken als er sprake is van ondersteuningsbehoeften in de
thuissituatie.
De basisscholen zullen hun basisondersteuning versterken met als gezamenlijk motto ‘Meer dan de basis’. Iedere school heeft
in haar schoolondersteuningsprofiel beschreven wat de mogelijkheden, grenzen en ambities zijn voor het bieden van passend
onderwijs. Naast de eigen ontwikkelpunten werkt Zaan Primair met haar scholen aan diverse gezamenlijke ontwikkelthema’s
(deze kunnen van jaar tot jaar wijzigen), bijvoorbeeld: omgaan met autisme of omgaan met complexe ‘jonge kind’problematieken.
Ondersteuningsorganisatie bij Zaan Primair
Het kunnen bieden van een passend aanbod begint bij het signaleren door de leraar. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van
de leerling valt binnen de basismogelijkheden van de school, zal de school de ondersteuning zelf organiseren. Dit gebeurt altijd
in samenspraak met de ouders en zo nodig met het ondersteuningsteam.
Als blijkt dat er extra ondersteuning nodig is en niet in de ‘eigen’ school geboden kan worden, dan wordt er een
groeidocument/ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de leerling aan extra
ondersteuning nodig heeft en meestal zal er een aanvraag voor een onderwijsondersteuningsarrangement (OOA) volgen bij
Dienstencentrum Dynamica XL. De OOA’s zijn het resultaat van een samenwerking tussen basisonderwijs, Dienstencentrum
Dynamica XL, jeugdhulp en de ouders. De extra ondersteuning zal zoveel mogelijk in de basisschool georganiseerd worden.
Een OOA kan bestaan uit vormen van begeleiding vanuit het Dienstencentrum en/of een bedrag voor de inhuur van externe
expertise of ondersteuning.
Financiering
budget rechtstreeks voor scholen
zorgarrangementen en onderzoek
plusklassen
coördinatie en de administratie van het Dienstencentrum

53%
29 %
12 %
6%

Een stijging van het ondersteuningsbudget in de toekomst, zal voornamelijk ten goede komen aan de overdracht aan scholen.
Kwaliteit bij Zaan Primair
Onder kwaliteit verstaat Zaan Primair het proces waarin de organisatie haar doelen bepaalt, weet te realiseren, de kwaliteit
ervan weet te bewaken, vast te houden en waar nodig te verbeteren.
Kwaliteitszorg gaat over alle activiteiten die een school of een organisatie onderneemt om de kwaliteit van het functioneren te
bevorderen. De visie op kwaliteitszorg van Zaan Primair bestaat eruit dat op verschillende niveaus (bestuur, school, groep en
leerling) de verbetercyclus (PDCA) wordt doorlopen met alle betrokkenen. De kwaliteitsverantwoording kan intern plaatsvinden
in adviesgroepen, door interne visitatie en tevredenheidsonderzoeken.

7

Logo van de school invoegen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Ken de populatie!
Wat vraagt de populatie?
Wat heeft de school in huis om die vraag te beantwoorden?
Wat heeft de school (nog) niet in huis om die vraag te beantwoorden en waar haal je het
dan vandaan?

Contactgegevens van de school

Samenwerkingsverband
Naam schoolbestuur
Naam school
Straat
Postcode en Plaats
Gemeente
Telefoon
Website
Mailadres
Directie

Samenwerkingsverband PO Zaanstreek

Beschrijving van de schoolpopulatie

Onze school kent de volgende schoolpopulatie:
< TEKST SCHOOL > Wat betekent dit voor het onderwijs van de school?
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Logo van de school invoegen

Ambities van de school
(Extra) ondersteuning
De school biedt een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de
mogelijkheden van de leerlingen.
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder haar extra
ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door
het samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning.

Onze ambities ten aanzien van het bieden van aanvullende of extra ondersteuning zijn:
< TEKST SCHOOL >, beschrijf de doelen en opbrengsten SMART en mogelijk met een tijdpad. Waar streeft de
school naar gezien de populatie?

Onze ambities ten aanzien van het bieden van passende ondersteuning waarvoor we nu nog
verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs zijn:
< TEKST SCHOOL >, beschrijf de doelen en opbrengsten SMART en mogelijk met een tijdpad.

Ons plan en de termijn om bovengenoemde ambities te realiseren zijn als volgt:
< TEKST SCHOOL >, beschrijf de doelen en opbrengsten SMART en mogelijk met een tijdpad.

Dit betekent voor het lerarenteam:
< TEKST SCHOOL >, beschrijf de doelen en opbrengsten SMART en mogelijk met een tijdpad.
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Notitie Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Inleiding
De Zaanse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014
hun eerste schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven en vastgesteld. De keuze voor werkwijze
en format was de keuze van besturen en/of individuele scholen. Dit heeft geleid tot een diversiteit
aan schoolondersteuningsprofielen, waardoor enig vergelijk, zowel voor ouders als voor
onderwijsprofessionals, onmogelijk bleek. Daarnaast is het de hoogste tijd om het SOP een
realistische bijstelling te gunnen. Hiertoe is in het ondersteuningsplan van SWV PO Zaanstreek de
afspraak opgenomen om een nieuw format SOP te ontwikkelen voor alle scholen in de Zaanstreek. In
aanloop naar deze notitie en format SOP is door een werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van
directeuren en intern begeleiders, gezocht naar ervaringen van andere samenwerkingsverbanden en
naar verschillende aanbieders van SOP- formats/systemen. Tevens werd de bruikbaarheid, het effect
en het kostenplaatje bekeken.
Uiteindelijk is gekozen voor een zo eenvoudig mogelijk SOP, waarin de volgende uitgangspunten
centraal staan:





Ken de populatie!
Wat vraagt de populatie?
Wat heeft de school in huis om die vraag te beantwoorden?
Wat heeft de school (nog) niet in huis om die vraag te beantwoorden en waar haal je
het dan vandaan?

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eenmaal per 4 jaar vastgelegd welke
ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke
ambities de school heeft voor de toekomst. Het profiel wordt ieder jaar opnieuw doorgenomen en
waar nodig aangepast.
Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leraren en ouders hebben
adviesrecht via de medezeggenschapsraad.

Waarom een schoolondersteuningsprofiel?
Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat
de school zien welke extra ondersteuning zij aan de leerling kan bieden, de mogelijkheden van de
school worden op deze manier duidelijk gemaakt.
Op basis van het profiel wordt bekeken welke expertise nog ontwikkeld moet worden en wat dat
betekent voor (de scholing en toerusting van) de leraren.
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Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:






De ouders/verzorgers
De school
De onderwijsinspectie
De collega-scholen in ons werkgebied
Het samenwerkingsverband

Relatie met het ondersteuningsplan van SWV PO Zaanstreek
Op basis van de gemaakte schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning
vast. Dit is de passende onderwijsondersteuning die alle scholen kunnen bieden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer- en minderbegaafde leerlingen en om het omgaan met
verschillende onderwijsbehoeften. Het schoolondersteuningsprofiel vloeit voort uit het
ondersteuningsplan van SWV PO Zaanstreek. Dat is een wettelijk verplicht beleidsdocument waarin
het samenwerkingsverband beschrijft waar het voor staat en hoe het dat organiseert. Het complete
ondersteuningsplan is te vinden op de website: www.swvpozaanstreek.nl
Verbinding andere documenten
Naast het SOP als losstaand document heeft het een directe verbinding met het
Schoolplan/Jaarplan en de Schoolgids van de school, alwaar onderstaande informatie vindbaar
moet zijn:
 Informatie over de organisatie van de basisondersteuning binnen een school.


Informatie over de mogelijkheden en organisatie van extra ondersteuning in en rondom de
school.



Beschrijving zorgplicht.



Duidelijkheid over de route naar aanmelding en plaatsing, wanneer het gaat om een
leerling met speciale onderwijs-en ondersteuningsbehoefte.



Duidelijkheid over de rechten/plichten van ouders bij aanmelding en plaatsing.



Verwijzen naar het SOP als onderliggend document, als toets bij verschil van mening tussen
ouders en school, daar waar de leerling niet op het basisonderwijs kan blijven.
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Toelichting ‘Populatie in beeld’
Algemeen
Met het onderstaande documentdeel ‘Populatie in beeld’ kan een beschrijving worden gegeven van
de sociale en economische achtergronden van de schoolbevolking. Meer gemeente- en
streekachtergronden zijn te vinden via www.cbs.nl
De verwachting is dat op basis van deze beschrijving meer duidelijkheid zal ontstaan over de vorm en
inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs. Op deze manier kan ook een meer
onderbouwd antwoord gegeven worden op de vijf kwaliteitsvragen:






Doen wij de goede dingen?
Doen wij de goede dingen goed?
Hoe weten wij dat?
Vinden anderen dat ook?
Wat doen wij met die wetenschap?

‘Populatie in beeld’
Dit is een middel om de schoolpopulatie in beeld te brengen, dit deel is voor intern gebruik.
Aantal inwoners gemeente en/of schoolomgeving
___
De leerlingprognose tot 2025
2017

2018

2019

2020

2025

Invloed van de thuissituatie/waar komen onze leerlingen vandaan?
De directe thuissituatie kan van invloed zijn op de ontwikkeling en de leerresultaten van het kind.
Denk daarbij aan gescheiden ouders, het opgroeien in een éénoudergezin, het spreken van een
andere moedertaal, nieuwkomer of anders.
De instroom van onze kinderen laat zien dat ___
Opleidingsniveau ouders
Op onze school zaten per 01-10-___ ___ leerlingen.
Hiervan zijn er ___ ongewogen en ___ gewogen.
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Schooljaar

Aantal leerlingen

Leerlinggewicht %

Het afgelopen schooljaar zijn er in totaal
___ leerlingen verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
___ leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO)
Hebben ___ leerlingen extra ondersteuning gekregen in school.
Hebben ___ leerlingen een eigen leerlijn gehad.
Afgelopen 3 jaar zijn er in totaal:
___ leerlingen verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
___ leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO)
Hebben ___ leerlingen extra ondersteuning gekregen in school.
Hebben ___ leerlingen een eigen leerlijn gehad.
Deelname aan het onderwijs schooljaar___
Aantal
/%
Schoolloopbaan/doubleren

Ziekteverzuim

Thuiszitters

Schorsing

verlengingen
onderbouw
middenbouw
bovenbouw
onderbouw
middenbouw
bovenbouw
onderbouw
middenbouw
bovenbouw
onderbouw
middenbouw
bovenbouw

Overzicht leerlingen met extra onderwijsbehoeften schooljaar___

Onderwijsbehoeften

Aantal
/%
Onderwijsbehoeften

specifieke behoefte aan een
leeromgeving die voorspelbaar en
gestructureerd is.

specifieke behoefte aan
oplossingsgerichte
gedragsinterventietechnieken die de
4

Aantal
/%

leerling zelfstandig toepast in
verschillende situaties.
specifieke behoefte aan uitdagend en
aangepast onderwijs binnen een eigen
leerlijn, omdat de leerling naar
verwachting het fundamentele niveau
(1F) niet haalt.
specifieke behoefte aan een
uitdagende, verrijkende, verdiepende
en verbrede leeromgeving, die verder
gaat dan het bestaande curriculum.
specifieke behoefte aan een taalrijke
leeromgeving, waarbij
taalvaardigheden worden ontwikkelt
in een communicatief ingestelde
omgeving waarbij er veel interactie is
tussen spreker en ontvanger.
anders, namelijk:

specifieke behoefte aan passend
leesonderwijs om leeftijdsadequate
teksten te lezen en te begrijpen.

specifieke behoefte aan passend
rekenonderwijs om leeftijdsadequate
rekenstrategieën toe te passen.
specifieke behoefte aan een
aangepaste, compenserende en
toegankelijke omgeving (lichamelijk,
audiologisch en/of visueel).

specifieke behoefte om het leren te
ontwikkelen en zichzelf bij te kunnen
sturen in het leren (executieve
functies).
Uitstroompercentages schooljaar___
Onderwijstype
PRO
OPDC/LWOO
VMBO BL
VMBO KL
VMBO TL
VMBO TL/HAVO
HAVO
VWO

Uitstroompercentage %

Resultaten Cito Eindtoets (CET)
Schooljaar
Ondergrens
Score

2015

2016

2017

2018

2019

Waargenomen trends of ontwikkelingen
Bijvoorbeeld een groeiende taalachterstand, een zwakker wordende opvoedingsomgeving, veryupping, hogere
verwachtingen van omgeving etc.
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De volgende trends of ontwikkelingen worden waargenomen bij de eigen schoolpopulatie:
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Aspecten en schoolniveau basisondersteuning
Basisondersteuning omvat vier aspecten:
1. Basiskwaliteit, dit is de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het
toezichtkader van de inspectie van het onderwijs.
2. Preventieve (vooraf) en lichte curatieve (achteraf) interventies, zoals een aanbod voor
leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen.
3. Ondersteuningsstructuur, o.a. de manier waarop de school de ondersteuning heeft
georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.
4. Planmatig werken, o.a. de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte
leerlingen hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert.
Schoolniveau van de basisondersteuning
Kleur onderstaand alleen de aspecten in (zie de bovenstaande toelichting) die door school worden beheerst.
Zie ook het document Basisondersteuning van SWV PO Zaanstreek: www.swvpozaanstreek.nl
Dit is een middel om de schoolpopulatie in beeld te brengen, dit deel is voor intern gebruik.

1. De school heeft een gerichte aanpak voor leesproblemen en dyslexie conform het protocol
‘Leesproblemen en Dyslexie’ van het Expertisecentrum Nederlands.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

2. Een gerichte aanpak voor (ernstige) reken-wiskunde problemen en dyscalculie conform
protocol ERDW.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

3. Een gerichte aanpak voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

4. Er is specifieke aandacht en begeleiding bij het goed kunnen omgaan met en het hanteren
van eigen gevoelens en gedrag in relatie met het leren en de sociale omgang met andere
leerlingen op school.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

5. Extra uitdaging, specifieke aandacht en begeleiding bij het compacten en verrijken van de
leerstof, plusactiviteiten en leerstrategieën.
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Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

6. Er is specifieke aandacht en begeleiding bij het toepassen van fijn- en/of grof motorische
vaardigheden, sensomotorische vaardigheden of vaardigheden die de concentratie
ondersteunen.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

7. De school heeft expertise opgebouwd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Deze expertise wordt structureel en planmatig ingezet.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

8. De school is deskundig om de arrangementen boven de basisondersteuning zelf uit te (laten)
voeren.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3

Aspect 4

9. De school werkt samen en zoekt verdergaande structurele samenwerking met ketenpartners
zoals Jeugdteams, Leerplicht, GGD, schoolmaatschappelijk werk en jeugdzorg.
Aspect 1

Aspect 2

Aspect 3
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Aspect 4

Tijdlijn Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Coördinatie SWV heeft
conceptversie SOP klaar.
Algehele check door
secretariaat.
Coördinatie verstuurt
conceptversie (format en
notitie) naar de bestuurders
voor een laatste kritische blik,
besproken tijdens BO 16-012018.

Jan

Feb

BO 20-02-2018: bespreken
conceptversie SOP, akkoord
vragen aan besturen.
Coördinatie plaatst format en
notitie SOP op website SWV.
Coördinatie schrijft
uitleg/informatie SOP voor
implementatie.

1ste week van maart 2018:
coördinatie en besturen
verspreiden uitleg/informatie
(directiemail, directieoverleg, IBnetwerken):
- Tijdlijn mee
- Links toevoegen
- Verwijzen naar website SWV
- Bij wie voor vragen
- Bij wie inleveren
Scholen schrijven hun SOP.

Mrt

Apr

Coördinatie en besturen
verspreiden een
herinneringsbericht voor het
schrijven van een SOP.
Scholen schrijven hun SOP.

In mei 2018 zal de school het
SOP geschreven hebben. Het
profiel moet dan uiterlijk 15 mei
2018 worden voorgelegd aan de
MR van de school. De MR heeft
adviesrecht op het SOP van de
school. Deze procedure kan
maximaal 6 weken duren.

Mei

Jun

Instemming gekregen van de
MR?
Daarna het SOP versturen naar
het eigen bestuur, wederom
voor instemming.

Voor 1 juli 2018 is er door de MR
en het eigen bestuur
instemming gegeven op het SOP
van de school.
Voor het einde van het
schooljaar wordt het SOP van de
school geplaatst op de
schoolwebsite.

Jul

Zomervakantie

Aug

Beleidsdocument
De TLV-procedure ‘passend plaatsen’
7-3-2018

1.

Inleiding

De procedure voor de verwijzing van een leerling naar het SBO of SO gaat veranderen. Ten eerste omdat de
regelgeving verandert per 1-8-2014. Hoe ziet die er uit?
1. De school of instelling vraagt bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Dus niet meer de
ouders.
2. Het SWV vraagt vervolgens een deskundigenadvies. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) luidt
als volgt:
Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband
De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een
orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over
wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede
deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een
kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.
3.

Het SWV kent, gezien het advies, al of niet een TLV toe, waarin staat opgenomen of het voor SBO of SO
is, en indien SO, voor welke catagorie. Wettelijk geldt een TLV voor maximaal twee jaar voor de
categorie 1 en voor de meeste schoolsoorten vallend onder 2, maar het SWV kan voor een kortere
periode kiezen.

4.

De SBO of SO school die een leerling met een TLV ontvangt heeft een eigen verantwoordelijkheid in het
toelaten van de leerling.

Nu de uitwerking voor ons SWV po Zaanstreek. Onderstaande uitwerking van de procedure voor het verkrijgen
van een deskundigenadvies en een TLV, sluit aan bij wat hierover in het Ondersteuningsplan is opgenomen. Het
is de bedoeling dat de SWV-deskundigen onafhankelijk werken en handelen vanuit de visie en doelstellingen
van het SWV. Zij moeten leerlingen waar nodig beschermen tegen belangen en ambities van ouders, scholen of
schoolbesturen. Zij zullen in het belang van de leerling in de eerste plaats gericht zijn op de
ontwikkelingsmogelijkheden in het regulier basisonderwijs, maar handelen ook vanuit de overtuiging dat de
toewijzing van een speciale leeromgeving juist in het belang van de leerling kan zijn.

2.

Uitgangspunten

a.

Het advies van de SWV-deskundige is gebaseerd op de handelingsgerichte afweging van een aantal vaste en
iedereen bekende beoordelingsaspecten (zie bijlage 1), inclusief een afweging van de ernst van de situatie.
De beoordelingsaspecten die de SWV-deskundige hanteert om tot een advies te komen, functioneren dus
niet als slagboomcriteria. Het kernpunt van de procedure is, dat het SWV het vertrouwen en het exclusieve
mandaat geeft aan een aantal experts met vastgestelde deskundigheid om het deskundigenadvies af te
geven. De SWV-deskundige is een gedragsdeskundige met ruime ervaring in het beoordelen van
verwijzingsvragen in het primair onderwijs. De SWV-deskundige is in staat draagvlak voor beslissingen te
scheppen en met gezag te opereren;

b.

De procedure is zo licht mogelijk en onnodige bureaucratie voor scholen wordt vermeden. Dossiers bestaan
zoveel mogelijk uit de documenten waar een school toch al mee werkt, maar de dossiervorming en de
motivering van de besluitvorming door de SWV-deskundige moet wel zodanig van kwaliteit zijn, dat deze
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vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Het dossier blijft voor de school en de leerling functioneren als
groeidocument.
c.

Het deskundigenadvies komt niet achter een bureau, maar in direct gesprek met scholen en betrokkenen
tot stand. Daarmee deelt de SWV-deskundigen haar deskundigheid direct met de scholen en doet de
procedure recht aan het perspectief van ouders en de leerling, leerkracht en school, met een nadruk op het
perspectief van de ouders.

d.

De SWV-deskundige geeft formeel een advies over de TLV-aanvraag aan het SWV. In onze procedure geeft
het SWV vervolgens altijd een TLV af conform het advies. Want als het SWV ook nog eens een eigen oordeel
zou gaan vormen, is er sprake van een tweede procedure. Op een deskundigenadvies volgt het formele
TLV-besluit van het SWV en dat geeft zo nodig de weg vrij voor ouders of school om bezwaar aan te
tekenen.

e.

We spreken af dat een basisschool een leerling nooit eerst in het SBO of SO plaatst (als gastleerling of op
andere manier) en dat vervolgens de SBO of SO school de TLV aanvraagt. Dit om te voorkomen dat de SWVdeskundige in een onmogelijke positie wordt geplaatst om eventueel weer een schoolwisseling af te
moeten dwingen. Als deze route van voldongen feiten open staat, kan de SWV-deskundige zijn/haar functie
(te zorgen voor een uniforme toepassing van het deskundigenadvies) slechts beperkt uitoefenen. Toch zijn
soms tijdelijke plaatsingen in het SBO of SO noodzakelijk. De school van herkomst, voor zover die in de
Zaanstreek ligt, blijft dan verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerling. Bij afsluiting van de
tijdelijke plaatsing vindt altijd een evaluatiegesprek plaats op de school van herkomst tussen IB-er, ouders,
leerkracht of CVB-vertegenwoordiger van de SBO of SO school en SWV-deskundige. Dit kan daarnaast ook
een adviesgesprek zijn in het kader van een TLV procedure. Deze tijdelijke plaatsingen mogen niet de
hoofdroute naar langdurigere plaatsing in SBO of SO worden.

f.

We spreken af dat een TLV tot gevolg heeft dat het SBO of SO de leerling daadwerkelijk plaatst. Deze
plaatsingsplicht wordt begrensd door de feitelijke mogelijkheid voor een SBO/SO school tot plaatsing.

g.

Of een leerling nu blijkt aangewezen op een SBO of SO plaatsing of niet, wanneer een leerling ondanks alles
door geen enkele school geplaatst wordt, heeft de coördinatie doorzettingsmacht. Dat betekent dat de
coördinatie, gehoord hebbende het advies van de SWV-deskundige en de (on)mogelijkheden van scholen,
plaatsing kan afdwingen.

3.

Uitwerking

a.

Het deskundigenadvies moet worden aangevraagd als er een overgang nodig is naar SBO of SO vanuit:
1. het BaO
2. cluster 2
3. rechtstreekse instroom of onderinstroom (vanuit bijvoorbeeld een MOC of KDC)
4. de voorschool
5. zij-instroom (vanuit bijv. behandelsituatie)
6. thuiszitten
7. van SBO naar SO en vice versa en van de ene SO-categorie naar een andere. Voor verplaatsing of
verandering binnen een categorie er is geen nieuwe TLV nodig, dus ook geen deskundigenadvies.
1
8. bij verlenging TLV (dit is wettelijk geregeld)

b.

Het gesprek ter vaststelling van het deskundigenadvies
De SWV-deskundige komt tot het deskundigenadvies in een gesprek met de partijen die er toe doen: de
school en de ouders of bij de verwijzende instelling: de instelling, ouders en beoogde SBO of SO-school. Een
gesprek is een dienstverlening aan vooral de ouders, die de procedure een menselijk gezicht geeft en
transparantie bevordert. Het geeft de school (of instelling) en de ouders de gelegenheid vanuit hun eigen
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De geldigheidsduur van de TLV wordt in het deskundigheidsadvies aangegeven. De wet geeft geen voorschriften
voor de maximale geldigheidsduur van een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring, wel voor de minimumduur: een
schooljaar + de rest van het schooljaar waarin de TLV is afgegeven.
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perspectief te verwoorden welke leeromgeving voor de leerling nodig is. Op grond van het dossier en de
inbreng in het gesprek van de partijen vindt hiervan de beoordeling plaats, waar die het beste te vinden is,
en voor hoe lang. Centrale vragen zijn:
1. wat is door de leerling, ouder en leerkracht op school/instelling ondernomen om het probleem aan
te pakken, en wat is gedaan om de sterke kanten te versterken?
2. hoe is er cyclisch gewerkt, ook met externe partners, aan de onderwijsondersteuning van de
leerling?
3. wat heeft de leerling nodig om een bepaald onderwijskundig doel te bereiken?
4. welke ondersteuning hebben ouders en huidige of toekomstige school nodig?
De SWV-deskundige geeft vervolgens vanuit deze context een handelingsgerichte beoordeling van de
situatie. Daarbij vraagt het de betrokkenheid van allen om tot acceptatie en overeenstemming te komen.
De conclusie van het gesprek is het advies aan het SWV.
Wanneer de SWV-deskundige besluit geen advies voor een TLV (ofwel een negatief advies) te geven, zal zij
ook adviseren over mogelijke alternatieven. Na een gesprek volgt altijd een schriftelijke motivering van het
advies. Dit is ook nodig om school of ouders de gelegenheid te geven tot bezwaar en beroep.
Voordelen van deze gespreksvorm:
1. het is efficiënt, er in het gesprek een beslissing, het voorkomt bezwaarprocedures;
2. het verschaft iedereen een positieve focus gericht op de beste leeromgeving voor de leerling
3. een check of alle mogelijkheden voldoende aan bod zijn gekomen;
4. het biedt de direct betrokkenen een systematische, transparante en zichtbare werkwijze en
voorkomt ook daarmee beroepsprocedures;
5. het is motiverend voor leerling en vooral ouders, zij hebben zelf een aandeel;
6. In het gesprek kan actuele informatie een rol spelen.
Aanwezig bij het gesprek
Het is belangrijk het aantal deelnemers aan het gesprek zo beperkt mogelijk te houden. Alleen degenen die
gelet op de situatie er echt toe doen nemen deel. Vooral de positie van ouders vergt aandacht. Immers,
iedereen aan tafel is een (onderwijs)professional, alleen de ouders niet. Aan het gesprek dienen in ieder
geval deel te nemen:
1. de IB-er of directeur (als het om een gesprek op de basisschool gaat);
2. de ouders/verzorgers;
3. een SWV-deskundige;
4. de voorzitter (dit is de bestuurs- of onafhankelijk coördinator namens het samenwerkingsverband)
De keuze voor de directeur of de IB-er als deelnemer aan het gesprek, is aan de school. Deze brengt de
informatie in over welke extra ondersteuning is ingezet (of is overwogen), over de advisering vanuit
bovenschoolse expertise, eventueel vanuit de jeugdhulp of JGZ en vanuit onderzoek dat is uitgevoerd.
Alleen indien noodzakelijk kan op verzoek van de IB-er/directeur of de ouders en alleen met toestemming
van beiden, ook aanwezig zijn:
1. de schoolondersteuner of bovenschoolse expert (IB-er van een andere school, consulent), die in
het voortraject de school geadviseerd heeft over (on)mogelijkheden voor aanpassingen van het
onderwijsleerproces;
2. de schoolmaatschappelijke werker (SMW-er), of andere vertegenwoordiging van het betrokken
jeugdteam of ketenpartner, met als doel om informatie uit jeugdhulptrajecten mee te wegen, of
de afweging met de andere factoren te kunnen maken (bijvoorbeeld medische gegevens, t.a.v.
bijvoorbeeld LG of MG problematiek).
Een samenstelling zonder externen heeft zonder meer de voorkeur. Maar er zijn omstandigheden waarin
hun aanwezigheid de integrale afweging te goede kan komen.
Een voorzitter is vooral voor de ouders van belang. De voorzitter heeft allereerst de taak de betrokkenen in
positie te brengen. Dat wil zeggen dat de direct betrokkenen de gelegenheid hebben hun eigen perspectief
volledig naar voren te brengen. En andere reden voor een aparte voorzitter is dat er veel druk op de
deskundigen kan ontstaan. De voorzitter waarborgt in dergelijke gevallen dat het adviesgesprek niet door
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een eenzijdig belang wordt bepaald. De voorzitter kan besluiten met een besluit op basis van consensus en
vertegenwoordigt het samenwerkingsverband.
c.

Voorwaarden om het adviesgesprek te kunnen laten plaatsvinden zijn:
1. De school levert het leerlingdossier (groeidocument/OPP) aan, dat een beeld geeft van het
perspectief van de school, de ouders en over de situatie van de leerling. Het geeft de voor de
toewijzingsvraag relevante informatie over de thuissituatie (van ouders of SMW-er). Wanneer
e
relevant: ook informatie over hulpverlening of medische gegevens en/of professionals 3 milieu.
Het maakt duidelijk op welke wijze het onderwijsleerproces is aangepast en met welk effect. En
welke advisering in het voortraject vanuit bovenschoolse expertise heeft plaatsgevonden.
2. Er ligt geen zodanig actueel conflict tussen school en ouders dat het een adviesgesprek over
toewijzing onmogelijk maakt.
3. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld in crisissituaties, dit in overleg met de SWVdeskundige.
Voor de kwaliteit van het dossier komt een checklist beschikbaar. Zie verder de opmerkingen over de
dossiervorming in het OP (H 5.3.2.).

d.

Procedure:
 de school vraagt een TLV-advies aan bij de SWV-deskundige, vergezeld van het leerlingdossier.
 Binnen een week volgt een bericht van ontvangst.
 Binnen maximaal drie weken geeft de SWV-deskundige aan of het dossier voldoende basis biedt voor
het adviesgesprek en wordt het gesprek gepland. Zo nodig geeft de SWV-deskundige wat voor
aanvullende informatie nog nodig is om het gesprek te kunnen voeren. De verantwoordelijkheid voor
het aanleveren van deze informatie ligt bij de school. Ook indien blijkt dat aanvullend onderzoek nodig
is, dient dit te worden uitgevoerd door de school (i.c. het bestuur). Het SWV heeft alleen middelen voor
het laten uitvoeren van onderzoek als er geen bestuur in redelijkheid op verantwoordelijkheid hiervoor
is aan te spreken.
 TLV: Als vervolg op het advies van de SWV-deskundige volgt binnen maximaal twee weken de TLV van
het SWV. Het SWV neemt het advies altijd over. De school en/of ouders hebben vervolgens de
gelegenheid tot bezwaar en beroep.
 De SWV-deskundige stelt, op grond van het gesprek en de inbreng van de tweede deskundige, in
uiterlijk zes werkweken na de eerste aanmelding van de school een gemotiveerde beslissing over het
advies tot toelaatbaarheid op. Bij een positief advies, met vermelding van:
 De soort TLV: SBO of SO. In het geval van SO ook welke ondersteuningscategorie van toepassing is:
o categorie 1 (cluster 4, LZ en ZMLK) of
o categorie 2 (LB/MB) of
o categorie 3 (EMB).
 En de duur van de verwijzing;
 Vanwege de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling kan ook een schooladvies wordt
gegeven.

4. Aanvraag verlenging TLV
Als in een sbo of so de verlening van de TLV aan de orde is, en geen terugplaatsing mogelijk is, dan vraagt de
school een verlenging aan bij het SWV. De dossiereisen en beoordelingsapecten zijn hetzelfde als bij een eerste
aanvraag. In de regel worden de anvragen in een overleg tussen twee deskundigen en de betrokken IB-er van de
school besproken. Deze gesprekken zijn aan het begin van elk schooljaar gepland, zodat een spreiding van de
aanvragen bij het SWV sprake is. Desgewenst kunnen ook de ouders aan het gesprek over hun kind deelnemen.

5.

Organisatie

a.
b.
c.

De SWV-deskundige rapporteert aan de coördinatie van het SWV.
Vragen en aanmeldingen lopen via het TLV-secretariaat.
De SWV-deskundigen zorgen voor inhoudelijke eenheid in beslissingen en transparante (schriftelijke)
verantwoording van beslissingen
4

d.

Er is administratieve ondersteuning t.b.v.:
 in ontvangst nemen van aanvragen
 zorgen voor communicatie over aanvragen en vastleggen van gegevens i.v.m. de verplichtingen
voortkomend uit de Algemene Wet Bestuursrecht
 de planning van gesprekken
 de afwikkeling van aanvragen en adviezen
 opleveren van monitorgegevens
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Bijlage 1
Er wordt uitgegaan van 12 overwegingsaspecten die met elkaar samenhangen en elkaar wederzijds beïnvloeden. Ze
kunnen gebruikt worden om tot een advies voor een TLV te komen.
Deze uitwerking is bedoeld voor TLV aanvragen voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, met
uitzondering van REC 2 totaal en REC 3 EMG, waarvoor aparte criteria gelden.
De 12 aspecten zijn:
Leerling
1. Wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften leerling
2. De mate van erkenning van een “afwijkende positie” in het onderwijsleersituatie
3. De mate van het ondervinden van ernstige hinder
4. De mate van bereidheid om hulp te accepteren
Ouder
1. Wat zijn de specifieke ondersteuningsbehoeften ouder(s)
2. De mate van erkenning van en verantwoording nemen voor de problemen op school
3. De mate van een veiligheid en geborgenheid biedende gezinssituatie
4. De mate van bereidheid tot ondersteunend ouder gedrag
School
1. Wat zijn de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerkracht, intern begeleider en schooldirectie.
2. De mate van bereidheid wijzigingen aan te brengen in het onderwijsconcept van de school.
3. De mate waarin planmatig is gewerkt aan de signalering, planning en uitvoering van het geboden onderwijs.
4. De aard en de mate van extra ondersteuning die gegeven is aan de leerkracht in de groep en door externe
deskundigen.

Toelichting:
Leerling
Specifieke onderwijsbehoeften
Voor welke aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling (curriculum) behoeft de leerling
specifieke aandacht.
Belangrijke uitgangspunten zijn de motivatie, de relatie met de leerkracht en medeleerlingen en de
competentiegevoelens.
Vervolgens gaat het om het aansluiten bij de eigen leerstijl en de specifieke instructiebehoefte van de leerling.
Het accepteren van een afwijkende positie in de onderwijsleersituatie
De leerling geeft aan behoefte te hebben aan hulp bij het accepteren van een alternatieve aanpak. Niet alle
leerlingen hebben hierbij ondersteuning nodig.
Het ondervinden van ernstige hinder
De leerling raakt gefrustreerd door het feit dat zijn gedrag en/of leerprestaties niet conform zijn bedoelingen
verlopen. Dit is een risicofactor voor de schoolbeleving van de leerling en het algemeen welzijn.
Bereid zijn hulp te accepteren.
De leerling is bereid om samen met de leerkracht te werken aan een betere afstemming. Belangrijk daarin is wat de
leerling zelf gedaan heeft om het op te lossen/ samenwerken. Wat kan de leerling zelf compenseren. In welke
context wil /kan de leerling functioneren.
Ouder
Specifieke ondersteuningsbehoefte ouders.
Ouders geven aan specifieke behoefte te hebben aan ondersteuning in de dagelijkse opvoedingspraktijk
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Ouders geven aan specifieke behoefte te hebben aan het krijgen van informatie en uitleg over wat er in de school
gebeurd.
Erkenning en verantwoording nemen voor de problemen op school.
Ouders erkennen de speciale onderwijsbehoeften van hun kind op school Er is bereidheid om mee te denken en te
handelen.
Een veiligheid en geborgenheid biedende gezinssituatie
Ouders nemen verantwoordelijkheid voor hun handelen zowel naar zichzelf toe als naar het kind in de
thuisomgeving
Bereidheid tot ondersteunend oudergedrag
De ouders zijn bereid om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met de school. Ouders laten in hun gedrag naar hun
kind merken vertrouwen te hebben in de school. Ouders ondersteunen het kind thuis in de schoolgang
School
Specifieke ondersteuningsbehoeften van leerkracht,intern begeleider en schooldirectie.
De leerkracht en/of de IB-er en/of de directie geven aan behoefte te hebben aan adviezen met betrekking tot de
specifieke aanpak van kinderen bij wie de tot nu geboden ondersteuning onvoldoende is gebleken
De bereidheid wijzigingen aan te brengen in het gangbare onderwijsconcept.
De school is bereid gebleken af te wijken van een of meer kenmerken van het onderwijsconcept in het kader van het
handelen naar individuele kinderen en subgroepjes.
Bijvoorbeeld: aanpassing van het takensysteem binnen een Daltonschool.
HGW cyclus doorlopen, opstelling van een ontwikkelingsperspectief.
De school maakt duidelijk dat het planmatig heeft gewerkt; zowel op groepsniveau als op individueel niveau.
Voorgaande komt tot uiting in het OPP.
Extra ondersteuning aan de leerkracht in de groep en door externe deskundigen.
De leerkracht heeft (praktische) interne ondersteuning gekregen van bijvoorbeeld van een onderwijsassistent, de
intern begeleider, een collega leerkracht of een lid van een directie.
De leerkracht heeft extra ondersteuning ontvangen van externe specialisten zoals van het ouder-kindteam,
fysiotherapeute, logopediste, kinderpsychiater en de schooladviseur/ondersteuner of ambulant begeleider/extra
onderwijsondersteuning.
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Het SWV heeft de procedure voor toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) zo ingericht, dat die zo veel mogelijk
garandeert dat de beslissing over de TLV in overleg tussen school, ouders en SWV tot stand komt. Er wordt altijd, in
ieder geval in eerste instantie, gestreefd naar een beslissing die op instemming bij ouders en de school (de
aanvrager) kan rekenen. Daarom komt een beslissing over een TLV-aanvraag vanuit een basisschool standaard
genomen in een gesprek van het SWV met de partijen ‘die er toe doen’. Het gesprek wordt georganiseerd door het
SWV, met een lid van coördinatieteam als voorzitter, de SWV-deskundigen, de ouders en de school die aanvraagt.
Toch kan het voorkomen dat ouders, school en SWV het in deze procedure niet eens worden. Bijvoorbeeld omdat
het SWV kan beslissen een TLV af te geven, zonder instemming van ouders. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, is
1
hiervoor een apart protocol opgesteld, om te garanderen dat dit zeer zorgvuldig plaatsvindt. Het protocol geeft aan
dat ouders bij elke stap in de procedure van een aanvraag van een TLV door de school moeten worden
meegenomen.
Tegen een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur bezwaar
indienen. Op grond van de Wet Passend Onderwijs dient het SWV voor de behandeling van die bezwaren een
adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt aan het bestuur advies uit over het bezwaar tegen de
toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies moet het bestuur een beslissing nemen op het bezwaar.
Bovendien kunnen ouders altijd een uitspraak van de rechter vragen. Het SWV is aangesloten bij Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen, die bevoegd is in klachten over beslissingen en
gedragingen van het bestuur, de bestuurder(s) en de medewerker(s) van het SWV. Aansluiting bij de commissie
betekent dat het SWV bij Onderwijsgeschillen één onafhankelijk en professioneel loket hebben, waar de commissies
waar het SWV mee te maken kan krijgen, zijn ondergebracht. Dit betreft de volgende commissies:
 De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die bevoegd is voor geschillen tussen bestuur en OPR.
 De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden, die bevoegd is voor geschillen binnen het
SWV.
 De Landelijke Geschillencommissie OOGO die bevoegd is voor geschillen tussen het SWV en de gemeente in
het overleg over het OP.
 De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO, die bevoegd is in bezwaren
tegen de toelaatbaarheidsverklaring van het SWV.
Het is echter wenselijk voor ouders en school(bestuur) een beroepsmogelijkheid te hebben tegen een TLV-beslissing,
die niet meteen een formeel bezwaar bij een landelijk orgaan met zich meebrengt. Dit omdat bezwaarprocedures
belastend zijn voor ouders, school en SWV en omdat bezwaarprocedures behoorlijke kosten met zich meebrengen
voor het SWV. We maken onderscheid in de interne procedure voor ouders en die voor scholen.

Bezwaarprocedure voor ouders:
Bezwaar tegen de TLV-beslissing
1. Elk bezwaar, mondeling of schriftelijk wordt formeel in behandeling genomen. Indien het bezwaar
schriftelijk (of per mail) is ingediend, volgt bevestiging van ontvangst en bericht van de manier waarop het
bezwaar behandeld zal worden. Indien het bezwaar mondeling wordt gemaakt, wordt de bewaar makende
partij uitgenodigd het bezwaar schriftelijk in te dienen.
2.

1

De eerste stap is het aanbieden van een gesprek met de coördinator, die het gesprek op school heeft
voorgezeten. Bij het gesprek is een ander lid van het coördinatieteam (CT) aanwezig als gespreksleider. Een
tweede stap, die overigens ook meteen kan worden gezet, is een bezwaar bij het bestuur van het SWV. In
dat geval volgt een gesprek onder leiding van de voorzitter van het bestuur. De bezwaar makende partij
krijgt gelegenheid zich te laten vergezellen door een vertrouwenspersoon. Het SWV (coördinatie of
voorzitter) kan in overleg met de klager andere betrokkenen bij het overleg uitnodigen (SWV-deskundige,
IB-er of directeur van de school). Dit overleg kan ook in meerdere keren plaatsvinden als dat nodig is,
gericht op het doel draagvlak bij alle partijen te scheppen.

Zie: protocol TLV zonder toestemming ouders op de website van het SWV
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3.

Op grond van stap 1 of 2 kan het SWV de TLV-beslissing handhaven, wijzigen of een second opinion
procedure voorstellen. Een dergelijk besluit komt altijd in overleg met alle partijen (ouders, school en
deskundigen tot stand. Van de beslissing tot handhaving of wijziging dient verantwoording plaats te vinden
met inachtneming van de oorspronkelijke overwegingen ten aanzien van de eerdere beslissing.

4.

Het SWV kan een second opinion onderzoek afspreken. De ouders kunnen hiervoor zelf een voorstel doen,
ook kan het SWV een externe partij regelen, bijvoorbeeld gedragsdeskundigen van een ander SWV in de
regio. Van te voren maken SWV en ouders afspraken over de aard van onderzoek (onderzoek op basis van
bekende gegevens, gesprek met de bezwaarde, nieuw diagnostisch onderzoek, observaties). De
verwachtingen over en weer moeten duidelijk zijn en er moet vertrouwen worden uitgesproken door zowel
bezwaarde als SWV in het second opinion onderzoek. De verwachtingen worden vastgelegd.

5.

In plaats van second opinion onderzoek, kan ook mediation worden aangeboden. Ook dit kan een externe
procedure bij de geschillencommissie voorkomen. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen met de
voorzitter van het Centrum Onderwijs Mediation, de heer H.L.W. Dijkstra, Touslaggerij 16, 8501 ZW te
Joure, 06-53632928.

6.

De bezwaarprocedure kan een opschortende werking hebben. Er zijn goede afspraken nodig over wat er in
de periode dat de bezwaarprocedure loopt, rond de schoolgang van de leerling moet gebeuren. Hierin
wordt naar bevind van zaken besloten, uitgaande van de zorgplicht van de school waar de leerling staat
ingeschreven, de verantwoordelijkheid van de school voor de veiligheid van de leerling en de andere
leerlingen, en de leerplicht waarvoor de ouders verantwoordelijk zijn.

7.

Indien de bezwaar makende partij en het SWV er niet uitkomen, informeert het SWV deze hierover en over
de mogelijkheid van formeel bezwaar bij de geschillencommissie.

8.

Een bezwaarafhandeling wordt gerapporteerd aan het bestuur SWV en wordt geregistreerd.

Bezwaarprocedure voor scholen:
Wanneer een school bezwaar maakt tegen de TLV-beslissing van het SWV, is een eerste stap in de interne procedure
een gesprek tussen partijen, (SWV-coördinatie en school). Indien dit niets oplevert een gesprek in aanwezigheid van
de (onafhankelijke) bestuursvoorzitter van het SWV.
Een tweede of andere stap kan zijn het inschakelen van mediation (zie hierboven).
Vervolgens is er de mogelijkheid voor de school om een externe bezwaarprocedure te starten door de stap te maken
naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO.
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start
Vindplaats 1
1. TLV gesprek
2. SBO 4-10 jr

-6 maanden
1. (SOS en) RB in gesprek
met dir/ib ‘ontvangende
school’ over inschatting
haalbaarheid en vaststelling
teaminfo en/of
teampresentatie.
2. RB maakt anamnese.

-3 maanden
OT, RB, SMW’er

-2 maanden
Observatie, kennismaking en
werksessie RB + leerling

-6 weken
Groepsbezoek RB aan
ontvangende leerkracht +
schoolanalyse op niveau
basisondersteuning

Vindplaats 2
Time-out
Overplaatsing en inschrijving
op de nieuwe school. Indien
een leerling geplaatst wordt
op een school uit de andere
kring, wordt de leerling
overgedragen aan de RB van
de andere kring.
De werkwijze is vanuit beide
kringen vrijwel identiek
m.u.v. de toekenning van
ondersteuningsarrangementen. Voor kring 2
wordt dat gedaan via het
Dienstencentrum, voor kring
1 zijn de scholen zelf
verantwoordelijk. Wellicht
worden daar nog nadere
afspraken over gemaakt
binnen kring 1.

-2 weken
Vaststelling of symbiose
wenselijk en haalbaar is (de
symbiose wordt ingezet als een
gefaseerde overgang naar de
reguliere klas)

Dag 1
Plaatsing leerling (evt. een deel
van de dag onder begeleiding
van een RB).

-3 weken
RB + leerling op schoolbezoek.
Afspraken maken over
gastdagen.
RB, SOS, IB en ouders
onderzoeken wenselijkheid
arrangement

Week 3
OT + RB
Stand van zaken opmaken,
bijstellingen uitvoeren

Oké?
Melden aan
coördinator SWV

-4 weken
Werkbezoek ontvangende
school aan huidige groep en
voorbereiding ontvangende
groep

Week 4
Check-up van
de voorwaarden.

Niet oké?
Crisisoverleg
OT + RB over
alternatieven

Evaluatie faalfactoren
Evaluatie succesfactoren

Vindplaats 3: De leerlingen van wie de tlvperiode verstrijkt en gekozen kan worden
tussen verlenging van de tlv of een traject
terugplaatsing.

Vindplaats 4: Leerlingen die zes maanden op
het SBO zijn geplaatst in OT screenen op
haalbaarheid terugplaatsing na onderzoeksfase. Verwijzende school is daarbij aanwezig.

Vindplaats 5: Groeps-/Leerlingenbespreking
(spontane, zichtbare ontwikkelingsgroei)

Heronderzoek
ondersteuningsbehoefte leerling en
school/groep/lk

Gespecialiseerd
arrangement/
nieuwe expertise
nodig?

SOS: schoolondersteuner
RB: retourbegeleider
SWV: samenwerkingsverband
SMW: schoolmaatschappelijk werk
OT: ondersteuningsteam

Op weg naar een Regio zonder thuiszitters

Voorwoord
Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen hebben niet alleen een leerplicht maar bovenal
een leerrecht. Recht op een passende plek in het onderwijs, met passende ondersteuning op
basis van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Voor u ligt de thuiszittersaanpak ‘op weg naar een regio zonder thuiszitters’, de vertaalslag
van het landelijke thuiszitterspact naar beleid voor de Zaanstreek, het Zaanse Pact.

Inleiding
De gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, de samenwerkingsverbanden PO/VO
verbinden zich aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit
zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
leerplicht en (jeugd)hulpverlening, het onderwijs is verantwoordelijk voor een passende
onderwijsplek. Ouders, hulpverlening en onderwijs werken samen om thuiszitten te
voorkomen, dan wel te beperken. In deze notitie geven we aan hoe we dat willen doen.
Definities:
Op welke groep is de aanpak gericht:
1. Langdurig relatief verzuim: leerlingen die ingeschreven staan op een school maar vier
weken of langer aaneengesloten ongeoorloofd verzuimen (definitie OCW).
2. Absoluut verzuim: een leerplichtige jongere staat niet op een school of instelling
ingeschreven1.
De thuiszittersaanpak is geen algemene verzuimaanpak maar gericht op de specifieke
doelgroep hierboven beschreven. Naast deze thuiszittersaanpak wordt er een reguliere
verzuimaanpak opgesteld aan de hand van een analyse van het verzuim.
De thuiszittersaanpak richt zich ook niet op het aanvragen van vrijstellingen 5 onder a. Door
de thuiszittersaanpak wordt geprobeerd om vrijstellingen zoveel mogelijk te voorkomen,
maar een vrijstelling kan wel een uitkomst zijn van de thuiszittersaanpak als blijkt dat
(tijdelijk) geen onderwijs mogelijk is.
Definities:
Jongere: Leerplichtigen tussen de 5 en 18 jaar.
1

Met uitzondering van onderstaande groepen:


Administratief fout geregistreerde absoluut verzuimers



Een adres staat in onderzoek bij burgerzaken (het is niet helder of een jongere nog op het adres verblijft).



Leerlingen die korter dan 4 weken geen schoolinschrijving hebben (gelijk aan langdurig relatief verzuim).

Deze groepen worden wel geregistreerd en actief benaderd.

Jeugdhulp: met jeugdhulp wordt alle hulp geboden binnen het kader van jeugdwet bedoeld.
Dit kan zowel door de Jeugdteams in Zaanstad en Oostzaan Wormerland geboden worden,
als door gecontacteerde specialistische jeugdhulpaanbieders.
Uitgangspunten thuiszitterspact
Visie Zaanstreek
Door middel van het Zaanse Pact willen de aangesloten partijen het aantal thuiszitters verder
terugdringen door nauw samen te werken. Door elkaars bevoegdheden, mogelijkheden en
middelen goed op elkaar af te stemmen en de (hulp)vraag van het kind (gezin) centraal te
stellen, kunnen we effectiever zijn in het voorkomen en bestrijden van thuiszitten.
Door nieuwe onderwijsontwikkelingen en inzet van jeugdhulp is er voor een deel van de
kinderen (in het bijzonder met een vrijstelling 5 onder a) misschien een vorm van onderwijs
of een gedeeltelijke onderwijsdeelname mogelijk.
Preventie is belangrijk, voordat een kind thuis komt te zitten zijn er vaak al veel zorgen en al
langer sprake van (geoorloofd) verzuim. Daarom willen de partijen binnen het Zaanse Pact
hier ook op inzetten door vroeg te signaleren en de verzuimaanpak breed te benaderen (oog
voor ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim) maar ook een dekkend netwerk realiseren van
onderwijs en ondersteuning. Mocht een kind toch thuis komen te zitten, dan gelden de
volgende uitgangspunten.
Uitgangspunten










Door middel van het Zaanse Pact worden onderwijs, jeugdhulp,
jeugdgezondheidszorg en leerplicht verbonden om kinderen en jongeren te
ondersteunen bij belemmeringen in het onderwijs, hun ontwikkeling of in de
thuissituatie. Dit alles op het terrein van voorkomen en terugdringen van thuiszitten
Partijen werken samen, zoeken elkaar actief op en werken planmatig.
Het belang van het kind staat voorop en het missen van onderwijs wordt beschouwd
als een bedreiging van de ontwikkeling van het kind. Ook tijdens een zorgtraject moet
de optimale combinatie van onderwijs en/of zorgaanbod gerealiseerd worden.
Via het Zaanse Pact wordt ieder kind in beeld gehouden, leerplicht houdt de regie op
de registratie.
Maatwerk staat centraal waarbij rekening wordt gehouden met de
ondersteuningsbehoefte van het kind en van zijn omgeving.
Ouders en kind worden gehoord, begeleid en gesteund bij het vinden van een
passend aanbod.
Er is altijd een regisseur die als contactpersoon voor het gezin en de jongere fungeert
en het contact onderhoudt met de verschillende betrokken partijen. Per casus zal
gekeken moeten worden bij wie de regie belegd wordt.
 De regie ligt bij de school, bestuur of het samenwerkingsverband als het gaat
om het zoeken naar een passende onderwijsplek. Dit altijd in overleg met de
andere relevante partijen.
 De regie ligt bij het jeugdteam als het zwaartepunt bij jeugdhulp ligt, en er
(tijdelijk) geen onderwijs mogelijk is. Dit altijd in overleg met school, bestuur,
het samenwerkingsverband en/of de andere relevante partijen.

Doelstellingen




In 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder
een aanbod van passend onderwijs en/of passende jeugdhulp.
We werken volgens de afgesproken werkwijze om het aantal leerlingen dat absoluut
verzuimt te verminderen.
Vrijstellingen art 5 onder a: Het Zaanse Pact neemt een reductie van minimaal 10%,
fasegewijs tot 2020, als doelstelling (uitgaande van peildatum 1 oktober 2015. De
mogelijkheden om een deel van de kinderen met een ernstige beperking toch (deels)
onderwijs te bieden nemen mogelijk toe. Dat geldt met name voor de groep met een
vrijstelling van één jaar.

Preventie
Ter voorkoming van uitval of thuiszitten zetten de partijen binnen het Zaanse Pact in op:










Signalen dat leerlingen dreigen thuis te zitten moeten vroegtijdig besproken worden
met verschillende relevante partijen. Op casusniveau houdt het jeugdteam als zij
betrokken zijn de school op de hoogte van voortgang en mogelijke tekenen tot uitval
en andersom.
 terugkoppeling bij aanvang, mutaties en einde inzet jeugdhulp zodat school
weet wie er betrokken is en dat er al actie wordt ondernomen. Signalen
kunnen over en weer gedeeld worden als er zorgen zijn.
Intensivering aansluiting jeugdhulp op school. We zorgen voor nauwe samenwerking
tussen school-schoolmaatschappelijk werk-leerplicht-jeugdhulpjeugdgezondheidszorg en samenwerkingsverband. Dit punt vraagt ook speciaal
aandacht voor de rol en betrokkenheid van ouders.
Doorzettingskracht. Betere afstemming over de procedures (te denken valt aan
toekenning leerlingenvervoer, onderwijszorgarrangementen, inzet jeugdhulp
enzovoort). Bureaucratische procedures mogen niet de oorzaak zijn van thuiszitten.
 mandaat voor toekennen inzet jeugdhulp is belegd bij het jeugdteam.
Doorzettingsmacht om buiten wachtlijsten om specialistische jeugdhulp in te
zetten is bij de afdeling Contractmanagement van de Gemeente Zaanstad
belegd. Opschalen bij stagnatie gaat van het Jeugdteam naar
Contractmanagement. Mandaat voor het toekennen van
onderwijszorgarrangementen en een onderwijsplek is belegd bij het bestuur
van het samenwerkingsverband (PO).
Ondersteunen van scholen bij beleid en proces over (ziekte)verzuim door leerplicht,
samenwerkingsverbanden en jeugdgezondheidszorg, zonder dat dit zorgt voor extra
bureaucratie binnen de scholen. Vroeg signaleren van alle vormen van verzuim en
daar adequaat op reageren helpt in de aanpak ter voorkoming van uitval of
thuiszitten. Er wordt extra aandacht geschonken aan ziekteverzuim. Ziekteverzuim is
vaak een signaal voor achterliggende problematiek en kan leiden tot uitval. De school
staat centraal in de aanpak.
Bij de afweging van een beslissing over een aanvraag voor een vrijstelling 5 onder a
(wegens psychische lichamelijke gronden) wordt altijd het advies van het betreffende



samenwerkingsverband betrokken. Door zowel vanuit het onderwijs als vanuit de
zorg te kijken kan er mogelijk een passend aanbod (onderwijs, onderwijs-zorg)
worden gecreëerd in plaats van dat er een vrijstelling wordt afgegeven.
Gemeenten zorgen ervoor dat er voldoende en passende jeugdhulp beschikbaar is.

Maatwerk
Er zijn wettelijke richtlijnen voor onderwijstijd, het onderwijsprogramma, diplomering en
dergelijke. Zodra leerlingen (gedeeltelijk) thuis komen te zitten kunnen ze al snel niet meer
voldoen aan de eisen die een opleiding stelt. In het s(b)o is meer ruimte om van deze
richtlijnen af te wijken. Ook komt er meer wettelijke ruimte voor reguliere scholing en de plek
waar onderwijs kan worden geboden. Naast het samenwerkingsverband kunnen de inspectie
of een onderwijs(zorg)consulent betrokken worden bij twijfel over de mogelijkheden.
Doorzettingskracht
Voor de thuiszittersaanpak zijn afspraken nodig over het kunnen afdwingen van een
onderwijsplek, dan wel het verlenen van jeugdhulp. Voor het onderwijs is deze bevoegdheid
neergelegd bij het bestuur van het samenwerkingsverband PO. Voor de jeugdhulp geldt dat
de bevoegdheid voor het inzetten van jeugdhulp belegd is bij het jeugdteam. Er zal wel extra
aandacht moeten uitgaan naar het tijdig inzetten van de juiste hulp.
Inzet Veilig Thuis
Verder uitwerken
Financiële middelen
Verder uitwerken
Uitwerking doelstellingen in een stappenplan
Doel 1 In 2020 is er voor leerlingen die (dreigen) thuis komen te zitten binnen drie maanden
(13 weken) een passend onderwijs- en/of zorgaanbod is.
De doelen werken we hier uit in een stappenplan dat doorlopen moet worden als een jongere
dreigt thuis te zitten.
ACTIVITEIT
1. Bijeenroepen van alle relevante
partijen, ook partijen die nog niet
betrokken zijn, maar wel nodig
(Jeugdteam). Plan de eerste
bespreking in week 2

DOOR WIE
Dossierhouder
school van inschrijving (IB’er)

WANNEER
Direct

AANDACHTSPUNTEN
- Ouders en zo mogelijk
leerling zijn bij het
gesprek aanwezig
- Indien dit niet wenselijk
is vraag toestemming
voor bespreking
(privacy)
- Er wordt een regisseur
aangewezen die als
contactpersoon voor het
gezin fungeert en het

-

2. Bereid het overleg zorgvuldig
voor. Zorg voor een samenvatting
van:
- Relevante achtergrondinformatie
- Overzicht van de ondersteuning
die al geboden is
- Evaluatie daarvan
- Ondersteuningsbehoeften op dit
moment
- Belemmerende/stimulerende
factoren

Dossierhouder
school

3. Tijdens het overleg moeten de
volgende punten aan de orde
komen:
- Zijn er lopende activiteiten?
- Brainstorm over mogelijkheden?
- Welke belemmeringen zijn er om
tot een oplossing te komen?
- Wie kan deze belemmering
wegnemen?
- Maak afspraken over de
actiepunten

Deelnemers
overleg,
regisseur zit voor
of regelt een
onafhankelijk vz.
en zorgt voor
afsprakenlijst en
evt. verslag en
terugkoppeling
aan betrokkenen.

Bespreking
week 2
Afsprakenlij
st en evt.
verslag
week 3

-

4. Kom weer samen om de stand
van zaken te bespreken en een
definitief plan van aanpak op te
stellen.
5. Werk het plan uit

Dossierhouder /
regievoerder hv

Uiterlijk in
week 5

Neem in het plan van
aanpak een onderwijsdeel
en een zorgdeel op.

Dossierhouder/
regievoerder hv
Dossierhouder/
regievoerder hv

Uiterlijk in
week 6
Uiterlijk in
week 7

Dossierhouder/
regievoerder hv
Dossierhouder

Uiterlijk in
week 8
Week 9

Betrokkenen

Uiterlijk in
week 12

6. Stel het plan vast met alle
betrokkenen

7. Bespreek het plan met ouders en
leerling
8. Evt. aanvraag tlv of inzet
jeugdhulp bij specialistische
aanbieder.
9. Start uitvoering

Week 1

plan van aanpak
beheert.
In principe staan al deze
punten in het ontwikkelingsperspectief. Dit
kan als basis dienen
voor het gesprek
Vraag aan andere
partijen of zij ook
relevante informatie
willen inbrengen
Stuur informatie zoveel
mogelijk van de tevoren
naar de deelnemers

-

-

-

Denk niet teveel binnen
de lijntjes, er kan veel
Zet de actiepunten
helder neer: wie doet
wat, wanneer, hoe vindt
terugkoppeling plaats en
naar wie

Weeg af of het nodig is bij
elkaar te komen.
Goedkeuring kan eventueel
via de mail.

Onderwijs-zorgarrangementen Zaanstreek
Elk kind heeft recht op onderwijs. Recht op een passende plek in het onderwijs, met passende
ondersteuning op basis van de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Niet alle kinderen
kunnen meedoen in het onderwijs zoals hun leeftijdsgenoten, sommigen hebben meer nodig om zich
te kunnen ontwikkelen. Er zijn echter kinderen en jongeren met complexe ondersteuningsvragen, al
dan niet tijdelijk van aard, die geheel of gedeeltelijk geen onderwijs kunnen volgen. Voor deze
kinderen is het van belang dat het onderwijs en de jeugdhulp gezamenlijk kijken wat er nodig is en
samen ondersteuning en zorg bieden. Scholen ervaren de grenzen van hun mogelijkheden als er geen
extra zorg wordt geboden. En jeugdhulp gericht op het naar school (terug)gaan moet aansluiten op die
praktijk. Er is een overlap tussen waar de ondersteuning vanuit het onderwijs ophoudt en jeugdhulp
begint.
Onderwijs en jeugdhulp moeten samenwerken om kinderen de juiste ondersteuning te bieden die ze
nodig hebben en gezamenlijke oplossingen bedenken. Er is sprake van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid op het gebied van regie, financiën en plan van aanpak. Dit stuk over onderwijszorgarrangementen (oza) moet er voor zorgen dat er duidelijkheid is voor beide partners en dat
kinderen daardoor de juiste hulp krijgen die zij nodig hebben om zowel thuis als op school optimaal te
kunnen functioneren.

Hoeveelheid onderwijs en/of zorg

Onderwijs en zorg bestaan naast elkaar in meerdere en mindere mate. In het midden van het
spectrum bevinden zich oza.

Onderwijs

Zorg

Onderwijs-zorgarrangementen

Uitgangspunten:
- De ontwikkeling van het kind staat voorop en het missen van onderwijs wordt beschouwd als
een bedreiging voor die ontwikkeling. Ook tijdens een zorgtraject moet er afstemming zijn
over het onderwijs dat een kind nog wel/niet kan volgen, om zo een optimale combinatie van
onderwijs en zorg te realiseren.
o Een optimaal oza betekent qua onderwijs: zoveel onderwijstijd als de leerling
maximaal aankan, aansluitend bij zijn leermogelijkheden en in afstemming met
jeugdhulp.
o Een optimaal oza betekent qua zorg: resultaatgericht, passend bij de vraag en in
afstemming met het onderwijs en andere betrokkenen.
- Er is ruimte voor maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van het
kind. Als er ondersteuning vanuit onderwijs en jeugdhulp nodig is, wordt dat altijd door beide
partijen voor zowel het onderwijs als het jeugdhulpdeel samen vormgegeven.
- Onderwijs (scholen en samenwerkingsverbanden) en zorg (jeugdteams en gemeenten) zijn
samen financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor onderwijs-zorgarrangementen.
Gemeenten en samenwerkingsverbanden nemen samen de verantwoordelijkheid voor het
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organiseren van integraal aanbod voor deze kinderen. Ieder vanuit de eigen (wettelijke)
verantwoordelijkheden en (mogelijkheden in) budget.
Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van onderwijsaanbod in de Zaanstreek en
ingekocht zorgaanbod.
De ouders, en waar mogelijk de leerling, worden altijd betrokken bij de inrichting van een
onderwijs-zorgarrangement.
Er wordt een gezamenlijk plan opgesteld door het jeugdteam en onderwijs in overleg met
ouders met daarin het handelingsplan, tijdpad en evaluatie. Dit gezamenlijke plan is onderdeel
van zowel het perspectiefplan van de jeugdhulp als het ontwikkelingsperspectiefplan van het
onderwijs.

Door de inzet van onderwijs-zorgarrangementen worden onderwijs en jeugdhulp op een andere wijze,
dichter bij elkaar vormgegeven. De volgende doelen zijn verbonden aan het inzetten van onderwijszorgarrangementen – samen met andere interventies en samenwerkingsafspraken:
- Een afname van het aantal leerplichtontheffingen (Art 5 onder a).
- Een afname van het aantal leerplichtontheffingen vanwege tijdelijke langdurige ziekte (Art 11
onder d).
- Een afname van geoorloofd (ziekte)verzuim.
- Voorkomen van thuiszitten. Zie ook het Zaans Thuiszitterspact.
- Leerlingen die minder dan 50% onderwijs kunnen volgen, maar wel onderwijsmogelijkheden
hebben krijgen een traject op maat.
Kader voor het inzetten van oza vanuit wet- en regelgeving:
- Onderwijsgelden mogen niet besteed worden bij zorginstellingen waar leerlingen geplaatst
zijn.
- Inkoop van jeugdhulp voor begeleiding bij onderwijs gerelateerde problematiek mag wel op
de onderwijsplek.
- Leerlingen moeten minimaal 50% van de verplichte lestijd per week onderwijs volgen om voor
onderwijsbekostiging in aanmerking te komen. Minder dan 50% onderwijs wordt gekenmerkt
als zorg1.
- Onderwijs op een andere locatie dan school is mogelijk. De school blijft verantwoordelijk voor
het onderwijsprogramma en maakt hierover afspraken met ouders en leerling en de instelling
waar het onderwijs wordt uitgevoerd. School levert bijvoorbeeld afstandsonderwijs of huurt
specifieke expertise in.
- Binnen de Leerplichtwet is ruimte om gedeeltelijk ziek gemeld te zijn. Kinderen kunnen dan
nog wel onderwijs volgen, maar aangepast aan hun behoeften, in uren of locatie.
- Afwijking van de onderwijstijd kan gemeld worden bij de onderwijsinspectie.
- Bij hoge uitzondering kunnen de SWV gebruik maken van een klein budget om het
onderwijsdeel van oza (soms zonder onderwijsbekostiging) te financieren.

Inrichting van de ondersteuning en jeugdhulp; soorten onderwijs-zorgarrangementen
Onderwijs-zorgarrangementen zijn er in vele soorten en maten en niet alle vormen hebben ook echt
een aparte werkwijze nodig. De meeste kunnen binnen de huidige werkwijzen (inzet van Jeugdteams,
gecontracteerde partijen) ingezet worden. Belangrijkste blijft hierbij het opstellen van een gezamenlijk
integraal plan waarin zowel onderwijs als jeugdhulp een rol hebben bij de ondersteuning van de
leerling en samen aan de doelen werken. Het integrale plan moet regelmatig worden geëvalueerd en
eventueel aangepast.

1

Ministerie van OCW werkt aan nieuwe wetgeving ten opzichte van deze regel.
2

Onderwijs blijft verantwoordelijk voor het parttime onderwijs of het opbouwen naar fulltime
onderwijs van leerlingen, die (tijdelijk) geen fulltime onderwijs genieten. Jeugdhulp is verantwoordelijk
voor de begeleiding en het zorgtraject dat de leerling doorloopt om mogelijk weer terug te gaan naar
fulltime onderwijs. Er zullen casussen zijn waarbij de verantwoordelijkheid van het onderwijs
(schoolbesturen en SWV) en jeugdhulp (Gemeenten) elkaar overlappen en gezamenlijke financiering
noodzakelijk is .
School en Jeugdteam hebben in de meeste gevallen de regie. De vraag om een onderwijszorgarrangement kan echter bij anderen vandaan komen, bijvoorbeeld bij ouders, een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige of leerplichtambtenaar. Als het gaat om het inzetten van expertise vanuit
jeugdhulp en onderwijs dienen in ieder geval altijd school (eventueel met ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband) en het jeugdteam betrokken te zijn. Leerplicht kan goed geconsulteerd
worden om wettelijke mogelijkheden omtrent parttime onderwijs, zoals een tijdelijke ziekmelding,
tijdelijke vrijstelling etc.
De tabel hieronder geeft weer wat voor ondersteuning er vanuit onderwijs en jeugdhulp gedaan
wordt aan zorg en ondersteuning en waarbinnen oza aan de orde kunnen zijn. Ouders en waar
mogelijk de leerling worden altijd betrokken.
Hoeveelheid
school of zorg

Soort ondersteuning

Regie

Fulltime
school

Basis ondersteuning in
het onderwijs
Extra ondersteuning in
het onderwijs

School

Inzet Jeugdteam op
casusniveau (gezin of
kind)
Inzet gecontracteerde
specialistische
jeugdhulp bij kind:
ambulante
ondersteuning in school,
dagbesteding/behandeli
ng tijdens schooltijd,
opname
Inzet nietgecontracteerde
specialistische
jeugdhulp bij kind
tijdens schooltijd. Bij
uitzondering.
Inzet collectief aanbod
vanuit Jeugdhulp:
aangeboden door:
Jeugdteam
Gecontracteer
de aanbieder
Niet
gecontracteer
d (lokaal)

Jeugdteam

School en zorg
(tijdens
schooltijd en
met
schoolinschrijv
ing)

School

Wie
betrekken bij
plan? Ouders
in alle
gevallen!

Toelichting

Financiering

School
Eventueel
SWV of
jeugdteam
School

School stelt
ontwikkelingsperspectiefplan op,
ouders hebben instemmingsrecht.
Aanmelding bij JT, afstemming met
school

School/schoolbestu
ur

Jeugdteam

Specialistisch
e aanbieder,
school

Aanmelding bij JT voor verkenning
hulpvraag, mogelijke
doorverwijzing naar specialistische
aanbieder. Kan ook via huisarts,
dan aanbieder regie. Afstemming
met schoolmaatschappelijk werk

Gemeente
(individuele
indicatie)

Jeugdteam

Specialistisch
e aanbieder,
school

Aanmelding bij JT voor verkenning
hulpvraag, gecontracteerd aanbod
wordt eerst bekeken, mogelijkheid
tot onderaannemerschap, pgb of
anders

Jeugdteam

Specialistisch
e aanbieder,
school,
eventueel
SWV

Aanmelding bij JT vanuit school of
samenwerkingsverband; JT zoekt
naar oplossing voor de vraag
binnen team, gecontracteerde en
niet gecontracteerde aanbieders.

Gemeente
(individuele
indicatie, pgb of
budget bijzondere
en collectieve
jeugdhulp)
Gemeente,
gecontracteerde
aanbieders op
individuele
indicatie, niet
gecontracteerde
aanbieder via
budget bijzondere
en collectieve
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Gemeente (overall
financiering JT)

Fulltime zorg

aanbod
Onderwijs activiteiten
bij ingeschreven leerling,
die tijdelijk fulltime in
zorg zit

Onderwijs activiteiten
bij niet-ingeschreven
leerling, die fulltime in
zorg zit

School

SWV,
Jeugdteam,
specialistische
aanbieder

Jeugdteam

SWV, School,
Leerplicht
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School en Jeugdteam kijken samen
wat leerling nog kan qua
onderwijs, maken plan. Onderwijs
levert materiaal of onderwijs op
locatie; specialistische aanbieder
verantwoordelijk voor fulltime zorg
SWV en Jeugdteam kijken samen
wat leerling nog kan qua
onderwijs, maken plan. Onderwijs
levert materiaal of onderwijs op
locatie; zorg verantwoordelijk voor
fulltime zorg

jeugdhulp
School en
Gemeente

SWV en Gemeente

BIJLAGE

Achtergrondinformatie

1. Wettelijke kaders
In 2014 en 2015 zijn er zowel binnen het onderwijs als in de zorg stelselwijzingen doorgevoerd. De
wetten en regels die een relatie hebben tot onderwijs-zorgarrangementen, hun bijbehorende
financieringssystematiek en hoe Zaanstad hier invulling aan geeft worden hier besproken.
Passend onderwijs
Passend onderwijs is ingevoerd in 2014 en legt een zorgplicht neer bij de schoolbesturen. Zorgplicht
betekent dat het schoolbestuur verantwoordelijk is om voor alle leerlingen die ondersteuning nodig
hebben, een goede onderwijsplek te bieden of ze naar een passende plek toe te leiden. Dit kan op een
school van het eigen bestuur zijn, of op een andere plek. De school van aanmelding of inschrijving
begeleidt ouders en leerling naar de meest passende plek.
Schoolbesturen zijn verenigd binnen samenwerkingsverbanden. In de Zaanstreek (gemeenten
Zaanstad, Oostzaan en Wormerland) is er een de samenwerkingsverband voor po en één voor vo. Elk
samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld waarin staat beschreven hoe de
ondersteuning is ingericht en op welke wijze de schoolbesturen zorgen voor een dekkend netwerk. In
elk samenwerkingsverband is afgesproken welke basis- en extra ondersteuning scholen moeten
kunnen leveren en hoe de middelen worden ingezet. Binnen het po wordt de extra ondersteuning
georganiseerd vanuit de expertisecentra. Het voorgezet onderwijs heeft naast reguliere scholen ook
een aantal bovenschoolse tussenvoorzieningen ingericht (OPDC). Zowel in het po als vo zijn er scholen
voor (voortgezet) speciaal onderwijs bij het samenwerkingsverband aangesloten. De
samenwerkingsverbanden bepalen of een leerling in het (v)so geplaatst kan worden en geven
daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af. In het po gaat het samenwerkingsverband bovendien
over de toelating tot het sbo. In het vo gaat het samenwerkingsverband ook over plaatsing op een
tussenvoorziening, toekenning van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en toelating tot het
praktijkonderwijs.
Jeugdwet
De huidige jeugdwet is een samenvoeging van verschillende onderdelen – jeugdzorg, jeugd-ggz,
jongeren met een beperking – en wordt uitgevoerd door de gemeente. Gemeenten hebben een
jeugdhulpplicht. Ze kunnen hiervoor vrij toegankelijk jeugdhulp aanbieden of een individuele
voorziening inzetten voor specialistische jeugdhulp. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een pgb
voor het inzetten van jeugdhulp.
In Zaanstad wordt gewerkt met Jeugdteams als vrij toegankelijke hulp. Daarnaast is er bij een groot
aantal gecontracteerde aanbieders een divers aanbod beschikbaar. Verder zijn er verschillende lokale
partijen die via een pgb individuele hulp bieden. Ook kan er gebruik worden gemaakt van collectief
aanbod, bijvoorbeeld via het Centrum Jong of expertise binnen de Jeugdteams. Jeugdteams
onderhouden contact met het onderwijs en fungeren als regisseur binnen gezinnen.
Met de nieuwe werkwijze ten opzichte van de gecontracteerde hulp per 2018 wordt er beoogd dat er
meer resultaatgericht en integraal gewerkt wordt. Dit zal ook betekenen dat specialistische aanbieders
meer gevraagd wordt samen te werken met onderwijs. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting
tussen de ondersteuning vanuit het onderwijs en vanuit de jeugdhulp.
Er is een aantal regels/knelpunten ten aanzien van de invulling van de Jeugdwet die van toepassing
zijn bij het inzetten van oza:
- Pgb mag niet ingezet worden voor onderwijsactiviteiten/materialen. Dit staat in de
gemeentelijke verordening.
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Het gecontracteerde aanbod is op individuele basis, voor collectieve inzet moeten andere
manieren gevonden worden om voor de bekostiging te zorgen. Een maatwerkbudget zou
uitkomst bieden.
Niet alle gecontracteerde aanbieders werken lokaal en met de school. Jeugdteam als regisseur
en schakel is hierbij van belang.

2. Onderwijs-zorgarrangementen; doelgroepen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op doelgroepen waar onderwijs-zorgarrangementen voor bedoeld
zijn. Eer zal altijd gekeken moeten worden wat het beste past bij de leerling, ook binnen doelgroepen
kan de aanpak verschillen per individu. De doelgroepen laten wel zien dat er verschillende vormen van
onderwijs-zorgarrangementen zijn en er verschillende mogelijkheden zijn waar oza een goede
uitkomst bieden.
Er zijn verschillende gradaties van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben:
1. Leerlingen die met basisondersteuning vanuit het onderwijs het onderwijs goed doorlopen.
2. Leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben gefinancierd vanuit budget voor
passend onderwijs.
3. Leerlingen die jeugdhulp nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen of om een
startkwalificatie te kunnen behalen. Dit zijn onderwijs-zorgarrangementen.
4. Leerlingen die jeugdhulp nodig hebben voor problematiek die niet gerelateerd is aan
onderwijs. Afstemming met onderwijs kan hierbij wel belangrijk zijn.
Binnen categorie 3, onderwijs-zorgarrangementen, zijn er verschillende doelgroepen. In Zaanstad
hebben we voor al deze doelgroepen wel aanbod, maar is het van belang om expliciet te kijken of er
bepaalde (onderwijs)voorzieningen ontbreken die kunnen voorkomen dat kinderen buiten de regio
geplaatst moeten worden, zwaardere ondersteuning moeten ontvangen of geen onderwijs meer
krijgen. De doelgroepen kunnen zowel binnen het regulier en speciaal (sbo, so en vso) onderwijs
voorkomen.
-

-

-

-

-

Leerlingen met psychosociale en/of gedragsproblemen
Dit betreft leerlingen die niet (meer) met de extra ondersteuning vanuit onderwijs (volledig)
kunnen meedraaien in het onderwijs. Dit kan komen door internaliserende en/of
externaliserende problematiek. Deze leerlingen hebben bijvoorbeeld enkele uren per week
begeleiding/behandeling nodig vanuit de jeugdhulp.
Leerlingen met psychiatrische problematiek
Deze leerlingen hebben één of meerdere psychiatrische stoornissen waarvoor GGZbehandeling nodig is. De leerling is vaak deels in staat om onderwijs te volgen, maar
bijvoorbeeld op een andere locatie of minder uren. Gedeeltelijk dagbehandeling en onderwijs
kan een mogelijkheid zijn. Er kan onderwijs op locatie geboden worden of ambulante
behandeling op school. Bij deze leerlingen is vaak, aansluitend op de behandeling, individuele
begeleiding en afstemming met school bij terugkeer naar school nodig.
Leerlingen op de grens met KDC en ZML-onderwijs
Dit betreft, meestal meervoudig gehandicapte, leerlingen voor wie de overgang van een KDC
of ZML-onderwijs naar s(b)o mogelijk is wat betreft leerbaarheid, maar waarbij ambulante
begeleiding op school van belang is om onderwijs te kunnen volgen.
Leerlingen met een fysieke beperking
Deze leerlingen hebben extra begeleiding nodig bij de toiletgang, zelfverzorging of fysieke
participatie tijdens het onderwijs. De zorg betreft verpleging en verzorging of individuele
begeleiding en overstijgt de extra ondersteuning vanuit het onderwijs.
Leerlingen met een verstandelijke beperking
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Deze leerlingen zijn leerbaar en daarom in staat om onderwijs te volgen. Zij hebben alleen
vaak niet de intellectuele capaciteit om onderwijs, soms enkele vakken, klassikaal te volgen. Zij
kunnen bijvoorbeeld parttime onderwijs volgen of met begeleiding.
Algeheel kwetsbare jongeren, veelal in praktijkonderwijs of vso
Vaak betreft dit leerlingen waarvan uitstroom richting arbeid of arbeidsmatige dagbesteding
verwacht wordt, maar waarbij intensieve ondersteuning nodig is op de stage- of werkplek.
Met extra ondersteuning kan het behalen van een startkwalificatie soms toch mogelijk
gemaakt worden.

Voor al deze leerlingen is er zowel ondersteuning vanuit het onderwijs als vanuit de jeugdhulp
beschikbaar. Per leerling is het van belang om een integraal plan op stellen om te kijken wat het beste
past bij die leerling en hoe de jeugdhulp en onderwijs op elkaar aansluiten. Gemeente en
Samenwerkingsverbanden moeten blijven inventariseren of er ook daadwerkelijk onderwijszorgarrangementen worden opgesteld voor deze doelgroepen, of dat er bijvoorbeeld te makkelijk een
vrijstelling af gegeven wordt zonder integraal plan. Ook is het van belang om als gemeente en
samenwerkingsverbanden initiatieven op deze grensvlakken te stimuleren.

3. Begrippenlijst
Gemeente: Gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan en gemeente Wormerland. Met gemeente wordt
de desbetreffende verantwoordelijke binnen de (beleidsafdelingen van de) gemeente bedoeld. Deze
verantwoordelijke zorgt voor afstemming met mogelijke afdelingen binnen de gemeenten die
betrokken zijn zoals leerplicht, leerlingenvervoer of contractmanagement.
Gespecialiseerde jeugdhulp/specialistische jeugdhulp/specialistische aanbieder: gespecialiseerde
jeugdhulp is de niet vrij-toegankelijke jeugdhulp waarvoor een indicatie van een jeugdteam of
medische verwijzer nodig is.
Gecontracteerde specialistische jeugdhulp: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gecontracteerde
specialistische jeugdhulp en niet-gecontracteerde jeugdhulp. Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders
hebben een contract met de gemeenten binnen de regio Amsterdam-Amstelland en ZaanstreekWaterland. Zij kunnen aan hun contractafspraken gehouden worden. Niet-gecontracteerde jeugdhulp
kan alleen onder hoge uitzondering middels een pgb, onderaannemerschap of het budget bijzondere
en collectieve jeugdhulp ingezet worden
Jeugdhulp: met jeugdhulp wordt zowel het vrij toegankelijke als het niet vrij toegankelijke jeugdhulp
aanbod bedoeld. Dit zijn dus zowel jeugdteams als specialistische aanbieders.
Onderwijs: Onderwijsactiviteiten, al dan niet met inschrijving.
Zorg: het veld waar jeugdhulp onderdeel van uit maakt. Het kan voorkomen dat er ook zorg vanuit de
WLZ of zorgverzekeraar geboden wordt. In dit stuk wordt met zorg enkel de zorg vanuit de jeugdhulp
bedoeld.
4. Budget bijzondere en collectieve jeugdhulp
Binnen het gecontracteerde aanbod zijn veel mogelijkheden om op individuele basis jeugdhulp in te
zetten. De bedoeling is dat jeugdhulp aanbieders ook beter afstemmen met onderwijs om zo het
resultaat te behalen waarvoor zij ingezet zijn. Indicaties voor specialistische jeugdhulp kunnen dus
goed gebruikt worden, zolang er goed afgestemd wordt en een integraal plan wordt gemaakt.
Individuele indicaties kunnen mogelijk ook nog steeds ingezet worden voor collectief aanbod,
bijvoorbeeld voor trainingen.
Soms zijn er echter (lokale) (kleine) aanbieders die individueel of collectief (trainings)aanbod hebben
dat niet valt binnen het gecontracteerde aanbod. Denk bijvoorbeeld aan training sociale vaardigheden
aan kinderen met een laag IQ. Om dit makkelijker in te zetten, bijvoorbeeld een collectieve cursus
voor meerdere kinderen binnen een school, krijgt het Jeugdteam een budget om in te zetten voor dit
soort (lokale) partijen. Vooral in het kader van onderwijs-zorgarrangementen kan dit maatwerkbudget
7

een uitkomst bieden, waarbij school en Jeugdteam samen werken om ondersteuning te bieden aan de
leerlingen.

8

LOGO GEMEENTEN

INTEGRAAL PLAN DYSLEXIE ZAANSTREEK
juni 2017

Inleiding
Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ernstige enkelvoudige dyslexiezorg (EED). Bij
dyslexiezorg gaat het om de diagnostiek en behandeling bij kinderen in de leeftijd van 7 – 13 jaar.
Het EED (enkelvoudige ernstige dyslexie) RADAR-rapport heeft in opdracht van de gemeenten in de regio’s
Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland cijfers opgehaald uit beide regio’s voor het jaar 2015. In de
werkgroep zijn de cijfers en vervolgstappen besproken. De bedoeling is om in het nieuwe schooljaar 2017-2018 de
monitorfunctie opnieuw uit te zetten, de cijfers goed te volgen en toe te werken naar een verbeterde dyslexiezorg,
zodat er minder kinderen ten onrechte worden verwezen, of juist niet worden verwezen.

Teveel afwijking van de norm
In alle onderzoeken naar de dyslexiebehandelingen in het land worden prevalentiecijfers gehanteerd. Deze cijfers
zijn gebaseerd op een zeer uitgebreid en internationaal erkend onderzoek naar de prevalentie van EED. Dit
onderzoek wijst uit dat 3,6% van de leerlingen EED heeft en daarvoor moeten worden behandeld. Om zeker te zijn
dat er geen leerlingen in het diagnostisch proces blijven steken, gaan we landelijk uit van een 4,1% instroom in de
behandeling. Deze behandeling is ook op basis van uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er is geen reden
waarom de Zaanstreek niet volgens de prevalentiecijfers zou moeten presteren. Samenwerkingsverband en
gemeenten nemen de prevalentiecijfers daarom over als normen, waar ook scholen en behandelaars in de
Zaanstreek aan dienen te voldoen.
De cijfers van het recente RADAR1 onderzoek laten zien dat 36% van de scholen in de Zaanstreek minder leerlingen
voor EED behandeling verwijst, dan dat op basis van de landelijke prevalentie verwacht zou mogen worden. Hier is
dus mogelijk sprake van ‘verborgen leed’. Ook laat het rapport zien dat 23% van de scholen boven de norm
verwijst en zelfs 16% van de scholen 2x zoveel of meer. Er zijn nu dus teveel scholen die in het geheel niet
verwijzen en teveel scholen die ver boven de prevalentienorm verwijzen.
Dit plan beschrijft de doelen voor een betere dyslexie-aanpak in de Zaanstreek en de inzet van zowel onderwijs
(schoolbesturen en samenwerkingsverband) als gemeenten (Zaanstad, Oostzaan en Wormerland) om dit te
bereiken. Voor het bereiken van de doelen nemen schoolbesturen (namens hen het samenwerkingsverband) en
gemeenten een periode van drie jaar (2017-2020).

Doelen
1.

De gemeenten
a. contracteren alleen aanbieders die beschikken over een NKD keurmerk

1

Zicht op Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland: een kwantitatief
onderzoek naar dyslexiezorg, 25 maart 2016.

1

LOGO GEMEENTEN
b.
c.
d.
e.

2.

bespreken afwijkingen in het aantal behandelingen en diagnose t.o.v. de prevalentie met
aanbieders en het onderwijs.
zorgen er voor dat de aanbieders aanmeldingen conform de landelijke benchmark screenen en
tot diagnostiek en vervolgens tot EED-behandeling toelaten.
zorgen voor adequate financiering en correcte rapportage door aanbieders.
Zorgen voor een monitor waarin instroom/aanmeldcijfers, doorloopcijfers, etc. inzichtelijk
worden gemaakt en onderwerp van gesprek is tussen gemeenten, onderwijs en aanbieders.

Schoolbesturen/samenwerkingsverband zorgen er voor:
a. Dat alle scholen in staat zijn remediërende programma’s uit te voeren en daardoor in staat zijn
leerlingen met een vermoeden van EED adequaat aan te melden.
b. Dat leerlingen met EED worden doorverwezen conform de prevalentienorm, gelijkmatig over
scholen verdeeld.
c. De systematische en consistente inzet door de basisscholen van een goed (wetenschappelijk
onderbouwde) preventief- en remediërend programma.
d. Aanmeldingen voor diagnose voldoen aan de daarvoor geldende eisen qua dossiervorming

Toelichting doelen gemeenten
De gemeenten hebben de ambitie om alle kinderen met EED tijdig de beste dyslexiezorg te bieden die zij
nodig hebben zodat zij met een zo optimaal mogelijk resultaat hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. Het
is van belang dat de dyslexiezorg is afgestemd op de individuele zorgbehoefte van het kind en er rekening
wordt gehouden met de omgevingsfactoren waarin deze opgroeit. Hierbij kan de sociaaleconomische -,
alsmede de etnische achtergrond van het kind een belangrijke rol spelen. De uitgangspunten en visie voor de
uitvoering van EED zijn vastgelegd in de vastgestelde inkoopstrategie ‘Uitvoering Ernstige Enkelvoudige
Dyslexiezorg jeugdregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland’.
Om bovenstaande doelen te bereiken voeren gemeenten per 2018 een kwaliteitmeetsysteem in op basis van
cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie. Daarbij worden de resultaten en de overige prestaties van de
gecontracteerde dyslexie aanbieders gemonitord en geëvalueerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
facturatiegegevens, de reguliere verantwoordingsinformatie en de periodieke gesprekken van de
gemeenten met de aanbieders. Hiervoor is het van belang om goed inzicht te hebben op de beschikbare
dyslexiegegevens op schoolniveau. Hierbij maken we graag gebruik van de bestaande dyslexie expertise die
aanwezig is bij de afzonderlijke schoolbesturen en de ondersteuning van het samenwerkingsverband.
Binnen deze driehoek van samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en dyslexie aanbieders werken we
aan de lokale doorontwikkeling om zodoende de instroom, behandeling en nazorg van leerlingen met EED
te versterken.

Toelichting doelen schoolbesturen
-

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren zal in het SWV een werkgroep functioneren van
dyslexiespecialisten en andere (bestuurlijke) vertegenwoordigers, De werkgroep, ondersteund door het
SWV, met als opdracht te zorgen voor:
o een analyse van het achterwege blijven van aanmeldingen bij de 36% van de scholen en van de
reden van het teveel verwijzen bij 23% van de scholen.
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o

-

-

-

-

het stimuleren en met expertise ondersteunen van scholen (taalspecialisten) om, indien nodig,
o.b.v. een verbeterplan tot adequate en een adequate hoeveelheid aanmeldingen te komen.
o Het functioneren als een aanspreekpunt voor alle scholen.
o De SWV-ondersteuning van de werkgroep zorgt voor de voortgang, afstemming en rapportage
aan het SWV bestuur.
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor adequate signalering door hun scholen, door voldoende goed
gekwalificeerde taalspecialisten aan te stellen. De zorg coördinator of IBer is verantwoordelijk voor de
verwijzing naar de zorg .
Schoolbesturen zetten in op preventie, door te zorgen dat hun scholen beschikking hebben over
voldoende expertise om preventieprogramma’s uit te voeren en te voldoen aan de dossiereisen voor
aanmelding voor EED behandeling, gebaseerd op het landelijk protocol dyslexie2.
Schoolbesturen zetten op systematische en consistente wijze een wetenschappelijk onderbouwd
preventieprogramma in. Dat betekent dat zij daarvoor licenties nemen, leerkrachten opleiden en doen
wat nodig is om de kennis en uitvoering op peil te houden.
Schoolbesturen zorgen voor nazorg op de scholen voor leerlingen die niet zijn aangemeld, maar zijn
afgewezen voor behandeling.

Financiering:
Schoolbesturen en gemeenten zorgen voor de financiering van hun in dit plan genoemde uitvoeringplannen.
Bovendien stelt de gemeente Zaanstad een eenmalige stimuleringssubsidie beschikbaar van maximaal € 35.000,aan de schoolbesturen. Deze schoolbesturen zetten deze subsidie, samen met eigen middelen en middelen SWV in
voor de implementatie voor het BOUW preventieprogramma.
De coördinatie zorgt voor de ondersteuning van de werkgroep en overleg met de gemeenten.
De schoolbesturen faciliteren de deelnemers aan de werkgroep.

Schema:
Juni – juli 2017: een update van de aanmeldcijfers. De genoemde percentages in de jaardoelen
refereren aan de update als de nulmeting.
Jaar 1:
analyses en verbeterplannen: november 2017 gereed. Uitvoering dec 17 – aug 2020
instellen werkgroep
niet verwijzers en teveel verwijzers verminderen met 10%
jaar 2:
niet verwijzers en teveel verwijzers verminderen nemen 50%

2

klik hier voor het landelijk protocol
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jaar 3:
niet verwijzers en teveel verwijzers nemen verminderen met 100%

4

Notitie verantwoording ondersteuningsbudget
Van:

Bernard Homans (coördinatie)

Datum:

4 oktober 2017

Inleiding
De financiële verantwoordingen van de besturen (op die van de Horizon (vh de Roos) na) is in jun in het BO
besproken. Geconstateerd werd dat de verantwoordingen beter konden en dat Bernard Homans met
controllers en bestuurders contact zou opnemen over verbetering.
Het SWV dient de besteding van de middelen Passend Onderwijs te kunnen verantwoorden naar het OCW en
inspectie. Voor een belangrijk deel vindt die verantwoording al plaats via de financiële jaarverslagen van het
SWV. De duidelijk traceerbare kosten en hun besteding zijn daarin opgenomen. Van de baten van jaarlijks rond
de 5 miljoen euro, draagt het SWV zo’n 2 miljoen aan ondersteuningsbudget over. Het is daarom belangrijk
om over de besteding van dit bedrag inzicht te kunnen geven. Ook is het van belang om de besteding te
relateren aan de doelstellingen van het SWV en bestuur t.a.v. passend onderwijs en iets over het resultaat
ervan te kunnen
Het gaat hier enkel om de verantwoording van het ondersteuningsbudget (voor basis- en extra
ondersteuning). Naast dit budget Agora en Zaan Primair ontvangen ook budget voor specifieke
dienstverlening aan / in het SWV: voor JK, time out (v.h. noodprocedure), secretariaat, aanvullende
zorgbekostiging, schoolmaatschappelijk werk en coördinatie. De verantwoording van die budgetten gaat per
budget in rechtstreeks contact tussen SWV en deze besturen en valt dus buiten deze notitie.

De eerste ronde
De verantwoording over 2016 is de eerste keer dat het we op het niveau van het SWV een verantwoording van
het ondersteuningsbudget hebben opgezet. Niet verwonderlijk dat deze nog verschillende vormen aannemen.
De bedoeling was dan ook ervan te leren. We hebben nu kunnen constateren dat het simpelweg om 4 dingen
gaat: Een duidelijke beschrijving van:
1.
2.
3.
4.
5.

de visie op de ondersteuning / van waaruit de ondersteuning is opgezet
de doelstellingen op basis- en extra ondersteuning
Een uitwerking naar de organisatie ervan
Een financieel overzicht van de bestedingen in relatie tot 1 t/m 3.
Een evaluatieve koppeling van doelstellingen, organisatie en bestedingen. Daarvoor zijn
evaluatiegegevens van betrokkenen van belang: (leerlingen), ouders, leerkrachten, IBers/zorgcoördinatoren, directies).

Het gaat dus met andere woorden om een kwantitatieve kern (w.o. de financiële gegevens), ingebed in een
inhoudelijke en kwalitatieve beschrijving.

ad 4. Hierin stel ik voor een gelijke indeling te maken voor alle besturen als volgt:
Inkomsten ondersteuningsbudget SWV 201x:
Kosten 201x Bovenschools
1.
2.
3.
4.
5.

Coördinatie /overhead
Basisondersteuning
Extra ondersteuning (OOA, TEMA of anderszins)
meer- en hoogbegaafdheid
Experts, specialisten, ambulante begeleiding, etc.

Kosten 201x scholen
6.
7.

8.

overhead
Basisondersteuning
a. IB-uren
b. Voorziening …
c. Voorziening …
d. Tijdelijk: (wie wat waar, uren kosten)
e. Tijdelijk: (wie wat waar, uren kosten)
f. Etc.
extra ondersteuning (bij kring 2 de op aanvraag beschikbare OOA dient als bovenschools te worden
verantwoord).
a. eigen inzet (uren, wie, wat, kosten)
b. ingekocht/ (uren, wie, wat, kosten)
c. vaste voorziening (uren, etc.)

Handboek administratieve organisatie (AO)
SWV Zaanstreek (PO 2705)

versie 14 januari 2015
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1) AO begrotingsproces: op basis van schooljaar
Kader
Het begrotingsproces heeft als doel om tot een inzichtelijke, volledige en voldoende betrouwbare
begroting te komen. De beschrijving van dit proces moet duidelijk maken wie op welk moment wat
doet en wanneer, en voorts helderheid verschaffen over de manier waarop we de volledigheid en
betrouwbaarheid van de begroting borgen. Verder moet duidelijk worden hoe vastgesteld beleid,
doelen en prestatie-indicatoren een plek krijgen in de begroting.
Toelichting
 Voor het begrotingsproces is uitgegaan van een begroting op basis van een schooljaar.
 Verantwoording, via de EFJ, vindt plaats per kalenderjaar. Daartoe worden de betreffende
schooljaarbegrotingen gesplitst in 7/12e deel respectievelijk 5/12e deel.
 Het proces voor de opstelling van het meerjarenperspectief loopt parallel aan het
begrotingsproces.

Voor het begrotingsproces zijn twee AO’s uitgewerkt: één voor het opstellen van de begroting op
basis van schooljaar en één voor het opstellen van de begroting op basis van kalenderjaar.
Als advies daarbij wordt meegegeven uit te gaan van begroten op basis van schooljaar, omdat dit
logischer aansluit bij de cyclus van het ondersteuningsplan en de jaarlijkse activiteitenplanningen.
Een begroting op schooljaar is ook meer valide dan een begroting op kalenderjaar, omdat in april de
baten van OCW (op basis van de voorgaande teldatum) bekend zijn en op dat moment tevens de
voor de groeitellingen SBO en SO relevante peildatum 1 februari is gepasseerd.
Een begroting op kalenderjaar daarentegen bevat een aantal onzekere aannames: de kengetallen op
de teldatum zijn (indien al beschikbaar) nog niet betrouwbaar, de peildatum voor het komende
schooljaar moet nog komen en de aprilbeschikking van OCW verschijnt lopende het kalenderjaar.
Hierdoor is het risico van afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting, groter.
Voor de financiële verantwoording bij DUO via de EFJ, dat per kalenderjaar plaatsvindt, vormt het
begroten op schooljaar geen beletsel. Hierbij wordt dan uitgegaan van twee opeenvolgende
e
e
schooljaren die voor 7/12 deel resp. 5/12 deel aan de jaarrekening worden toegerekend.
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Beschrijving bij begrotingsproces

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

1

Actie
Vooroverleg en opstart begrotingscyclus, gericht
op het vaststellen van ontwikkelingen, trends en
bijzonderheden welke invloed uitoefenen op de
begrotingsopbouw of de aanvaardbaarheid van de
uitkomsten
Vaststelling van de doorlopende verplichtingen
voor het komende schooljaar:
 deelname SO naar categorie (op basis van
voorgaande teldatum)
 overdrachtsverplichting SBO personeel (op
basis van voorgaande peildatum 1 februari)
 overdrachtsverplichting SBO materieel (op
basis voorgaande peildatum 1 februari)
 groeitelling / tussentijdse instroom SO (op
basis van de voorgaande peildatum 1 februari)
 grensverkeer SBO (inschatting op basis van
het voorgaande schooljaar)
Opvragen personele loonkosten en de kosten van
detacheringen bij de schoolbesturen, en op basis
daarvan een calculatie opnemen voor het
komende schooljaar
Op basis van verwachte inkomsten, het
ondersteuningsplan en eventuele activiteitenplan,
prioriteiten en trends / ontwikkelingen, opstellen:
 concept begroting cijfermatig
 toelichting bij de conceptbegroting
 meerjarenperspectief, cijfermatig en
inhoudelijk
e
Bespreking 1 concept begroting met toelichting en
meerjarenperspectief

Functionaris
1
OC en evt.
andere
deskundigen/
betrokkenen

Vaststellen baten voor komend schooljaar op basis
van beschikking OCW (april)
Checken onderliggende kengetallen bij de
beschikking d.d. april jl. en bij constatering
onjuistheden actie richting OCW
Confronteren resultaten concept jaarrekening
(trends, ontwikkelingen, overschrijdingen e.d.) met
de concept begroting en de concept begroting
hierop zo nodig bijstellen
e
Bij significante afwijkingen ten opzichte van 1
e
concept: bespreking 2 concept begroting met
toelichting en meerjarenperspectief
Voorlopige vaststelling begroting met toelichting
door DB / bestuur

Controller

Output

Wanneer
2 februari
(z.s.m. na
peildatum)

Controller

2 februari
(z.s.m. na
peildatum)

OC

2 februari

Controller
financiële deel
/ OC
inhoudelijke
deel

concept
begroting

OC / penning-

besproken 1
concept
begroting
overzicht
baten
(gecorrigeerd)
overzicht
baten
eventueel
bijgestelde
concept
begroting
e
besproken 2
concept
begroting
voorlopig
vastgestelde
concept
begroting

meester

Controller

OC / controller

OC / penningmeester
DB / bestuur

15 februari

e

1 maart

15 april
15 april

15 april

18 april

1 mei

Onafhankelijk Coördinator

3

11
12

Concept begroting met toelichting en
meerjarenperspectief ter kennisgeving naar OPR
Vaststelling / goedkeuring begroting met toelichting
door AB / ALV
NB: gelijktijdig met vaststelling/ goedkeuring van
de jaarrekening (zie AO jaarverslaggeving)

OC
AB / ALV

2 mei
vastgestelde
begroting

15 juni
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2) AO jaarverslaggeving
Kader
Het verslaggevingssproces heeft als doel om tijdig tot een getrouw beeld te komen van de grootte en
samenstelling van het vermogen en van het resultaat van het kalenderjaar. In combinatie met een
toelichting vormt de jaarrekening een jaarverslag dat het bestuur van het samenwerkingsverband in
staat stelt om op een transparante en volledige wijze verantwoording af te leggen over beleid en
behaalde resultaten. De beschrijving van het proces moet duidelijk maken wie, wat, hoe en wanneer
doet.
De verantwoording aan het ministerie van OCW via EFJ dient voor 1 juli plaats te vinden.
Toelichting
 Voor het begrotingsproces is uitgegaan van een begroting op basis van een schooljaar (zie AO
begrotingsproces).
 Verantwoording, via de EFJ, vindt plaats per kalenderjaar. Daartoe worden de betreffende
schooljaarbegrotingen gesplitst in 7/12e deel respectievelijk 5/12e deel.
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Beschrijving bij jaarverslaggeving

Actie
Rappel indienen facturen, bonnetjes e.d. (die
betrekking hebben op voorgaand kalenderjaar) en
die ter betaling aanbieden
Laatste boekingen op basis van stap 1, ter
verwerking in boekhouding voorgaande
kalenderjaar
Verwerken laatste salarismutaties over het
voorgaande kalenderjaar

Functionaris
Administratiekantoor

Output

Wanneer
1 februari

Administratiekantoor

Afronding
boekingen

15 februari

Administratiekantoor

15 februari

4

Opstellen concept jaarrekening (cijfermatig)

5

Controle concept jaarrekening op juistheid,
eventuele overboekingen etc.

6

Opstellen concept inhoudelijk jaarverslag

Administratiekantoor
Controller /
administratiekantoor
2
OC

7

Bespreking concept jaarrekening en inhoudelijk
jaarverslag met penningmeester en eventuele
bijstelling

OC / penningmeester

Laatste
salarismutaties
Concept
jaarrekening
Bijgestelde
concept
jaarrekening
Concept
jaarverslag
Concept
jaarrekening
met
jaarverslag

8

Start accountantscontrole van de voorlopige
jaarrekening
Bespreking (ongecontroleerde) voorlopige
jaarrekening in DB / bestuur
NB: gelijktijdig met voorlopige vaststelling
begroting volgend schooljaar (zie AO begroting)
Optioneel: Voorlopig vastgestelde jaarrekening
naar OPR

Accountant /
controller
DB / bestuur

10

Afronding accountantscontrole

Accountant

11

Vaststellen jaarrekening met inhoudelijk
jaarverslag door AB / ALV
NB: gelijktijdig met vaststelling / goedkeuring
begroting (zie AO begroting)
Vastgestelde rekening ter informatie naar OPR
Verantwoording DUO met gebruikmaking van de
elektronisch financieel jaarrekening (EFJ)

AB / ALV

1

2

3

9

9b

12
13

14

2

Verantwoording DUO door de schoolbesturen van
de ‘ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage
samenwerkingsverband’, eveneens via de EFJ

OC

OC
Controller /
Administratiekantoor
aangesloten
schoolbesturen

15 maart
20 maart

1 april
15 april

15 april
Voorlopig
vastgestelde
jaarrekening

1 mei

Voorlopig
vastgestelde
jaarrekening
Gecontroleerde
jaarrekening
Vastgestelde
jaarrekening
met
toelichting

2 mei

1 juni

15 juni

16 juni
30 juni

30 juni

Onafhankelijk Coördinator
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3) AO managementrapportages (bij begroting op schooljaar3)
Kader
Voor een goede aansturing van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is betrouwbare
periodieke managementinformatie van groot belang. Deze rapportages moeten tijdig beschikbaar zijn
en afgestemd op de specifieke situatie van het samenwerkingsverband. Ook moeten de opzet en
indeling van de diverse informatie, zoals de begroting, de managementrapportages en de
jaarrekening, uniform zijn, zodat de diverse informatiebronnen eenvoudig met elkaar kunnen worden
vergeleken. Belangrijk daarbij is een goed evenwicht tussen de mate van gedetailleerdheid en de
overzichtelijkheid van de informatie. Beter beknopte, maar betrouwbare informatie, dan uitgebreide
overzichten waardoor betrokkenen door de bomen het bos niet meer zien.
Toelichting
Er zijn twee soorten managementrapportages te onderscheiden:
 financiële rapportages, bestaande uit periodieke resultatenoverzichten, openstaande
postenoverzichten (van debiteuren / crediteuren), liquiditeitsprognoses e.d.
Hier ligt een belangrijke rol voor de controller van het samenwerkingsverband.
 niet-financiële rapportages, bestaande uit de voor het samenwerkingsverband relevante ken- en
stuurgetallen (monitor), zoals aantallen leerlingen BaO/SBO/SO op tel- en peildatum, toegekende
arrangementen extra ondersteuning, afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen SBO/SO en de alle
overige, in het kader van de door het samenwerkingsverband vastgestelde doelstellingen,
relevante prestatie-indicatoren, beleidsontwikkelingen, ingezette acties e.d.
Deze inhoudelijke verslaglegging ligt primair bij de onafhankelijk coördinator, eventueel met
ondersteuning van de controller.
De cyclus van de managementrapportage is afhankelijk van de door het samenwerkingsverband
gekozen begrotingscyclus, waarbij kan worden gekozen voor een begroting op basis van schooljaar of
op basis van kalenderjaar. Deze AO gaat uit van een begroting op basis van schooljaar (zie
onderstaande voetnoot in geval van begroten op basis van kalenderjaar).

3

Voor een AO managementrapportage bij een begroting op kalenderjaar worden dezelfde stappen gevolgd als in
het proces genoemd op de volgende pagina. Mede gezien het grotere aantal onzekere factoren bij die wijze van
begroten wordt daarbij geadviseerd uit te gaan de reguliere kwartalen te volgen, resulterend in:

managementrapportage in april over de periode januari t/m maart

managementrapportage in september over de periode april t/m juni

managementrapportage in oktober over de periode juli t/m september

managementrapportage in januari over de periode oktober t/m december
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Beschrijving bij AO managementrapportage (bij begroting op basis van schooljaar)

1
2

3

4
5
6
1
2

3

4
5
6
1
2

3

4
5
6

4

Actie
e
1 managementrapportage
Uitdraai financieel overzicht periode 1 augustus
t/m 31 december
Input financiële deel managementrapportage op
basis van controle en analyse cijfers uit het
financieel overzicht
Input inhoudelijke deel van de
managementrapportage:
 monitorgegevens / ken- en stuurgetallen
 inhoudelijke analyse, trends, aanbevelingen
Opstellen integrale managementrapportage, op
basis van de input onder 2 en 3
Bespreking met penningmeester en eventuele
bijstelling managementrapportage
informeren DB / bestuur resp. AB / ALV
e
2 managementrapportage
Uitdraai financieel overzicht periode 1 januari t/m
31 maart
Input financiële deel managementrapportage op
basis van controle en analyse cijfers uit het
financieel overzicht
Input inhoudelijke deel van de
managementrapportage:
 monitorgegevens / ken- en stuurgetallen
 inhoudelijke analyse, trends, aanbevelingen
Opstellen integrale managementrapportage, op
basis van de input onder 2 en 3
Bespreking met penningmeester en eventuele
bijstelling managementrapportage
informeren DB / bestuur resp. AB / ALV
e
3 managementrapportage
Uitdraai financieel overzicht periode 1 april t/m 31
juli
Input financiële deel managementrapportage op
basis van controle en analyse cijfers uit het
financieel overzicht
Input inhoudelijke deel van de
managementrapportage:
 monitorgegevens / ken- en stuurgetallen
 inhoudelijke analyse, trends, aanbevelingen
Opstellen integrale managementrapportage, op
basis van de input onder 2 en 3
Bespreking met penningmeester en eventuele
bijstelling managementrapportage
informeren DB / bestuur resp. AB / ALV

Functionaris

Output

Wanneer

Administratiekantoor
Controller

financieel
overzicht
gecontroleerd/
geanalyseerd
overzicht
inhoudelijk
geanalyseerd
overzicht

1 week
januari
7 januari

concept
marap
definitieve
marap

15 januari

OC

4

OC
OC
OC
Administratiekantoor
Controller

OC

OC
OC

OC

OC
OC
OC

7 januari

20 januari
31 januari
e

financieel
overzicht
gecontroleerd/
geanalyseerd
overzicht
inhoudelijk
geanalyseerd
overzicht

1 week april

concept
marap
definitieve
marap

15 april

OC
Administratiekantoor
Controller

e

7 april

7 april

20 april
30 april
e

financieel
overzicht
gecontroleerd/
geanalyseerd
overzicht
inhoudelijk
geanalyseerd
overzicht

1 week
september
7 september

concept
marap
definitieve
marap

15
september
20
september
30
september

7 september

Onafhankelijk Coördinator
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4) AO innen gelden grensverkeer SBO
Kader
Van grensverkeer is sprake wanneer een leerling van een basisschool in samenwerkingsverband A
wordt ingeschreven bij een SBO school in samenwerkingsverband B. In die gevallen brengt
samenwerkingsverband B de wettelijk vastgestelde grensverkeervergoeding in rekening bij
samenwerkingsverband A.
Uitwerking regeling grensverkeer:
 Voor het grensverkeer geldt wettelijk dat als grensverkeer iedere leerling meetelt die in het
voorafgaande schooljaar bij de betreffende SBO-school is ingeschreven in de periode tussen 1
augustus T-1 en 31 juli T, tenzij de leerling op 1 augustus T niet meer ingeschreven is bij de SBOschool. Hierbij wordt dus de T-1 systematiek niet consequent gevolgd.
Het betekent ook dat leerlingen die na de tel- resp. peildatum alsnog worden ingeschreven bij de
SBO-school van het andere SWV ook verrekend moeten worden tussen de
samenwerkingsverbanden. Ook betekent dit dat grensverkeer nooit gedurende een schooljaar
ingaat, maar altijd per begin van het schooljaar volgend op het schooljaar waarin de leerling op de
SBO-school is ingeschreven.
 Gaat de leerling over vóór of op 1 oktober van een jaar dan wordt in het schooljaar daarna de
personele ondersteuningsbekostiging overgedragen en met ingang van het eerstvolgende
kalenderjaar na die 1 oktober de materiële ondersteuningsbekostiging. Gaat de leerling na 1
oktober over dan moet in het daaropvolgende schooljaar resp. kalenderjaar ook de
basisbekostiging personeel resp. materieel worden overgedragen. Dit onderscheid met betrekking
tot ‘voor of na 1 oktober’ hangt samen met de basisbekostiging die door het Rijk wordt bekostigd
wanneer de leerling al op de reguliere teldatum 1 oktober is geteld. Uiteraard behoeft de
basisbekostiging slechts eenmalig te worden toegekend, omdat de leerling in de daarop volgende
jaren meetelt voor de basisbekostiging door OCW.
 Een leerling die zich aanmeldt bij een SBO van een ander SWV dan het verband waaruit hij
afkomstig is, kan dat – vanaf 1 augustus 2014 - alleen doen wanneer hij over een TLV beschikt
van dat verband waaruit hij vertrekt. De procedure houdt vervolgens in dat het ontvangende SWV
die leerling ook toelaatbaar moet verklaren vanuit de wetenschap dat de bekostiging van die
leerling op de SBO dan plaatsvindt door het verband waaruit die leerling afkomstig is. Er is in deze
gevallen dus sprake van een dubbele TLV.
 Op grond van artikel 125 lid 4 van de Wpo is overdracht van grensverkeervergoeding niet aan de
orde als een leerling wordt toegelaten binnen zes maanden voor of na een verhuizing van de
ouders van een woning buiten het gebied van het samenwerkingsverband van de SBO-school
naar een woning binnen dat gebied. Voorbeeld: ouders wonen binnen SWV A en het kind zit ook
binnen SWV A op een basisschool. Het kind wordt toegelaten op een SBO school in SWV B. Dit is
in principe grensverkeer. Echter, de ouders verhuizen binnen vier maanden naar een woning
binnen de grenzen van SWV B. Dan geldt voor die leerling geen grensverkeervergoeding. Als de
ouders na bijv. acht maanden verhuizen, blijft de grensverkeerregeling in stand.
Gedurende een overgangsperiode is het volgende van belang:
 Op grond van een door OCW vastgestelde overgangsregeling is grensverkeer alleen aan de orde
wanneer het gaat om een bij het SBO ingeschreven leerling met een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) die vanaf 1 augustus 2014 wordt afgegeven.
Voor alle leerlingen die al in 2013-2014 op het SBO zaten blijft de regeling grensverkeer dus
gedurende hun hele schoolloopbaan buiten beschouwing. Deze overgangsregeling kan dus nog
gedurende acht jaren relevant zijn voor de bekostiging door het samenwerkingsverband.
Nadere info
 Handreiking PO-Raad Bekostiging samenwerkingsverband passend onderwijs, maart 2014
 Factsheet grensverkeer en verhuizing (www.passendonderwijs.nl)
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Beschrijving bij procesmodel grensverkeer

1
a
b

c

d
e

f

2
3
4
5

6

Actie
In beeld brengen leerlingen op wie de regeling
grensverkeer SBO van toepassing is
5
Opvragen leerlingenlijsten SBO-scholen op 31 juli
Selecteer leerlingen die afkomstig zijn van een
basisschool in een ander SWV en registreer per
leerling het SWV van herkomst
Check datum inschrijving
 Voor 1 augustus 2014: geen vergoeding
grensverkeer van toepassing  buiten
beschouwing laten
 Na 1 augustus 2014: wel vergoeding
grensverkeer van toepassing
Check of de leerlingen op 1 augustus nog steeds
op de SBO-school staan ingeschreven
Check van de nieuwe leerlingen in het afgelopen
schooljaar of zij voor of na 1 oktober zijn
ingeschreven
 Voor of op 1 oktober: alleen ondersteuningsbekostiging in rekening te brengen
 Na 1 oktober: zowel basis- als ondersteuningsbekostiging in rekening te brengen
Check of de betreffende SBO-leerlingen een TLV
hebben ontvangen van zowel het SWV van
herkomst als het ontvangende (eigen) SWV
 Indien ja: akkoord
 Indien nee: niet akkoord  directe melding aan
directeur SBO-school en directeur SWV
Opstellen facturen voor de betreffende SWV-en
van herkomst leerling voor het nieuwe schooljaar
6
Fiat OC SWV
Uitprinten facturen, controleren en voorzien van
gegevens debiteur en grootboekrekening
 Verzenden originele facturen naar debiteuren
 Verzenden kopie facturen naar administratiekantoor (AK)
Etc. (volgens reguliere werkproces inning gelden)

Functionaris

Output

Wanneer

Secretariaat
SWV
Controller

leerlingenlijsten SBO
Overzicht

15
september
1 oktober

Controller

Bijgesteld
overzicht

1 oktober

Controller

Bijgesteld
overzicht
Gesplitst
overzicht

1 oktober

Controller

Zo nodig
melding aan
directeur

1 oktober

Controller

Concept
facturen
Definitieve
facturen
Diverse

1 oktober

Controller

OC
Secretariaat
SWV
Secretariaat
SWV

1 oktober

1 oktober
1 oktober
1 oktober

1 november

5

Alternatieve mogelijkheid is om niet uit te gaan van de leerlingenlijsten van de SBO-scholen, maar van de
afgegeven TLV verklaringen van het samenwerkingsverband, waarbij per TLV bij de SBO-scholen wordt
nagegaan (1) of de betreffende leerling daadwerkelijk op een SBO staat ingeschreven en (2) per wanneer de
leerling staat ingeschreven. Dit is vooral een praktische benadering bij grote samenwerkingsverbanden met veel
SBO-leerlingen.
Nadeel is dat er dan geen check plaatsvindt van alle ingeschreven SBO-leerlingen of zij al dan niet beschikken
over een TLV van het eigen SWV.
6
Onafhankelijk Coördinator
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5) AO overdrachtsverplichting SBO
Kader
Artikel 124 van de Wet op het primair onderwijs regelt de overdrachtsverplichting van het
samenwerkingsverband aan de SBO-scholen binnen het samenwerkingsverband, volgens
onderstaande uitwerking.
Uitwerking regeling overdrachtsverplichting SBO
 De SBO scholen ontvangen aanvullende personele ondersteuningsbekostiging van het
samenwerkingsverband op basis van het aantal leerlingen op de peildatum 1 februari indien en
voor zover dat aantal leerlingen meer bedraagt dan 2% van het aantal leerlingen BaO/SBO op de
voorafgaande teldatum. De bekostiging gaat in per eerstvolgend schooljaar.
 De SBO scholen ontvangen aanvullende personele basisbekostiging van het
samenwerkingsverband op basis van het aantal leerlingen op de peildatum 1 februari ten opzichte
van het werkelijk aantal leerlingen op de voorafgaande teldatum. De bekostiging gaat in per
eerstvolgend schooljaar.
 De SBO scholen ontvangen aanvullende materiële ondersteuningsbekostiging van het
samenwerkingsverband op basis van de teldatum indien en voor zover dat aantal leerlingen meer
bedraagt dan 2% van het aantal leerlingen BaO/SBO op die teldatum. De bekostiging gaat in per
1 januari volgend op de teldatum.
 Naar eigen keuze van het samenwerkingsverband (geen wettelijke verplichting):
De SBO scholen ontvangen aanvullende materiële ondersteuningsbekostiging van het
samenwerkingsverband op basis van het aantal leerlingen op de peildatum indien en voor zover
dat aantal leerlingen meer bedraagt dan 2% van het aantal leerlingen BaO/SBO op de
voorafgaande teldatum. De bekostiging gaat in per 1 januari voorafgaand aan de peildatum.
 Naar eigen keuze van het samenwerkingsverband (geen wettelijke verplichting):
De SBO scholen ontvangen aanvullende materiële basisbekostiging van het
samenwerkingsverband op basis van het aantal leerlingen op de peildatum 1 februari ten opzichte
van het werkelijk aantal leerlingen op de voorafgaande teldatum. De bekostiging gaat in per 1
januari voorafgaand aan de peildatum.
Toelichting
 Te overwegen is de personele en materiële basisbekostiging achterwege te laten indien en voor
zover de SBO-scholen, als gevolg van een deelnamepercentage < 2%, deze kosten kunnen
dekken uit de reguliere ondersteuningsbekostiging door OCW op basis van de teldatum 1 oktober.
Nadere info
 artikel 124 van de Wet op het primair onderwijs;
 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 maart 2014, nr.
PO/FenV/592938 (Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en vaststelling bedragen voor
ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015))
 Nadere toelichting in Handreiking PO-Raad (Bekostiging samenwerkingsverband passend
onderwijs PO, maart 2014)
 Begrotingstool PO-Raad met toelichting (onder instrumentarium passend onderwijs)
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Beschrijving bij procesmodel overdrachtsverplichting SBO

1

a
b

c
d

e

f

2

3
4
a
b

7

Actie
Vaststellen verplichting aanvullende bekostiging
door het SWV op basis van het aantal leerlingen
op de peildatum 1 februari
Opvragen leerlingenlijsten SBO-scholen per
peildatum 1 februari
Vaststellen aantal leerlingen SBO totaal en per
SBO-school op 1 februari

Functionaris

Output

Wanneer

Secretariaat
SWV
Controller

1 februari

Optioneel: check juistheid van inschrijfdatum
leerlingen via Kijkglazen
Afzetten aantal leerlingen SBO tegen het aantal
leerlingen op de voorafgaande teldatum 1 oktober
 relevant voor vaststelling
overdrachtsverplichting basisbekostiging
Afzetten aantal leerlingen SBO tegen 2% van het
totaal aantal leerlingen BaO en SBO op de
voorafgaande teldatum op 1 oktober  relevant
voor vaststelling overdrachtsverplichting
ondersteuningsbekostiging
Berekening overdrachtsverplichting:
 per eerstvolgend schooljaar: personele
bekostiging basis en ondersteuning (voor
schooljaar)
 per 1 januari tussen teldatum 1 oktober en
peildatum 1 februari: materiële bekostiging
basis en ondersteuning (voor kalenderjaar)
Opstellen toekenningsbrief SBO-scholen voor
kalenderjaar (materieel) resp. eerstvolgend
schooljaar (personeel), volgens geldend
betaalritme van het SWV
Fiat OC SWV + informeren penningmeester
Etc. (volgens reguliere werkproces
betaalbaarstelling gelden)
Betaalbaarstelling materiële vergoedingen volgens
betaalritme
Betaalbaarstelling personele vergoedingen
volgens betaalritme

Controller

leerlingenlijsten SBO
aantal
leerlingen
SBO
check
verschil aantal
lln. peildatum
-/- aantal lln.
op teldatum
verschil aantal
lln. peildatum
-/- 2% aantal
lln. BaO/SBO
op teldatum
overdrachtsverplichting
per SBOschool

10 februari

toekenningsbrieven per
SBO-bestuur

10 februari

Controller

Controller

Controller

OC

7

10 februari

10 februari

10 februari

10 februari

OC

10 februari

Administratiekantoor
Administratiekantoor

15 februari
1 september

Onafhankelijk Coördinator
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6) AO groeiregeling SO
Kader
Artikel 125b van de Wet op het primair onderwijs regelt de bekostiging door het
samenwerkingsverband van de SO-scholen in verband met groei van het aantal leerlingen op basis
van de peildatum, ten opzichte van de voorafgaande teldatum.
De nieuwe wettelijke bepaling voor de bekostiging van de groei voor cluster 3 en 4 scholen is
wezenlijk anders dan de voorgaande. Eerder vormde het aantal ingeschreven leerlingen op het so het
uitgangspunt. In de nieuwe regeling is het aantal nieuwe leerlingen dat door het
samenwerkingsverband is verwezen en ingeschreven in het so het uitgangspunt evenals het aantal
leerlingen dat uitgeschreven wordt uit het so in diezelfde periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari
daaropvolgend. We kijken dus vanuit het perspectief van elk samenwerkingsverband en elke SOschool afzonderlijk.
In de wet is geregeld dat het samenwerkingsverband verplicht is de ondersteuningsbekostiging
personeel over te dragen per leerling. De PO-Raad en de VO-raad adviseren ook de personele
basisbekostiging en de materiële basis- en ondersteuningsbekostiging over te dragen zodat voor
iedere ‘groeileerling’ de volle bekostiging voor de (v)so-school beschikbaar komt. Dat is immers ook
het geval bij de reguliere bekostiging. Omdat dit geen in de wet vastgelegde verplichting is, is er
sprake van een keuze van het samenwerkingsverband die expliciet gedaan moet worden en in
principe vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Uitwerking groeiregeling SO
Voor de uitwerking van de groeiregeling is door de PO-Raad en VO-raad in overleg met het ministerie
van OCW een toelichting opgesteld.
Gelet op de complexiteit van de groeiregeling – de koppeling van de bekostiging aan de TLV’s, de
berekening per SO-school en per categorie / leeftijd, het salderen van nieuwe en uitgeschreven TLV’s
e.d. – is de Toelichting Groeiregeling voor (v)so vanaf 1 augustus 2015 van de PO-Raad en VOraad integraal opgenomen in deze procesbeschrijving.
Daarvan maakt tevens deel uit het Instrument Groeiregeling SWV PO.
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Beschrijving bij procesmodel groeiregeling SO

1

2

2

3
4
a
b

8

Actie
Vaststellen in- en uitschrijvingen SO-scholen resp.
de nieuwe TLV’s via Kijkglas-3 van DUO
(beschikbaar op 1 april)
Vaststellen financiële verplichting SWV per SOschool op basis van de informatie genoemd onder
stap1, met gebruikmaking van het Instrument
Groeiregeling SWV PO:
 per eerstvolgend schooljaar: personele
bekostiging basis en ondersteuning (voor
schooljaar)
 per 1 januari tussen teldatum 1 oktober en
peildatum 1 februari: materiële bekostiging
basis en ondersteuning (voor kalenderjaar)
Opstellen toekenningsbrief per SO-school voor
kalenderjaar (materieel) resp. eerstvolgend
schooljaar (personeel), volgens geldend
betaalritme van het SWV
Fiat OC SWV + informeren penningmeester
Etc. (volgens reguliere werkproces inning gelden)
Betaalbaarstelling materiële vergoedingen volgens
betaalritme
Betaalbaarstelling personele vergoedingen
volgens betaalritme

Functionaris
Controller /
(secretariaat
SWV)
Controller /
(secretariaat
SWV)

OC

8

Output

Wanneer
2 april

15 april

toekenningsbrieven per
SO-bestuur

15 april

OC

15 april

Administratiekantoor
Administratiekantoor

1 mei
1 september

Onafhankelijk Coördinator
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7) AO betaalbaarstelling middelen OPR
Kader
Het bestuur van het samenwerkingsverband treedt op als bevoegd gezag ten opzichte van de
ondersteuningsplanraad en heeft alle wettelijke verplichtingen die volgens de Wms aan het bevoegd
gezag zijn opgedragen. Eén van die verplichtingen is het treffen van een regeling voor de faciliteiten
van de (leden van de) raad. Daarom verdient het aanbeveling dat ook de kosten van deze faciliteiten
voor rekening komen van het samenwerkingsverband en niet van het afzonderlijke schoolbestuur dat
bij het samenwerkingsverband is aangesloten. Het samenwerkingsverband ontvangt eigen middelen,
waaruit ook de medezeggenschap bekostigd kan worden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een
schoolbestuur, vanuit wiens scholen verhoudingsgewijs veel leden in de ondersteuningsplanraad
zitting hebben (al dan niet toevallig), in onevenredige mate voor de daaruit voortvloeiende kosten
moet opdraaien.
De grondslag voor de faciliteitenregeling staat in artikel 28 van de Wms en omvat samengevat:

beschikken over / gebruiken van de voorzieningen van het bestuur;

kosten voor scholing, het inhuren van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen;

regeling in tijd voor personeel;

mogelijke regeling vacatiegelden leerlingen en ouders;

bijdrage in kosten administratieve ondersteuning.
In het medezeggenschapsstatuut beschrijft het bevoegd gezag de uitgangspunten voor de
faciliteitenregeling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de wijze waarop de faciliteitenregeling tot stand
komt en kan worden gewijzigd, en de criteria die voor de toekenning van faciliteiten gelden.
Uitwerking:
Jaarlijks activiteitenplan
Deze AO gaat uit van betaalbaarstelling van de financiële middelen op basis van een jaarlijks
activiteitenplan voor de ondersteuningsplanraad. Hierin staan de activiteiten die de
ondersteuningsplanraad wil uitvoeren en de benodigde middelen en voorzieningen die daarvoor nodig
zijn, binnen de kaders van het vastgestelde medezeggenschapsstatuut en het hiervoor begrote
bedrag.
Met het activiteitenplan onderbouwt de ondersteuningsplanraad de eigen zienswijze met betrekking tot
welke faciliteiten, en in welke omvang, de komende periode redelijkerwijs noodzakelijk zijn. De
ondersteuningsplanraad stelt het activiteitenplan na overleg met het bestuur vast.
Betaalbaarstelling op declaratiebasis
Tevens gaat de AO uit van het, na vaststelling van het activiteitenplan, betaalbaar stellen van de
financiële middelen op declaratiebasis. Er is dus niet gekozen voor het vooraf beschikbaar stellen van
het volledige begrotingsbedrag op een eigen bankrekening van de OPR en verantwoording achteraf
(als dit al mogelijk is, omdat de OPR geen zelfstandige rechtspersoon is).
Faciliteiten
Naast een financiële vergoeding in de activiteiten, kan er in overleg voor worden gekozen een deel
van de faciliteiten in natura beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan afspraken over gebruik van
vergaderruimte, reprovoorzieningen of administratieve ondersteuning vanuit het bestuurssecretariaat
e.d.
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Beschrijving bij procesmodel betaalbaarstelling middelen OPR

1

2

3
4

5

6

7

8

Actie
Opvragen activiteitenplan met begroting OPR voor
het komende schooljaar

Functionaris
9
OC

Output
activiteitenplan met
begroting

Wanneer
1 maart

Beoordeling activiteitenplan en begroting a.d.h.v.
de financiële kaders, het medezeggenschapsstatuut, de juiste toepassing cao afspraken etc.
Indien daartoe aanleiding bestaat: overleg met
OPR
e
Bij afwijking van OPR-bedrag t.o.v. 1 concept
begroting van het SWV, gewijzigd bedrag opnemen
e
in 2 concept begroting van het SWV
Vaststelling van het al dan niet aangepaste
activiteitenplan met begroting door DB / bestuur,
gelijktijdig met de voorlopige vaststelling van de
begroting
Opstellen toekenningsbrief aan OPR, direct na
vaststelling van de begroting door het algemeen
bestuur / de ALV
10
Inscannen en verzenden toekenningsbrief naar
administratiekantoor, voorzien van
grootboeknummer en handtekening OC
Betaalbaarstelling gelden op declaratiebasis

OC / controller

15 maart

OC

1 april

OC / controller

15 april

DB / bestuur

1 mei

OC

18 juni

Secretariaat
SWV

18 juni

Administratiekantoor

na declaratie

9

Onafhankelijk Coördinator
Afhankelijk van de afspraken volgens de dienstverleningsovereenkomst met het
Administratiekantoor.
10
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8) AO betaalbaarstelling facturen
Kader
Het administreren heeft als doel om financiële gegevens eenduidig vast te leggen conform de
daarvoor geldende regelgeving en projectvoorschriften en op een manier die bedraagt aan de binnen
de organisatie bestaande behoefte aan actueel financieel inzicht en gedegen controle. De
administratie moet de onafhankelijk coördinator en het bestuur in staat stellen om verantwoording te
dragen en verantwoording af te leggen over de omvang van geldstromen, de rechtmatigheid van
uitgaven en de met die uitgaven beoogde doelen.
Onderdeel van het administreren is een correcte procedure voor de betaalbaarstelling van facturen.

Beschrijving bij procesmodel betaalbaarstelling facturen

1
2
3

Actie
Bij het SWV inkomende factuur voorzien van
datum
11
Inscannen en digitaal verzenden factuur naar OC

5

Uitdraaien factuur, controleren factuur op bedrag,
contract e.d., factuur voorzien van
grootboeknummer / naam begrotingspost en
accordering / parafering factuur
Geparafeerde factuur doorzetten naar
administratiekantoor
Invoeren factuur in de boekhouding

6

Betaling factuur

4

11

Functionaris
Secretariaat
SWV
Secretariaat
SWV
OC

OC
Administratiekantoor
Administratiekantoor

Output

Wanneer
In week van
ontvangst
In week van
ontvangst
In week van
ontvangst

In week van
ontvangst
e
In 2 week
na ontvangst
e
In 2 week
na ontvangst

Onafhankelijk Coördinator
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9) AO verwerking declaraties medewerkers SWV
Kader
Het administreren heeft als doel om financiële gegevens eenduidig vast te leggen conform de
daarvoor geldende regelgeving en projectvoorschriften en op een manier die bedraagt aan de binnen
de organisatie bestaande behoefte aan actueel financieel inzicht en gedegen controle. De
administratie moet directie en bestuur in staat stellen om verantwoording te dragen en verantwoording
af te leggen over de omvang van geldstromen, de rechtmatigheid van uitgaven en de met die uitgaven
beoogde doelen.
Onderdeel van het administreren is een correcte procedure voor de betaalbaarstelling van declaraties
van de medewerkers van het samenwerkingsverband.

Beschrijving bij procesmodel verwerking declaraties medewerkers SWV

4

Actie
a) Voorleggen declaraties medewerkers aan
12
OC ter beoordeling, goedkeuring en
parafering
b) Voorleggen declaraties OC aan
penningmeester SWV ter beoordeling,
goedkeuring en parafering
a) Accordering / parafering declaraties
medewerkers door OC
b) Accordering / parafering declaraties OC door
penningmeester
Doorzetten geparafeerde declaraties naar
administratiekantoor, voorzien van
grootboeknummer / naam begrotingspost en
paraaf OC resp. penningmeester
Invoeren declaratie in de boekhouding

5

Betaling declaratie

12

Onafhankelijk Coördinator

1

2

3

Functionaris
Medewerkers
SWV

Output

Wanneer
Maandelijks

OC

OC
Penningmeester
OC

Administratiekantoor
Administratiekantoor

Maandelijks

In week van
ontvangst
e

In 2 week
na ontvangst
e
In 2 week
na ontvangst
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