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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband primair onderwijs 27-05 Zaanstreek. In dit 

samenwerkingsverband wordt passend onderwijs gerealiseerd voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, in de 

gemeenten Zaanstad, Oostzaan, Wormerland.  

 

In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe in de Zaanstreek passend onderwijs wordt georganiseerd voor 

alle leerlingen. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 

en 4 zorgen we dat iedere leerling naar school kan en het onderwijs krijgt dat voor hem of haar het best past. De 

scholen binnen de regio werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote 

diversiteit aan onderwijsbehoeften van leerlingen.  

In dit ondersteuningsplan 2014-2018 wordt de koers van het samenwerkingsverband primair onderwijs 

Zaanstreek beschreven. De nieuwe wet is hierbij het kader. In 2016 wordt dit eerste ondersteuningsplan 

geëvalueerd en tussentijds bijgesteld, ook samen met de betrokken gemeenten en uiteraard de 

ondersteuningsplanraad. Jaarlijks worden de beleidsvoornemens uit het ondersteuningsplan en de 

meerjarenbegroting geoperationaliseerd in een activiteitenplan. 

Dit plan is op 20 januari 2014 besproken met de wethouders van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en 

Wormerland. Er is overeenstemming over het ondersteuningsplan bereikt,. Daarbij is een aantal aandachtspunten 

in de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten vastgesteld. Deze punten worden verder uitgewerkt in de 

kerngroep passend onderwijs en gemeenten.  

 

Op 18 februari 2014 heeft het concept-ondersteuningsplan instemming gekregen van de ondersteuningsplanraad 

(OPR) van ons samenwerkingsverband, met inachtneming van de voorgestelde en besproken wijzigingen.  

 

Meer en actuele informatie is te vinden op de website: www.swvzpozaanstreek.nl. 

Alle kengetallen van dit samenwerkingsverband zijn uiteraard ook te vinden op www.passendonderwijs.nl 

 

 

 

Namens het bestuur,  

de projectleiding 

 

Anneke Bax 

Bernard Homans 

Wim Nederlof 

 

25 april 2014 
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1. INLEIDING 

 

Op 1 augustus 2014 wordt de wetswijziging passend onderwijs van kracht. Passend onderwijs is er voor alle 

kinderen en jongeren in de leeftijd tot 23 jaar en heeft betrekking op alle reguliere en speciale 

onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan
1
.  

 

De invoering van de gewijzigde wet betekent:  

 Schoolbesturen hebben zorgplicht voor de bij hen aangemelde leerlingen; 

 Er gaat een nieuwe bekostigingssystematiek voor de samenwerkingsverbanden van start. Deze kent op 

hoofdlijnen de volgende wijzigingen: 

 Leerlinggebonden financiering (rugzakje) verdwijnt, de huidige samenwerkingsverbanden en de Regionale 

Expertise Centra (REC) worden opgeheven en de verplichte landelijke indicatiestelling door de Commissie van 

Indicatiestelling (CvI) stopt, evenals de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) , die de beschikking afgaf 

voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO).  

 Middelen voor lichte ondersteuning (huidige WSNS-middelen) en middelen voor preventieve ambulante 

begeleiding (PAB) en het schooldeel van de rugzak, gaan over naar het samenwerkingsverband passend 

onderwijs. 

 Middelen voor de compensatiemaatregel AWBZ gaan ongeoormerkt van het REC naar het budget van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs, en 

 Middelen voor ambulante begeleiding (AB) gaan in overleg met de schoolbesturen Speciaal Onderwijs, het 1e 

jaar van passend onderwijs naar het speciaal onderwijs en het 2e jaar naar het samenwerkingsverband met 

bestedingsverplichting. Dit is per wet geregeld. 

 

De besturen organiseren passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs Zaanstreek. Al 

hun scholen voor regulier onderwijs (inclusief speciaal basisonderwijs) en speciaal primair onderwijs in de regio 

maken deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband. De regiogrens van het nieuwe samenwerkingsverband is 

via een ministeriële regeling vastgesteld en loopt gelijk met de grenzen van de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en 

Wormerland. Het samenwerkingsverband heeft de naam Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 27-05 

Zaanstreek
 
(hierna: samenwerkingsverband Zaanstreek). Het algemene doel van dit samenwerkingsverband is om 

passend onderwijs in de regio te organiseren. Passend onderwijs betekent voor de gezamenlijke schoolbesturen 

primair onderwijs in de Zaanstreek het organiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. 

 

Vanuit het landelijke beleid passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden een grote mate van 

beleidsvrijheid gekregen om het onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk in te richten en het daarmee mogelijk 

te maken aan bovenstaande missie te kunnen voldoen. Het ondersteuningsplan beschrijft de manier waarop het 

samenwerkingsverband Zaanstreek zorgt voor een inhoudelijk sterk onderwijsaanbod, voor snelle en adequate 

hulp en ondersteuning, met zo min mogelijk bureaucratie, korte lijnen en een transparante verdeling van 

middelen in een organisatorisch en financieel systeem dat het geven van passend onderwijs beloont.  
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1.1. Het ondersteuningsplan 

 

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht verantwoordingsdocument dat ten minste één keer per vier jaar 

wordt vastgesteld en tussendoor kan worden gewijzigd. Het geeft de wijze aan waarop het 

samenwerkingsverband de organisatie en financiering van passend onderwijs vorm geeft. Het wordt opgesteld na 

‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) met de gemeenten, waarbij afspraken worden gemaakt over 

aansluiting van onderwijs en de gemeentelijke zorgtaken. Het ondersteuningsplan wordt door het bestuur van het 

samenwerkingsverband vastgesteld nadat de Ondersteuningsplanraad (OPR) haar instemming heeft verleend. Het 

voorliggende ondersteuningsplan geldt voor de periode 2014-2018 en zal voor de zomervakantie van 2016 

worden geëvalueerd en bijgesteld. 

 

Het ondersteuningsplan beschrijft volgens de wet: 

a. Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband 

aanwezig is.  

b. De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra 

ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert, zodat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend 

mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.  

c. De afspraken (procedure en criteria) die de bevoegde gezagsorganen hebben gemaakt over de verdeling, 

besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra 

ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting.  

d. De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het 

samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.  

e. De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs voor leerlingen van wie de duur van de toelaatbaarheidsverklaring is afgelopen.  

f. De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben.  

g. De manier waarop het samenwerkingsverband ouders informatie verstrekt over de 

ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders.  

h. De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van het budget voor lichte ondersteuning aan de scholen 

voor speciaal basisonderwijs.  

i. De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor leerlingen die 

na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in het (v)so, inclusief de afspraken die zijn gemaakt over de 

overdracht van middelen aan het samenwerkingsverband door scholen bij een ontoereikend budget voor 

lichte ondersteuning
1
.  

 

In het ondersteuningsplan staan tevens de afspraken die het samenwerkingsverband in deze regio heeft gemaakt 

en gaat maken met de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland en het samenwerkingsverband voor 

voortgezet onderwijs (samenwerkingsverband VO 2706). 

 

Iedere vier jaar wordt het ondersteuningsplan bestuurlijk vastgesteld volgens het wettelijk kader. Het 

ondersteuningsplan wordt uitgewerkt in een activiteitenplan per schooljaar , waarin de doelstellingen worden 

geconcretiseerd en in de benodigde activiteiten worden uitgeschreven. Het activiteitenplan als uitwerking vanuit 

het ondersteuningsplan bespreekt het samenwerkingsverband per schooljaar met de ondersteuningsplanraad. 

Het vormt een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse evaluatie.  

 
  

                                                 
1 http://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden/takensamenwerkingsverbanden/ondersteuningsplan/  
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1.2 Planperiode 

 

De reguliere planperiode voor een ondersteuningsplan betreft vier (school)jaren. In verband met de gefaseerde 

aanpak waarvoor de gezamenlijke besturen hebben gekozen, en het feit dat er de komende jaren nog veel 

uitgewerkt en ontwikkeld moet worden, zal het eerste ondersteuningsplan in de eerste helft van 2016 worden 

geëvalueerd en bijgesteld. Ook in het kader van gefaseerd afspraken maken met de gemeenten is deze 

tussentijdse evaluatie van groot van belang. Dit mede gezien in het licht van de transitie van de jeugdzorg 

(beoogde ingangsdatum 1 januari 2015) en de gemeentelijke vierjaarlijkse verkiezingen-cyclus (verkiezingen in 

2014 en 2018). 

 

Het eerste ondersteuningsplan heeft een looptijd van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2018. Jaarlijks wordt een 

activiteitenplan opgesteld. 
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2. MISSIE EN VISIE  

 

De gezamenlijke besturen in het samenwerkingsverband Zaanstreek onderschrijven de hier geformuleerde missie 

en visie. Daarnaast hebben de besturen richtinggevende uitspraken geformuleerd met betrekking tot ‘centraal en 

decentraal’: welk onderdeel van passend onderwijs op het niveau van het samenwerkingsverband wordt 

georganiseerd en welk onderdeel op het niveau van het schoolbestuur.  

 

2.1. Missie  

  

De missie geeft weer welke stip op de horizon de schoolbesturen, die samenwerken binnen het 

samenwerkingsverband Zaanstreek, hebben gezet. Daarbij is afgesproken dat de partners in het 

samenwerkingsverband spreken in dezelfde taal, die uitdrukking geeft aan de gewenste richting binnen passend 

onderwijs. Zo hebben we het bijvoorbeeld niet langer over onderwijszorg, maar over onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. 

 

De missie voor het samenwerkingsverband Zaanstreek luidt als volgt: 

De gezamenlijke besturen binnen de Zaanstreek zien voor alle leerlingen volwaardig burgerschap als belangrijke 

maatschappelijke opbrengst van onderwijs. De besturen streven na dat leerlingen ongeacht sekse, sociaal culturele 

achtergrond, hun intellectuele vermogen en ongeacht hun lichamelijke en zintuiglijke beperking volop mee kunnen 

doen in de samenleving. Niemand mag buitenspel staan. Door het organiseren van passend onderwijs nemen 

besturen de verantwoordelijkheid om de beste basis voor dat volwaardige burgerschap te leggen . Alle leerlingen 

hebben daarbij recht op hoogwaardig kwalitatief onderwijs.  
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2.2 Toekomstvisie passend onderwijs 

2.2.1 Visuele samenvatting 

 

 
 

De visie op passend onderwijs van de schoolbesturen binnen samenwerkingsverband Zaanstreek is visueel 

samengevat door middel van bovenstaand plaatje. Daarbij vormt de coördinatiefunctie van het 

samenwerkingsverband de smalle kern, en wordt het grootste gedeelte van het passend onderwijs voor kinderen 

georganiseerd in de basisondersteuning op de reguliere scholen (onder verantwoordelijkheid van de 

schoolbesturen). Kwalitatief hoogwaardig onderwijs, handelingsgericht werken en de zorgplicht van 

schoolbesturen vormen daarbij het fundament of de ‘begane grond’ voor passend onderwijs in de Zaanstreek. Dat 

is ook terug te zien in het logo van het samenwerkingsverband: 

 

2.2.2 Uitwerking toekomstvisie 

In de ogen van de schoolbesturen is de meest passende plek voor de groei naar volwaardig burgerschap het 

regulier onderwijs, waar de leerlingen als burgers in wording alle aspecten van die samenleving tegenkomen, 

maximaal kunnen participeren in hun eigen sociale omgeving en waar zij het uitdagende voorbeeld van anderen 

mogen ervaren. De besturen vinden dat dit niet alleen voordelen biedt voor de leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften, maar voor álle leerlingen. Het is de leerplek bij uitstek voor een respectvolle samenleving.  

De gezamenlijke besturen hebben daarom voor passend onderwijs een gelaagde ondersteuningsstructuur voor 

ogen, waarbij de gezamenlijke besturen er naar streven zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere basisonderwijs 

passend(e) onderwijs(arrangementen) te bieden. Schoolbesturen hebben daarbij zorgplicht (de plicht om een 

passende onderwijsplek aan een kind te bieden) en zijn verantwoordelijk voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben binnen dat regulier onderwijs recht op specifieke 

ondersteuning, hulpmiddelen, therapie en expertise die ondersteunend zijn aan hun schoolloopbaan.  

 

Er is echter een kleine groep leerlingen (met de meest complexe onderwijsbehoeften, al dan niet gecombineerd 

met behoefte aan jeugdhulp) die waarschijnlijk in belangrijke mate aangewezen blijft op specifieke 
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arrangementen of speciale voorzieningen. Ook zijn er leerlingen die gedurende kortere tijd (zo mogelijk parttime) 

baat kunnen hebben bij een gespecialiseerde voorziening. De gezamenlijke schoolbesturen in het 

samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor het inrichten van een dekkende infrastructuur van passende 

(specifieke) onderwijsarrangementen en specialistische voorzieningen. Verbinding tussen besturen, van bestaande 

voorzieningen en van expertise is hierbij cruciaal.  

 

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat gespecialiseerde voorzieningen per definitie tijdelijk zijn, met 

uitzondering van de eerder genoemde hele klein groep leerlingen met de meest complexe onderwijsbehoeften. 

Uitgangspunt binnen passend onderwijs is dat de basisschool bij tijdelijke plaatsingen van minder dan 1 jaar, 

betrokken blijft bij de ontwikkeling van de leerling. Als en wanneer terugplaatsing aan de orde is, neemt de 

basisschool van herkomst daar verantwoordelijkheid voor.  
 

2.2.3. Uitgangspunten voor de scholen  

Passend onderwijs gaat om kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Daarbij neemt de leraar als 

professional een centrale positie in. Het draait bij passend onderwijs om het vergroten van de 

handelingsbekwaamheid, de kennis, de attitude en de bekwaamheid van leraren. Voor de gezamenlijke besturen 

in het samenwerkingsverband is het versterken van de school en de leraar het uitgangspunt bij het plannen van 

acties en de inzet van middelen passend onderwijs. 

 

Om het versterken van de school en de leraar te kunnen realiseren, zijn de volgende uitgangspunten voor de 

scholen en besturen benoemd:  

 De schoolbesturen hebben in beeld wat iedere school kan als het gaat om passend onderwijs en wat de 

school nodig heeft om passend onderwijs te bieden (‘schoolondersteuningsprofiel’ oftewel SOP). De besturen 

weten ook hoe de school zich gaat ontwikkelen, want een profiel kan niet statisch zijn. 

 Er worden afspraken gemaakt over wat scholen minimaal moeten kunnen bieden als het gaat om passend 

onderwijs (de zogeheten basisondersteuning).  

 Ondersteuning aan leerlingen wordt zoveel mogelijk direct in het primaire proces (het onderwijsleerproces) 

geboden, de leraar c.q. de school blijft eigenaar.  

  Passend onderwijs wordt in de scholen idealiter gekoppeld aan andere schoolverbeteringsprogramma’s 

(bijvoorbeeld opbrengstgericht werken of brede schoolontwikkeling).  

 Er wordt gedacht in onderwijsbehoeften volgens de principes van het handelingsgericht werken (denken en 

handelen). De rol en positie van ouders binnen handelingsgericht werken krijgt specifieke aandacht in de 

schoolontwikkeling.  

 Er is in alle scholen een relatie met de Jeugdteams. 

 Scholen werken steeds aan de uitbreiding van specifieke expertise in de school.  

 

Voor de extra ondersteuning binnen passend onderwijs gelden de volgende uitgangspunten: 

 Middelen voor passend onderwijs worden met name ingezet ter versterking van het primaire proces in de 

klas. Daarbij wordt gestreefd naar het beschikbaar maken van meer (deskundige) handen in de klas.  

 Er wordt belang gehecht aan de uitwisseling van expertise tussen scholen. De schoolbesturen bieden, indien 

nodig, ruimte aan scholen voor samenwerking die bestuurs- en samenwerkingsverband-overstijgend zijn. 

 

2.2.4 De positie van het Speciaal Basisonderwijs  

Vanuit de samenwerkende besturen ontwikkelen speciale onderwijsvoorzieningen zich tot expertisecentra die 

faciliterend zijn voor de reguliere basisscholen en tussenvoorzieningen. Alleen voor de meest complexe 

onderwijsbehoeften zullen speciale voorzieningen beschikbaar zijn. Voor de minder complexe onderwijsbehoeften 

(zoals die van de meeste leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO) zal er hooguit sprake zijn van tijdelijke 

en/of parttime plaatsingen. Dat gebeurt dan bij voorkeur zo thuisnabij mogelijk in het regulier onderwijs. Dit 

betekent dat de onderwijsfunctie van het huidige SBO beperkt zal worden. De gezamenlijke besturen willen 

tegelijkertijd de muren tussen het SBO en de overige gespecialiseerde voorzieningen afbreken. Het SBO kan ook 

voor de leerlingen met complexe onderwijsbehoeften thuisnabij onderwijs mogelijk maken. Daarvoor moet deze 
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onderwijssetting nog verder toegerust worden. Dat kan door nauwe samenwerking met de gespecialiseerde 

voorzieningen zoals cluster 2, 3 en 4.  

 

2.2.5 Een expertise- en ondersteuningsnetwerk voor passend onderwijs  

De besturen in het samenwerkingsverband vormen een gezamenlijk expertisenetwerk, door beschikbare expertise 

waar gewenst en mogelijk aan elkaar te koppelen. Uitgangspunten voor dit netwerk: 

a. Integrale ontwikkeling van het kind staat voorop. 

b. Er wordt een hoge kwaliteit van het onderwijs op iedere plaats binnen het netwerk geleverd.  

c. Binnen het netwerk is er ruimte voor tijdelijke specifieke ondersteuningsarrangementen en/of plaatsing van 

leerlingen in specialistische voorzieningen. 

d. ‘Eén kind, één plan, één dossier’ 

e. Expertise wordt georganiseerd door de afzonderlijke besturen; 

f. Waar gewenst en mogelijk (bijvoorbeeld in het licht van ‘beschikbaarheid) wordt expertise ter beschikking 

gesteld aan andere besturen. 

 

In het expertisenetwerk zijn onder andere twee expertisecentra te vinden: Dynamica
2
 (bestuur: Zaan Primair) en 

Tijstroom (bestuur: Agora). Beide expertisecentra kunnen onderdak bieden aan een SBO-voorziening en aan het 

SBO gekoppelde tussenvoorzieningen. Dynamica biedt ook onderdak aan de Speciaal Onderwijs 3 & 4- 

voorzieningen. Beide expertisecentra bieden ook ondersteuning aan basisscholen. De ondersteuning vanuit de 

expertisecentra zal er meer en meer op gericht zijn de basisscholen te helpen bij het realiseren van de 

ondersteuning van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Dynamica ondersteunt de basisscholen van Spoor 

(in de Zaanstreek), Zaan Primair en de Werf. Tijstroom bedient de scholen van Agora, de Roos en de Vrije School. 

Voor alle scholen in het samenwerkingsverband is, waar nodig, specifieke expertise van elk van de beide 

expertisecentra beschikbaar.  

De expertisecentra onderhouden en ontwikkelen hun expertise op een samenhangende manier en vullen elkaar 

waar nodig aan. De professionals, betrokken bij de expertisecentra, delen elkaars expertise. 

Bij de ontwikkeling van expertise wordt een verbinding gelegd met de expertise vanuit het speciaal onderwijs. Het 

is de bedoeling, en als zodanig ook bestuurlijk afgesproken, dat de expertise van het speciaal onderwijs, vooral 

(maar niet uitsluitend) zoals die nu bij de Ambulante Begeleiding aanwezig is, een rol te laten spelen in de 

expertisecentra.  

 

De coördinatie van het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat beide expertisecentra zicht hebben op de 

ontwikkeling van de expertise en de ondersteuningskwaliteit binnen elkaars expertisecentra, dat er wordt 

gemonitord op dit niveau of het netwerk nog steeds dekkend is en dat kwaliteit wordt gewaarborgd.. De wijze 

waarop dit gebeurt zal vanuit de coördinatiefunctie van het samenwerkingsverband nog verder worden 

ontwikkeld.  

 

De positie van het speciaal onderwijs 

Binnen het speciaal onderwijs kan onderscheid gemaakt worden tussen voorzieningen variërend van speciale 

onderwijsbehoeften naar zeer complexe vragen. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen in 

toenemende mate deelnemen aan het regulier onderwijs, met dien verstande dat voor hen de expertise vanuit het 

speciaal onderwijs meekomt. Het speciaal onderwijs zal daardoor in omvang afnemen. 

 

De verdeling van ‘ondersteuningsmiddelen’ en plaatsen in voorzieningen 

De verdeling van de middelen van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in reguliere scholen en de 

plaatsen in gespecialiseerde voorzieningen vindt plaats op basis van onderwijsbehoeften en binnen het budgettair 

kader van het samenwerkingsverband. Er zijn daarvoor drie zaken nodig:  

 zicht op de onderwijsbehoeften van een leerling (vraagzijde) 

 de in kaart gebrachte schoolprofielen voor passend onderwijs (aanbodzijde) , en 

 het budgettair kader 

                                                 
2
 Voorlopige naamgeving 
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Vraag- en aanbodzijde moeten aan elkaar gekoppeld worden om het passende arrangement samen te stellen. 

Vooral in de eerste jaren zal het nog regelmatig voorkomen dat de passende arrangementen in de 

gespecialiseerde voorzieningen geleverd worden. De inzet en verspreiding van expertise zal echter zodanig zijn 

dat meer en meer passende arrangementen in de reguliere school beschikbaar komen. Dit wordt onder andere 

gestimuleerd door vanuit het budget van het samenwerkingsverband op individueel niveau extra middelen toe te 

kennen voor de samenstelling van een passend arrangement. 

 

Spreiding van voorzieningen 

Voor de spreiding van voorzieningen is de prevalentie van bepaalde onderwijsbehoeften van belang. Als de 

onderwijsbehoefte zelden voorkomt en vraagt om gespecialiseerde ondersteuning, dan kan het betekenen dat 

alleen op iets meer afstand een kwalitatief goed arrangement geboden kan worden. Veel onderwijsbehoeften 

komen echter zo vaak voor dat het mogelijk is om thuisnabij arrangementen te bieden in situaties dat het 

arrangement binnen de basisschool als onvoldoende passend gekwalificeerd moet worden. Binnen het 

samenwerkingsverband als onderwijsondersteuningsnetwerk is een plek waar tijdelijk en/of parttime passende 

onderwijsarrangementen worden aangeboden. 

 

De basisscholen zullen zich allemaal ontwikkelen tot scholen die in staat zijn om een antwoord te bieden op bijna 

alle onderwijsbehoeften. Veel voorkomende speciale onderwijsbehoeften krijgen binnen alle scholen een plek. 

Voor iets minder frequent voorkomende onderwijsbehoeften kan een specialisatie ontstaan. De gezamenlijke 

besturen in het samenwerkingsverband stimuleren hiertoe indien nodig samenwerking tussen scholen van 

verschillende besturen. De ambitie is dat de gezamenlijke scholen voor regulier basisonderwijs uiteindelijk in staat 

moeten zijn om 98% van alle leerlingen passend onderwijs te bieden. (Zeer) Specialistische arrangementen zijn er 

voor de helft van de overige leerlingen (1% van het totaal) en de gespecialiseerde voorzieningen vangen 

uiteindelijk de 1% zeer complexe onderwijsbehoeften op. 

 

De samenwerking met externe partners 

Onze ambities voor passend onderwijs kunnen alleen waar gemaakt worden als er bruggen geslagen worden 

tussen een aantal sectoren. De besturen willen daarom stevig inzetten op de samenwerking tussen onderwijs en 

de jeugdhulp ( de term die per 1 januari 2015 gebruikt zal worden voor alle vormen van jeugdzorg, zowel 

gemeentelijk als regionaal georganiseerd). De gezamenlijke besturen willen voorkomen dat er voor ouders 

onnodige bureaucratie blijft bestaan en ook dat verschillende partijen met een kind/leerling werken zonder dat zij 

van elkaar weten waar naar toe gewerkt wordt. Daarom willen de besturen uitgaan van het adagio ‘één kind, één 

plan, één dossier. Hierbij wordt aansluiting gezocht met het ‘één gezin, één plan’- beleid vanuit de jeugdhulp, per 

1 januari 2015 georganiseerd onder verantwoordelijkheid van gemeenten. De ouders worden daarbij benaderd als 

partners met een eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. 

 

2.3. Richtinggevende uitspraken centraal - decentraal 

In dit samenwerkingsverband is afgesproken dat een aantal zaken centraal op het niveau van de coördinatie 

geregeld wordt, en een aantal zaken op het niveau van de besturen. Dat wordt in deze paragraaf geschetst.  

 

Uitgangspunten voor de realisatie van passend onderwijs 

 De schoolbesturen willen de verantwoordelijkheid voor ‘goed onderwijs’ zo dicht mogelijk op het primaire 

proces organiseren. 

 De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben de ambitie alle leerlingen in de eigen regio op te 

vangen. De schoolbesturen hanteren hierbij een ‘thuisnabije aanpak’. 

 Wanneer ouders hun kind aanmelden bij een school, heeft het betreffende bestuur van de school 

zorgplicht; 

 Het schoolbestuur biedt het kind een arrangement aan binnen het eigen bestuur of denominatie; 
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 Indien geen passend arrangement, dan leerling een passend arrangement bij school van andere 

denominatie of bestuur zo thuisnabij mogelijk, met mogelijk een regiefunctie binnen het 

gezamenlijke expertise- en ondersteuningsnetwerk (o.a. profielkaart scholen). Waar mogelijk vinden 

scholen elkaar zelf. De schoolbesturen stimuleren dat scholen elkaar kennen, zonder hier instituties of 

formele netwerken voor te organiseren. 

 De wens van de ouder(s) is leidend; 

 Extra ondersteuning (specialisaties) wordt effectief en efficiënt in de regio georganiseerd. 

 Geen bureaucratie of nieuwe leemlaag. 

 Beperkte kaders formuleren: het Wat op hoofdlijnen ligt in het ondersteuningsplan vast, het Hoe vindt veelal 

plaats op het niveau van de besturen. 

 De huidige aanpakken binnen de besturen vormen het startpunt voor het formuleren van 

gemeenschappelijke kaders. Kaders worden daarmee ‘van onderaf’ geformuleerd. 

 De besturen zien het formuleren van de gezamenlijke kaders als een ‘iteratief proces’. In de loop van de 

verdere vormgeving van passend onderwijs kunnen kaders nader op elkaar afgestemd worden of op een 

ander niveau getild. 

 

Centraal: uitvoering door coördinatie samenwerkingsverband 

Vanuit het samenwerkingsverband (lees: de samenwerkende besturen) wordt de onderwijsondersteuning 

gecoördineerd. Globaal kan gesteld worden dat de coördinatie het WAT regelt: de gezamenlijke 

uitgangspunten/gemeenschappelijke kaders en overkoepelende zaken. Een deel van dat werk is al gedaan. Wat is 

vastgesteld, is opgenomen in dit ondersteuningsplan. De later in het proces door het samenwerkingsverband uit 

te werken zaken zijn opgenomen in de ontwikkelagenda van het samenwerkingsverband. Hieronder treft u een 

compleet overzicht van de gemeenschappelijke uitgangspunten/kaders: 

 

Ontwikkeld ten behoeve van uitvoering door schoolbesturen: 

 Omschrijving basisondersteuning en extra ondersteuning in ondersteuningsplan (gereed). 

 Algemene kaders/afspraken omtrent professionaliseringsagenda van personeel, in relatie tot de 

professionaliseringsagenda in het kader van de transitie jeugdzorg (beoogde transformaties). 

 Kaders omtrent het expertise- en ondersteuningsnetwerk en de daarbinnen functionerende expertisecentra 

(coördinatie op zwaardere vormen van ondersteuning). 

 Kaders omtrent ‘van indiceren naar arrangeren’. Dit betreft de inrichting van ondersteuningsprocessen, zoals 

de toedeling van ondersteuningsmiddelen, aanvragen/beoordelen/toewijzen van specifieke 

onderwijsondersteuningsarrangementen, bepalen toelaatbaarheid tot specialistische arrangementen. 

 Kaders doorgaande lijn en overdracht voorschools-PO-VO. 

 Inrichten procedures voor bezwaar en beroep. 

 De beschrijving/inrichting van een dekkende infrastructuur van onderwijsondersteuning (‘kaart van de regio’). 

 Gemeenschappelijke criteria van de beschrijvingssystematiek van het schoolondersteuningsprofiel. 

 Opstellen van een analyse van het totaal aan schoolondersteuningsprofielen op het niveau van het 

samenwerkingsverband. 

 Ontwikkelen van een integraal groeidocument (met als streven de integratie in één document van de functies 

van het groeidocument, het handelingsplan en het ontwikkelperspectiefplan). 

 Realiseren van aansluiting van en afstemming op de zorgtaken van gemeenten. Dat gaat om het 

voorbereiden van afstemming en samenwerking met de Jeugdteams en bredere afstemming in de uitvoering 

van de decentralisaties naar gemeenten per 1-1-2015, en afstemming op de terreinen 

leerlingenvervoer/leerplicht/onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs.  

 Algemene informatievoorziening ten behoeve van ouders en het betrekken van ouders moet zoveel mogelijk 

decentraal plaatsvinden. Er zal wel een algemeen communicatieplan passend onderwijs vanuit het 

samenwerkingsverband worden opgesteld. 
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‘Eigenstandige’ taken van het samenwerkingsverband: 

 Monitoring van besteding middelen en kwaliteitszorg (planning & control. 

 Jaarlijks activiteitenplan van het samenwerkingsverband opstellen. 

 De inrichting van het werkproces rond de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) conform de 

wettelijke opdracht en het organiseren van een werkwijze voor de gezamenlijke besturen met betrekking tot 

‘zeer moeilijk plaatsbare leerlingen’. 

 In het kader van de zorgplicht van de besturen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bieden van 

een passend arrangement aan iedere leerling binnen de regio, wordt een kleine (ad hoc bijeen te roepen) 

commissie van experts ingericht met als taak het adviseren van het bestuur van het samenwerkingsverband 

m.b.t. de zeer moeilijk plaatsbare leerlingen. Het betreft hierbij een zeer klein aantal leerlingen waarvoor 

geen passend onderwijsondersteuningsarrangement voorhanden (dreigt) te zijn. De gezamenlijke besturen 

verplichten zich het advies van de experts over te nemen. 

 Voorbereiding bestuurlijk OOGO (zowel passend onderwijs als beleidsplan gemeenten. 

 De programmaraad. 

 De ondersteuningsplanraad. 

 

Decentraal: schoolbesturen 

Hieronder wordt geschetst welke taken de schoolbesturen binnen passend onderwijs voor hun rekening nemen. 

Globaal kan gesteld worden dat waar het WAT vanuit de coördinatie van het samenwerkingsverband wordt 

voorbereid en door de gezamenlijke schoolbesturen vastgesteld, dat ieder schoolbestuur het HOE oftewel de 

implementatie organiseert. Afgesproken is dat schoolbesturen voor het volgende hun verantwoordelijkheid 

nemen: 

 Basisondersteuning op orde brengen op alle scholen (zie bijlage), met specifiek aandacht voor de 

implementatie van HGW en het werken met het groeidocument/ ontwikkelingsperspectief/handelingsplan 

(aangereikt vanuit de coördinatie samenwerkingsverband). 

 Bevorderen van de kwaliteit van het onderwijsaanbod. 

 Bevorderen van de handelingsbekwaamheid van leraren en het uitvoeren van de professionaliseringsagenda. 

 Iedere school voldoet aan de standaard voor zorgplicht (zie referenties voor passend onderwijs). 

 Voldoende kwaliteit van het onderwijs ( tenminste voldoende in het kader van het onderwijstoezicht). 

 Beschrijving ondersteuningsprofiel (conform kaders samenwerkingsverband op basis van instrumentarium 

PO-raad). 

 Inrichten van de twee expertisenetwerken. 

 Stimuleren van het elkaar leren kennen van partners in het dekkend netwerk van passend onderwijs, zodat zij 

naar elkaar kunnen verwijzen. 

 Ouderbetrokkenheid en communicatie met ouders (breder dan de OPR en de vanuit de coördinatie van het 

samenwerkingsverband georganiseerde communicatie). 

 Betrokkenheid personeel en informatievoorziening personeel (breder dan de OPR en de vanuit de 

coördinatie van het samenwerkingsverband georganiseerde communicatie). 
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3. BEOOGDE RESULTATEN PASSEND ONDERWIJS 

 

3.1 Startsituatie 

Hieronder is de startsituatie van het samenwerkingsverband geschetst op basis van de telling 

1-10-2013. 

 

 
 

 

 
 

 
Naam Plaats categorie 1 categorie 2 categorie 3 cluster 3 cluster 4 

Antoniusschool Castricum 10       10 

De Zevensprong Beverwijk 6     6   

Bets Frijlingschool Purmerend 17       17 

Heliomare Onderwijs Wijk aan Zee 1 7 12 20   

Mytyl SGM Heliomare Zaandam     8 8   

De Waterlelie Cruquius 2     2   

Prof.  Waterinkschool Amsterdam 9       9 

Prof.  Waterinkschool Amsterdam 1       1 

O.G. Heldringschool Amsterdam 1     1   

Dynamica Onderwijs Koog aan de Zaan 69   1 70   

Alb Schweitzerschool Haarlem 1     1   

Prof Dr Gunningschool Haarlem 2       2 

De Spinaker Alkmaar 3       3 

Coronelschool Amsterdam 7     7   

WB Noteboomschool Amsterdam Zo 1     1   

Gerhardschool Amsterdam 2       2 

Mr de Jonghschool Amsterdam 10       10 

Van Detschool Amsterdam 7       7 

De Pionier Duivendrecht 9       9 

    158 7 21 116 70 

 

 

deelname % sbao 
so cat 

1 so cat 2 so cat 3 
so 

totaal rugzakken 

PO2705 1,68% 0,98% 0,04% 0,16% 1,17% 0,80% 

Landelijk 2,60% 1,34% 0,09% 0,21% 1,64% 0,95% 

 
aantal 
thuiszitters: 1 

 

  

 rugzakken CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK totaal 

in bao 74 29 1 9 13 126

in sbao 21 0 0 0 1 22

totaal 95 29 1 9 14 148

leerlingen per CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK so totaal

onderwijsoort 70 7 21 11 77 186
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SBO aantallen en herkomst (monitor Zaans Netwerk 2012 - 2013) 

herkomst populatie SBO 2701  Herkomst populatie SBO 2703 

   %   % 

Basisscholen - Zaan 
Primair 

68 35 
Basisscholen - Zaan Primair 

21 25 

SBO - Zaan Primair 11 6 SBO - Zaan Primair 3 4 

REC 3 - Zaan Primair 1 1 REC 3 - Zaan Primair 0 0 

De Werf 0 0 De Werf 0 0 

Basisscholen - Spoor 16 8 Basisscholen - Spoor 0 0 

       

Basisscholen - Agora 36 19 Basisscholen - Agora 18 21 

SBO - Agora 11 6 SBO - Agora 10 12 

De Roos 0 0 De Roos 0 0 

      

Vrije School 0 0 Vrije School 1 1 

Basisscholen - buiten 
samenwerkingsverband 

4 2 
Basisscholen - buiten 
samenwerkingsverband 

5 6 

SBO - buiten 
samenwerkingsverband 

15 8 
SBO - buiten 
samenwerkingsverband 

4 5 

REC 2, 3, 4 - buiten 
samenwerkingsverband 

12 6 
REC 2, 3, 4 - buiten 
samenwerkingsverband 

14 17 

Voorschoolse Instanties 19 10 Voorschoolse Instanties 8 10 

Afkomst onbekend / ZMC 1 1 Afkomst onbekend / ZMC 0 0 

Totaal: 194 100  84 100 

 
Aantal 

Aantal zwakke scholen 1  

Aantal zeer zwakke scholen 0 

 

 

3.2 Kwalitatieve resultaten 2016 

De volgende kwalitatieve resultaten zijn geformuleerd. Het samenwerkingsverband zal in het voorjaar van 2016 

een meting op dit punt organiseren. In het najaar van 2014 wordt hiertoe een nulmeting vormgegeven. 

 

 Arrangementen zijn zo thuisnabij mogelijk georganiseerd. 

 Tenminste 80% van de leerlingen, ouders, medewerkers, ketenpartners zijn tevreden (in 

tevredenheidsonderzoeken vanuit kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband).  

 Arrangeren vindt plaats met zo min mogelijk bureaucratie: 

 heldere procedures 

 snelle toewijzing, snelle plaatsing, snelle doorstroom, snelle terugplaatsing 

 uitvoering van procedures met daadkracht en waar noodzakelijk met doorzettingsmacht om 

leerlingen een passend arrangement te bieden 

 duidelijke procedures voor mediation en geschillen. 

 De IB-ers zijn in staat de spilrol in de ondersteuningsaanpak (van indiceren naar arrangeren) van het 

samenwerkingsverband te vervullen. 

 Er is sprake van een goed samenspel met het samenwerkingsverband VO, de gemeenten en jeugdzorg (af te 

meten op basis van tevredenheidsonderzoeken). 

 Er is een duidelijke slag gemaakt van een curatieve aanpak naar een meer preventieve aanpak. 
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 Gezamenlijk afgesproken doelstellingen m.b.t. streefcijfers (verevening) zijn gerealiseerd. 

 Er zijn effectieve preventieve arrangementen ingevoerd. 

 

3.3 Kwantitatieve resultaten 2016 

Onderstaande kwantitatieve resultaten zijn geformuleerd. Deze zullen ook in de nulmeting en in de tussentijdse 

meting 2016 worden meegenomen. 

 Alle leerlingen hebben een passend arrangement. 

 Er zijn geen thuiszittende leerlingen (0% thuiszitters verwijtbaar aan het samenwerkingsverband). 

 De basisondersteuning is op tenminste 95% van de scholen op orde. 

 Streefpercentages voor verwijzingen naar SBO en SO cluster 3 en 4. (Deze wordt ook beïnvloed door de 

rechtstreekse instroom).  

 Doorlooptijden van processen binnen het samenwerkingsverband. 

 Aantal keren dat een beroep moet worden gedaan op doorzettingsmacht. 

 Kwantitatieve informatie omtrent klachten en beroep en bezwaar. 

 

Daarbij is het volgende kwalitatieve resultaat benoemd voor de langere termijn: 

 Ambitie van het samenwerkingsverband PO Zaanstreek is dat er uiteindelijk maar 1% van de leerlingen 

gebruik hoeft te maken van het speciaal onderwijs 

 ≈100% van de leerlingen (voor cluster 3 en 4) krijgt onderwijs in de regio (enkele uitzonderingen voor 

leerlingen met zeer specifieke of specialistische ondersteuningsbehoeften). Het streven om is om hier 

beheerst naartoe te groeien. Voor cluster 3 is reeds een voorziening in de regio gecreëerd. In 8 jaar is er een 

volledige cluster 4 voorziening in de regio (dit betreft niet de combinatie cluster 4-onderwijs in een 

behandelsetting, dat zal buiten de regio geleverd blijven worden).  
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4. EEN STERKE BASIS VOOR PASSEND ONDERWIJS 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het geheel van maatregelen dat betrekking heeft op de onderwijsondersteuning van zittende en nieuwe 

leerlingen (aanmelding, inschrijving en toelating) vat de wetgever samen in de term zorgplicht. De zorgplicht ligt 

bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 

die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen. Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden, 

moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst. Letterlijk staat in de wet:  

 

‘Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats 

dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte 

van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een 

andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor 

speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs’ (artikel 40 lid 4 Wpo). 

 

Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in 

de Zaanstreek samen om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, 

zodanig dat leerlingen – al dan niet met extra ondersteuning – een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doormaken. 

 

 

4.2 Standaard voor de basisondersteuning 

 

Om passend onderwijs te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat leerlingen en ouders weten wat zij van een 

school mogen verwachten als het om onderwijsondersteuning gaat, dat leraren weten wat de school kan bieden, 

dat ondersteuners in en om de school weten hoe zij de leerling en de school hierin zo goed mogelijk kunnen 

begeleiden en dat bestuurders hiervoor ruimte bieden.  

 

De gezamenlijke besturen zien ‘een sterke basis’ als het fundament voor de aanpak van passend onderwijs in de 

regio. Wat onder ’een sterke basis’ wordt verstaan is uitgewerkt in een gezamenlijke standaard voor de 

basisondersteuning. Deze standaard bestaat uit een zevental in criteria uitgewerkte referenties. Over deze 

referenties zijn door de gezamenlijke besturen bindende afspraken gemaakt. 

Deze zijn in deze paragraaf verder omschreven. 

 

In de uitwerking van de basisondersteuning is aansluiting gezocht bij de omschrijving van basisondersteuning die 

in het referentiekader van de sectororganisaties is opgenomen:  

 

 

Basisondersteuning 

Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve 

interventies die: 

- binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school, 

- onder regie en verantwoordelijkheid van de school, 

- waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners, 

- zonder indicatiestelling, 

- planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. 
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Bij de basisondersteuning gaat het om de volgende vier aspecten: 

 Basiskwaliteit 

 Planmatig werken 

 Preventieve en licht curatieve interventies 

 Onderwijsondersteuningsstructuur 

 

Deze vier aspecten van de basisondersteuning zijn verwerkt in zeven referenties 

die samen de standaard voor de basisondersteuning van het samenwerkingsverband 2705 PO De Zaanstreek 

vormen: 

 

1. De school voert een helder beleid op het terrein van leerlingondersteuning dat gebaseerd is op de 

zeven uitgangspunten van afstemming en de cyclus van handelingsgericht werken (HGW en planmatig 

werken) 

De school werkt volgens de zeven uitgangspunten van afstemming bij het bieden van onderwijs en ondersteuning 

aan leerlingen en heeft de leerlingondersteuning ingericht volgens de cyclus van handelingsgericht werken 

(HGW). 

 

2. De school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan 

kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (preventieve en licht curatieve interventies) 

De school heeft beschreven hoe zij haar aanbod afstemt op kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er 

zijn afspraken gemaakt over het aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, die conform de 

protocollen ‘Leesproblemen en Dyslexie’ en ‘Protocol Ernstige Reken/Wiskundeproblemen en Dyscalculie’ 

begeleid worden.  

De school beschrijft hoe onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd zijn op leerlingen met een meer of 

minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen 

wordt vermeden.  

Voor leerlingen die op een of meerdere punten een afwijkend onderwijsprogramma volgen dat de 

basisondersteuning overstijgt, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Dit beschrijft hoe dicht de leerling 

de gestelde doelen kan benaderen en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is.  

 

3. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur 

(onderwijsondersteuningsstructuur/basiskwaliteit) 

De school zorgt voor de interne begeleiding van zowel de leraren als de leerlingen. De school heeft zicht op de 

ontwikkeling van leerlingen en volgt systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen. De 

uitkomsten worden vastgelegd in een digitaal leerlingvolgsysteem. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van 

de leerlingondersteuning en past het beleid zo nodig aan. Daarbij beoogt de school dat kinderen zich optimaal en 

aantoonbaar ontwikkelen. Hetgeen betekent dat de tussen- en eindopbrengsten op de toetsresultaten tenminste 

zijn wat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

 

4. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal gezien veilig  

(preventieve en licht curatieve interventies) 

De school heeft een adequate aanpak ten behoeve van het voorkomen van gedragsproblemen, zij hanteert een 

anti-pestbeleid, zij werkt volgens het handelingsprotocol kindermishandeling en zij heeft een protocol voor 

medische handelingen. Er zijn afspraken gemaakt over de fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw, (een) 

aangepaste werk- en instructieruimte(s) en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor kinderen die dit nodig 

hebben . De school kent een hoge leerling-/ouder-/leerkrachttevredenheid en hoge veiligheidsscores op de 

enquêtes. 
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5. De school hanteert effectieve (ortho)pedagogische en (ortho)didactische methoden en aanpakken. 

Het team werkt gericht aan haar handelingsbekwaamheid en competenties 

(basiskwaliteit) 

De school biedt een uitdagende leeromgeving, hanteert effectieve instructiemethoden en hanteert bewezen 

(ortho)pedagogische en (ortho)didactische programma’s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en 

het voorkomen van gedragsproblemen.  

 

6. De school heeft een ondersteuningsteam en werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal 

(basis)onderwijs (onderwijsondersteuningsstructuur) 

De school heeft een effectief ondersteuningsteam, waarbij leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen tijdig 

worden gesignaleerd in samenwerking met ketenpartners, zoals jeugdzorgpartners en de contactpersoon van het 

Jeugdteam van het Centrum Jong. De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners 

kan bieden is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over volgens vastgesteld beleid op 

school-, bestuurs- en stedelijk niveau. 

 

7. De school zet in op een goede samenwerking met ouders conform de visie afstemming en 

handelingsgericht werken (onderwijsondersteuningsstructuur) 

Ouders kunnen samen met de school en ieder met een eigen verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling 

van het individuele kind. Ouders mogen verwachten dat scholen zorgen voor deskundig personeel. Dat geeft 

vertrouwen in de kwaliteit van de uitvoering van het schoolondersteuningsprofiel. Omgekeerd mag van ouders 

worden verwacht dat zij de school en de leerkracht steunen in de gekozen aanpak en dat zij thuis zo veel als 

mogelijk complementair handelen.  

De rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ouders zijn 

primair verantwoordelijk voor de opvoeding en de keuze van het type onderwijs van hun kind. Scholen voeren het 

gekozen onderwijs uit en zijn hier primair verantwoordelijk voor. Onderwijs en opvoeding zijn zo nauw verbonden 

dat scholen en ouders als partners moeten optrekken om de gezamenlijke doelstelling: kinderen maximale kansen 

bieden, te bereiken. 

 

Deze zeven referenties zijn aan de hand van indicatoren geconcretiseerd in een aparte notitie omtrent het 

realiseren van de basisondersteuning.  

De indicatoren zijn richtinggevend en dienen ter ondersteuning van de school. Aan de hand van de 

uitgewerkte indicatoren kan de school nagaan of zij voldoet aan de vastgelegde referenties van de 

basisondersteuning. De zeven referenties geconcretiseerd in indicatoren zijn opgenomen in de bijlagen en 

staan op de website van het samenwerkingsverband. 

 

 

4.3 Schoolondersteuningsprofielen  

 

Binnen de Wet Passend Onderwijs is elke school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast te stellen.  

Het ondersteuningsprofiel is een beschrijving van de basisondersteuning op schoolniveau en de voorzieningen 

die de school ter beschikking heeft voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  
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Centraal in het profiel staat de beschrijving van: 

 De basisondersteuning die de school biedt: preventieve en lichte curatieve interventies, de 

onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de kwaliteit van de basisondersteuning. 

 De extra ondersteuning die de school geeft (ondersteuningsarrangementen) voor bepaalde leerlingen, de 

specifieke deskundigheid die ingezet kan worden, extra voorzieningen waarover de school beschikt, meer 

aandacht en tijd, de toegankelijkheid van het gebouw en samenwerking met partners, zoals gemeente en 

Centra voor Jeugd en Gezin. 

 De ambitie van de school ten aanzien van haar verdere ontwikkeling met betrekking tot haar 

ondersteuningsaanbod (professionalisering en ontwikkelingsperspectief van de medewerkers). 

 

Binnen het samenwerkingsverband is elke school wettelijk verplicht zelf een ondersteuningsprofiel op te stellen. 

Echter, er is een nauwe inhoudelijke samenhang tussen de keuzes met betrekking tot de ondersteuning die op 

school-, organisatie- en op samenwerkingsniveau worden gemaakt.  

Het samenwerkingsverband immers dient een ‘dekkend aanbod van ondersteuning’ te hebben, zodat voor alle 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passend onderwijs beschikbaar is.  

Alle scholen in het samenwerkingsverband Zaanstreek hebben een schoolprofiel opgesteld. Het 

samenwerkingsverband zal op basis van de bestaande bestuursrapportages een analyse maken van de 

schoolondersteuningsprofielen in het samenwerkingsverband. Op die manier ontstaat extra zicht op het dekkend 

netwerk op dat niveau. Ook voor het Speciaal Onderwijs zijn profielen opgesteld. 

 

Het onderwijsprofiel en de medezeggenschapsraad  

De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op de vaststelling of wijziging van het 

schoolondersteuningsprofiel. Hierdoor hebben zowel personeel als ouders inspraak over de inhoud van het 

onderwijsprofiel en wordt het draagvlak voor het opgestelde onderwijsprofiel vergroot. De 

medezeggenschapsraad heeft ook inzage en adviesrecht op de besteding van het ondersteuningsbudget van de 

school. De school verantwoordt het ondersteuningsbudget achteraf aan het samenwerkingsverband volgens het 

principe ‘pas toe en leg uit’. 

 

4.4 Het dekkend netwerk en de scholen 

 

De wetswijziging passend onderwijs verplicht het samenwerkingsverband om per 1 augustus 2014 voor alle 

leerlingen een passende onderwijsplek te organiseren. Deze plicht is verankerd in de wet, waarin staat dat het 

bevoegd gezag van de school verantwoordelijk is voor de uitvoering van de zorgplicht. Zorgplicht betekent dat 

een school de aangemelde leerling zelf een passend onderwijsaanbod biedt of een onderwijsaanbod organiseert 

op een andere school. Het bestuur van een school heeft de zorgplicht voor alle leerlingen die zich aanmelden, 

deze zorgplicht wordt in praktische zin uitgevoerd door de school zelf. Dit betekent dat de zorgplicht al in 

werking treedt voor de inschrijving op de school.  

 

Het onderwijs op maat is bij voorkeur thuisnabij op de basisschool, maar niet uitsluitend. Voor een aantal 

leerlingen zal het onderwijs dat, met ondersteuning van het samenwerkingsverband of anderen, wordt geboden 

in de basisschool niet voldoende blijken. Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs spelen een 

belangrijke rol om voor deze leerlingen onderwijs op maat te realiseren. Maar ook (tijdelijke) plaatsing van 

leerlingen op een andere basisschool behoort tot de mogelijkheden.  
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DE SCHOLEN  

 

Basisscholen  

In de regio Zaanstreek gaan de meeste leerlingen naar het reguliere onderwijs. Er gaan 15.955 leerlingen naar een 

reguliere basisschool (peildatum december 2013). In de regio zijn 58 verschillende basisscholen met één of meer 

vestigingen. De basisscholen zijn verdeeld over 6 verschillende besturen. Het samenwerkingsverband is 

interzuilair. 

 

Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)  

In de regio gaan er 242 leerlingen naar het speciaal basisonderwijs (peildatum december 2013). Er zijn 3 scholen 

voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over 2 schoolbesturen. Het SBO is er voor leerlingen die extra 

ondersteuning en voorzieningen nodig hebben, maar in principe niet toelaatbaar zijn tot het speciaal onderwijs. 

SBO-scholen bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 13 jaar en deze scholen hebben dezelfde kerndoelen als 

reguliere basisscholen. Ze hebben echter meer middelen, waardoor klassen in het algemeen kleiner zijn, 

leerkrachten extra expertise hebben en er intern ondersteuning is van een orthopedagoog of psycholoog. Vaak 

hebben SBO scholen ook de beschikking over andere specialisten, zoals logopedist, kinderfysiotherapeut, 

speltherapeut, dyslexiebehandelaar, etc. Hierdoor zijn SBO scholen in staat het onderwijs verder af te stemmen op 

de onderwijsbehoefte van de leerling.  

SBO Sjalom maakt onderdeel uit van het Integraal Kindcentrum Tijstroom, een brede onderwijs- en 

zorgvoorziening waarin ook ouders en de jeugdhulpverlening participeren (www.sbo-agora.nl).  

SBO Het Dok en De Boei maken onderdeel uit van het Expertisecentrum Dynamica. Het Expertisecentrum bestaat 

naast de twee locaties voor speciaal basisonderwijs uit een voorziening voor speciaal onderwijs en een 

dienstencentrum van waar uit de reguliere basisscholen ondersteund worden bij het bieden van passend 

onderwijs (www.sbozaanprimair.nl).  

 

Scholen voor speciaal onderwijs (SO)  

Een klein deel van de leerlingen heeft speciaal onderwijs nodig. Dit zijn leerlingen met een handicap, chronische 

ziekte of stoornis. In de regio gaan er 186 leerlingen naar een school voor speciaal onderwijs (peildatum 

december 2013). Scholen voor speciaal onderwijs stellen een ontwikkelingsperspectief voor leerlingen vast. Op 

basis daarvan maakt de school een plan waarin staat hoe zij toewerken naar een passend door- of 

uitstroomprofiel.  

Ambitie van het samenwerkingsverband PO Zaanstreek is dat er uiteindelijk maar 1% van de leerlingen gebruik 

hoeft te maken van het speciaal onderwijs. Binnen de Zaanstreek is een onderwijsaanbod voor leerlingen met een 

verstandelijke of meervoudige beperking (cluster 3): Dynamica (www.dynamica.nu). Dynamica is een 

samenwerking tussen Zaan Primair en Heliomare. Het aanbod is gericht op het voorbereiden op een zo 

zelfstandige mogelijke deelname aan de maatschappij. Waarbij het onderwijs volledig wordt afgestemd op de 

behoeften en mogelijkheden van de individuele leerling. Op het moment dat de revalidatiebehandeling voorop 

staat of er spraken is van langdurig zieke kinderen (LZK) leerlingen is geen passend onderwijsaanbod in de 

Zaanstreek. Voor leerlingen met stoornissen of (ernstige) gedragsproblemen is op dit moment ook nog geen 

onderwijsvoorziening in de Zaanstreek.  

Deze leerlingen maken gebruik van speciaal onderwijs buiten de regio. Met de invoering van passend onderwijs is 

de ambitie uitgesproken voor zoveel mogelijk leerlingen een aanbod te hebben binnen de regio. In dat kader is 

afgesproken dat Zaan Primair ook de vestiging en uitvoering van de cluster 4 voorziening op zich neemt ten 

behoeve van het samenwerkingsverband PO Zaanstreek.  

Tegelijkertijd is vastgesteld, dat alle besturen van het samenwerkingsverband verantwoordelijkheid willen nemen 

voor een samenhangend geheel van SO-voorzieningen in en buiten de Zaanstreek. Als manier om deze 

medeverantwoordelijkheid gestalte te geven is ervoor gekozen een programmaraad op te zetten. In de 

programmaraad is de positionering van alle scholen voor SO voor zowel cluster 3 als cluster 4 aan de orde. De 

beide clusters 3 en 4 SO voorzieningen vormen ‘het dak van het huis’, waarbij het huis de organisatie van het 

samenwerkingsverband verbeeldt. In de programmaraad krijgt de medeverantwoordelijkheid voor de inrichting 

en omvang van het dak gestalte.  

 

http://www.sbo-agora.nl/
http://www.sbozaanprimair.nl/
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Voor de leerlingen waarvoor binnen ‘het dak’ geen passend aanbod gerealiseerd kan worden blijft het mogelijk 

gebruik te maken van een SO voorziening buiten de Zaanstreek. Uiteraard kunnen ouders er ook om andere 

redenen voor kiezen buiten de Zaanstreek van het SO gebruik te maken. 

 

Ontwikkeling speciaal onderwijs  

Zaan Primair zal de cluster 4 SO-voorziening ontwikkelen in samenwerking met een SO-partner, waarvan een 

expertise-inbreng wordt gevraagd. Deze cluster 4 SO voorziening is bedoeld voor maximaal 60 leerlingen. 

Bij de vestiging van de SO-4 voorziening zal Zaan Primair gebruik maken van het Dynamica brin-nummer. 

Organisatorisch wordt de huidige SBO functie van Zaan Primair en het SO gekoppeld, om een meerwaarde in het 

benutten van de expertise en exploitatie te bereiken. Net zoals voor sommige cluster 3 leerlingen, zullen niet alle 

SO-4 leerlingen in de nieuwe voorziening in de Zaan opgevangen kunnen worden. Leerlingen, voor wie de 

hulpverlening of behandeling de overhand heeft en niet het onderwijs, blijven aangewezen op specialistische 

voorzieningen buiten de Zaanstreek. Bovendien kunnen ouders met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het 

samenwerkingsverband ervoor kiezen buiten de Zaanstreek bij een SO-school toelating te verzoeken. Het 

samenwerkingsverband maakt nadere afspraken over de manier waarop de beslissing tot stand komt waar een 

leerling, gezien zijn mogelijkheden en onderwijsbehoeften, het beste geplaatst kan worden. 

De scholen voor SO die bij het samenwerkingsverband horen, staan opgesomd in de bijlage.  

 

4.5 De programmaraad 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs heeft een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de extra 

ondersteuning die geboden wordt. Dit geldt dus ook voor de kwaliteit van de ondersteuning van de leerlingen in 

het SBO en SO. Dit is opgenomen als indicator in het voorlopige toetsingskader van de inspectie onder het 

kwaliteitsaspect: 1. Resultaten, 1.4: 

 

 Het samenwerkingsverband realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die het voor 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld.  

 Het samenwerkingsverband toont aan dat het de geplande kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (incl. 

bekostigingsaspecten) behaalt. 

 

Dit schept een bijzondere verhouding tussen de voor het onderwijs in het SBO en SO verantwoordelijke besturen 

en het samenwerkingsverband. Het voorlopige toetsingskader meldt hierover dat de inspectie bij achterblijvende 

kwaliteit van de onderwijsondersteuning in eerste instantie het schoolbestuur zal aanspreken. Maar tegelijkertijd 

zal de inspectie oog hebben voor de voorwaarden die er in het samenwerkingsverband aanwezig zijn, in de vorm 

van functionerende afspraken tussen besturen, om een schoolbestuur in staat te stellen aan de 

kwaliteitsvoorwaarden te voldoen. De programmaraad kunnen we in deze optie beschouwen als een uitwerking 

van deze afspraken tussen besturen van het samenwerkingsverband.  

 

1. Algemeen 

De programmaraad is het inhoudelijk overlegorgaan van vertegenwoordigers van de besturen in het 

samenwerkingsverband. In de programmaraad zijn de bestuurlijke geledingen vertegenwoordigd. Daarmee is 

direct overleg georganiseerd tussen het SO in de Zaanstreek, het regulier onderwijs, en het SO buiten de 

Zaanstreek .De programmaraad wordt ingesteld door het samenwerkingsverband en rapporteert aan het 

samenwerkingsverband in de vorm van rapportage en advies. Het samenwerkingsverband stelt het beleid vast. De 

wetgeving kent geen programmaraad. Het is daarom een overlegorgaan dat in ons samenwerkingsverband 

functioneert in aanvulling op de wet- en regelgeving. Het betreft een invulling van de verantwoordelijkheid van 

de samenwerkende besturen in een samenwerkingsverband vanwege de wettelijke taak te zorgen voor een 

dekkend netwerk en voor de aansturing van de kwaliteit van de extra ondersteuning (zie hierboven onder 

Toezicht). Voor de SO-besturen vormt de programmaraad een ondersteuning van haar bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de invulling van het onderwijsaanbod, de sturing op de instroom van 

leerlingen en de onderwijskundige inrichting. Dit zijn dan ook de onderwerpen waar de Programmaraad zich op 

richt.  
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De wet- en regelgeving heeft altijd voorrang. De programmaraad heeft haar invloed als het ware voorafgaand aan 

de formele verantwoordings- en overlegverplichtingen. In de programmaraad vindt het overleg tussen uitvoerend 

bestuur en samenwerkingsverband-besturen plaats op basis waarvan het programma en uitvoering tot stand 

komt, die het uitvoerend bestuur vervolgens wettelijk moet verantwoorden aan de inspectie en waarbij tevens de 

medezeggenschapsverplichtingen ten opzichte van ouders en personeel is vastgelegd. Er kan daarbij geen sprake 

zijn van een formeel adviesrecht in de zin van de wet (geen wettelijke basis), wel een adviesrecht op basis van een 

vastgelegde afspraak tussen besturen, waarmee de medeverantwoordelijkheid tot stand komt voor het SO.  

 

Veel van wat hier volgt vraagt om operationalisatie. Dit vormt de eerste opdracht van de programmaraad. 

Wanneer de operationalisatie is vastgesteld wordt deze jaarlijks geëvalueerd. De focus van dit voorstel is de 

functie van de programmaraad op zich en de onderwerpen waarover de raad zich mee bezig houdt. Als daarover 

consensus is, kan de programmaraad worden ingesteld. Deze kan vervolgens de operationalisatie oppakken, in 

eerste instantie aansluitend bij het feitelijk functioneren van de SO-voorzieningen.  

Een andere algemene opmerking is de manier waarop de programmaraad aan gegevens komt. Te voorzien is dat 

het om monitorgegevens gaat en managementrapportages. De programmaraad zal vaststellen om welke 

gegevens dit gaat. De programmaraad zal de gegevens gebruiken om trendmatige ontwikkelingen en 

geformuleerde doelstelling met elkaar in evenwicht te brengen.  

 

Onderstaand worden de onderwerpen voor de programmaraad nader geformuleerd. Voor het grootste deel zijn 

dat onderwerpen waarover de SO-voorzieningen al zullen rapporteren in hun schoolplannen en de evaluaties 

daarvan. Het begin van de operationalisatie is dus: de schoolplannen bespreken.  

 

2. Instroom/doelgroepen 

Het reguleren van de instroom in het SO (en SBO) is bij uitstek een taak van het samenwerkingsverband, die tot 

uiting komt in de regel dat een leerling alleen toelaatbaar is tot een SBO of SO voorziening met een TLV van het 

samenwerkingsverband. Een behoorlijk deel van de SO-leerlingen stroomt in via zorginstellingen, waarvoor het 

samenwerkingsverband in veel gevallen slechts pro forma TLV’s zal afgeven. Maar daar waar dit mogelijk is 

formuleert en voert het samenwerkingsverband beleid ten aanzien instroom in het SO. Dit is ook als een beleid 

van vraag en aanbod te beschouwen. Het regulier onderwijs is de vragende partij, het SO de aanbieder. De 

ambitie van het samenwerkingsverband is in totaal maximaal 1% van het aantal leerlingen in het 

samenwerkingsverband deel te laten nemen aan het SO (cluster 3 en 4). Besturen willen daarbij op realistische 

wijze uitgaan van de praktijk van het werkelijke deelnamepercentage op 01-08-2014. Bovendien is hierbij een 

onderscheid noodzakelijk tussen de situatie voor cluster 3 en voor cluster 4, gerelateerd aan de mate waarin de 

instroom in hun onderwijsvormen beïnvloed kan worden. Het betekent waarschijnlijk wel dat de 

samenwerkingsverband-besturen zullen sturen op een vermindering van de huidige instroom in vooral cluster 4 

voorzieningen, aan de hand van jaarlijkse monitoring en haalbare doelstellingen per jaar. Dit kan geen directe 

gevolgen hebben voor de procedure die leidt tot het afgeven van een TLV. Dit zou betekenen dat alleen het 

aanbod vermindert, bij gelijkblijvende vraag. Het zal vooral moeten gebeuren door het versterken van de 

draagkracht van reguliere scholen. Juist de programmaraad kan een belangrijk bestuurlijk orgaan zijn om hierin 

beleid te ontwikkelen en maatregelen die besturen nemen af te spreken. In de programmaraad komen bovendien 

de bevindingen van de SO-voorzieningen op tafel met de ingestroomde leerlingen. Over bevindingen en 

afspraken aangaande de instroom dient goed gecommuniceerd te worden met de reguliere scholen en de 

ondersteunende expertisefuncties.  

 

3. OPP  

Een belangrijk onderdeel van de monitor vormt de realisatie van het ontwikkelperspectiefplan (OPP). Voor elke 

leerling met extra ondersteuning is een OPP opgesteld, dat de einddoelen beschrijft en de onderwijskundige 

maatregelen waarmee deze bereikt dienen te worden: dus ook de planning van de duur van een eventuele SO-

plaatsing en het eventuele perspectief op terugplaatsing in het PO. Van het SO wordt verwacht dat zij rapporteert 

over de uitvoering van het OPP en de doelstelling evalueert. De managementrapportage geeft aan in hoeverre 



25 

 

 

 

doelen van de OPP’s worden gehaald. Zo kan blijken of de OPP’s vooraf te optimistisch of juist te pessimistisch 

zijn geformuleerd en of het onderwijsprogramma al of niet voldoende inspeelt op de OPP’s van leerlingen.  

 

4. Het programma 

Er dient een goede correlatie te bestaan tussen de onderscheiden doelgroepen en het onderwijsprogramma van 

de SO-voorzieningen. Hierbij is ook van de doelstelling belang het SBO-aanbod te flexibiliseren. Het SO-onderwijs 

is er voor leerlingen met vaak zeer specifieke en gestapelde onderwijsbehoeften. Dit stelt specifieke eisen aan het 

onderwijskundig programma en daarbij behorende voorzieningen. De SO-voorzieningen zorgen voor 

managementrapportages waaruit blijkt hoe de afstemming functioneert. Juist op dit punt wordt van de SO-4 

vertegenwoordiging in de programmaraad inhoudelijke expertise gevraagd. Voor cluster 3 ligt dit anders, omdat 

de inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen Zaan Primair en Heliomare voor een belangrijk deel is 

uitontwikkeld. In het feitelijk functioneren van de programmaraad moet daarom rekening gehouden worden met 

dit faseverschil in de samenwerking met betrekking tot de vormgeving van cluster 3 en 4 in de Zaanstreek.  

 

4.6 Leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te zitten  

  

Melden bij het bestuur, het samenwerkingsverband en leerplicht  

Alle bovenstaande scholen moeten samen met elkaar een dekkend netwerk vormen. Het is de taak van alle 

professionals om thuiszittende leerlingen, of waar thuis zitten dreigt, direct te melden. Dit moet bij zowel het 

bestuur, het samenwerkingsverband als bij leerplicht. Het samenwerkingsverband kan ofwel door bemiddeling 

ofwel door tijdelijke extra ondersteuning het thuiszitten voorkomen. Het samenwerkingsverband organiseert 

direct de benodigde samenwerking met specifieke onderwijsvoorzieningen, leerplicht en de eventuele 

zorgpartners. Het samenwerkingsverband Zaanstreek heeft op basis van gegevens vanuit OCW momenteel geen 

thuiszitters.  

 

Samenwerking met leerplicht  

De coördinatie van het samenwerkingsverband heeft direct contact met de betreffende leerplichtambtenaar bij 

thuiszitten of bij een situatie waarin thuiszitten een reële situatie kan worden. In overleg worden de benodigde 

acties in werking gezet. Leerplicht hanteert de landelijke definitie van thuiszitters, namelijk: ‘een leerplichtige 

jongere van 5 tot 18 jaar, die ingeschreven staat op een school of instellingen en die zonder geldige reden meer 

dan vier weken verzuimt en hierbij niet beschikt over een vrijstelling van leerplicht’. De afspraak met leerplicht is 

dat er direct contact is onderling, na een melding van een thuiszitter.  

 

  



26 

 

 

 

5. VAN INDICEREN NAAR ARRANGEREN 

 

5.1 Handelingsgerichte ondersteuningstoewijzing en niveaus van onderwijsondersteuning 

 

Passend onderwijs vraagt om een andere manier van het organiseren van de ondersteuning van leerlingen. De 

leidende vraag moet niet zijn wat er mis is met een leerling, maar wat een leerling nodig heeft om beter te leren 

en zich beter te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig aan te sluiten bij wat een leerling wel goed kan, wat er goed 

gaat, welke talenten een leerling kan inzetten en in welke situaties een leerling zich ontwikkelt. Extra 

ondersteuning moet er op gericht zijn leerlingen en leerkrachten in hun kracht te zetten, zodat een situatie 

ontstaat waarin en leerling adequaat wordt ondersteund in de eigen ontwikkeling.  

Het arrangeren van ondersteuning op maat moet daarom, in aansluiting op het handelingsgerichte werken 

binnen de scholen. handelingsgericht plaatsvinden. Binnen het samenwerkingsverband hanteren we de volgende 

uitgangspunten voor handelingsgerichte ondersteuningstoewijzing: 

 

 

Integrale handelingsgerichte diagnostiek/ ondersteuningstoewijzing maakt gebruik van de 

volgende categorieën: 

- Ontwikkelingsgebieden van het kind 

- Beschermende en belemmerende factoren in onderwijs, thuissituatie en de vrije tijd. 

- Beschermende en belemmerende factoren van het kind per ontwikkelingsgebied 

- Onderwijs- en/of opvoedingsbehoeften kind 

- Ondersteuningsbehoeften omgeving 

- Te behalen ontwikkelingsdoelen 

- Voorstel ondersteuningsarrangement 

 

Vragen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn per definitie niet wat is er mis met dit kind, 

maar juist  

- Hoeveelheid aandacht en tijd er nodig is 

- Hoeveel extra tijd is er nodig/beschikbaar, welke eisen moeten/kunnen we stellen aan het 

aantal handen in de klas of de groepsgrootte 

- Welke onderwijsmaterialen er nodig/beschikbaar zijn 

- Welke aanpassingen in de klas, in en om het schoolgebouw zijn nodig/beschikbaar om 

een normale schoolgang van de leerlingen met speciale behoeften te garanderen 

- wat zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht c.q. school 

- welke specialistische expertise is nodig/beschikbaar en met welke intensiteit 

- welke ondersteuningsbehoeften zijn nodig in de thuissituatie/vrije situatie.  

  

 

 

Niveaus van onderwijsondersteuning (toegankelijke en specialistische onderwijsondersteuning) 

 

Binnen het samenwerkingsverband is een dekkend netwerk van onderwijsondersteuning (een infrastructuur van 

arrangementen) ingericht, zodat alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte/hulpvraag een passend 

aanbod kunnen krijgen. Deze extra onderwijsondersteuning omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, 

ondersteuning en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen.  
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De verschillende niveaus van onderwijsondersteuning zijn hieronder in schema gezet. 

 

 

 
 

Binnen de scholen van het samenwerkingsverband wordt gesproken (aansluitend op HGW) over niveaus van 

ondersteuning: 

 Niveau 1: basisondersteuning in de groep met ondersteuning van de IB-er 

 Niveau 2: basisondersteuning in de school 

 Niveau 3: extra ondersteuning met maatwerkarrangement, leerling blijft in principe op reguliere school. Voor 

deze leerlingen OPP opstellen. 

 Niveau 4: extra ondersteuning in andere setting. Voor deze leerlingen OPP opstellen en 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij samenwerkingsverband aanvragen. 

 

5.2 Toeleiding naar extra ondersteuning  

5.2.1 Uitgangspunten voor ondersteuningstoewijzing  

De ondersteuningstoewijzing voor alle scholen in het samenwerkingsverband is gebaseerd op de volgende 

uitgangspunten:  

a. Eigenaarschap van en regie op de ondersteuning ligt bij de scholen. Arrangeren gebeurt dus door, in en 

vanuit de school, samen met de ouders; 

b. De onderwijsbehoeften van de leerling en de daaraan gekoppelde ondersteuningsbehoeften van de 

leerkracht staat centraal; Daarbij is ook altijd oog voor de ondersteuningsbehoeften van de ouders.  

c. Bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte wordt altijd integraal gekeken naar eventuele 

ondersteuningsbehoefte op andere leefgebieden van de leerling en zijn/haar ouders.  

d. Nadruk ligt op preventieve ondersteuning en het snel en flexibel inzetten van ondersteuningsarrangementen;  

e. Er is duidelijk onderscheid tussen kortdurende ondersteuning in het kader van de basisondersteuning en 

arrangementen die vallen onder de noemer extra ondersteuning. Basisondersteuning is datgene wat ‘onder 

eigen verantwoordelijkheid’ van de school plaatsvindt. Op het moment dat er meer ondersteuning nodig is 

dan dat wat tot de basis behoort is er sprake van het derde ondersteuningsniveau: het inzetten van extra 

ondersteuningsarrangementen. 

f. Er zijn heldere procedures en er is snelle besluitvorming voor scholen. 
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g. Het arrangeersysteem wordt zo ingericht, dat niet de financiële prikkels, maar wat nodig is voor scholen, 

leidend zal zijn bij het voorzien in onderwijsbehoefte van leerlingen.  

h. De verschuiving van de verantwoordelijkheid naar de schoolbesturen, in combinatie met de financiering, 

maakt vereenvoudiging mogelijk. 

 

5.2.2 Werkmodel voor ondersteuningstoewijzing op meerdere niveaus 

Op basis van deze uitgangspunten en in overleg met directeuren en IB’ers is het onderstaande werkmodel voor 

passend onderwijs in het samenwerkingsverband Zaanstreek ontwikkeld. Het model gaat uit van één route voor 

(extra) ondersteuning en eventuele verwijzingen.  

 

 

 
Hieronder zijn per niveau de routes naar extra ondersteuning aangegeven. Voor de scholen van Zaan Primair, 

SPOOR en de Werf is de praktische werkwijze rond arrangeren ontwikkeld in de pilot AVO (Arrangeren Vanuit 

Onderwijsbehoeften). Voor de scholen van Agora en de Roos is de werkwijze ontwikkeld in de pilot IVO (Indiceren 

Vanuit Onderwijsbehoeften). Het bestuur van stichting vrije scholen Ithaka zal nog een besluit nemen over de 

wijze van aansluiting.  

 

Zoals beschreven zijn er gemeenschappelijke uitgangspunten voor alle scholen in samenwerkingsverband 

Zaanstreek. Op hoofdlijnen komt de werkwijze rond arrangeren in alle scholen overeen. Zo onderscheiden alle 

scholen de niveaus van ondersteuning, alle scholen werken handelingsgericht of zijn in een ontwikkeling daarin.  
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Op hoofdlijnen kunnen de routes als volgt worden geschetst: alle scholen zullen in het samenwerkingsverband 

allereerst ondersteuning in de groep of in de school geven. Ook zullen enkele lichte arrangementen onder de 

basisondersteuning gaan vallen. Dit kunnen scholen en besturen onderling regelen.  

 

De scholen kunnen daarnaast allemaal een beroep doen op (een vorm van) bovenschoolse expertise.  

Voor de scholen van Zaan Primair, SPOOR en de Werf komt (opgenomen in de basisondersteuning, vanuit 

middelen van het samenwerkingsverband) een schoolondersteuner beschikbaar. Deze zal of zelf lichte 

ondersteuning bieden (basisondersteuning), of de toegang verschaffen tot extra ondersteuning zoals 

maatwerkarrangementen (dan moet er een OPP worden opgesteld en komen extra middelen vanuit de 

samenwerkende besturen beschikbaar). 

 

Voor de scholen van Agora en de Roos zal deze expertise/ondersteuning of onderling georganiseerd worden 

(basisondersteuning vanuit de IVO-gedachte) of via de IVO-commissie beschikbaar komen (dan valt het onder 

maatwerkarrangementen in de extra ondersteuning, opgesteld en komen extra middelen vanuit de 

samenwerkende besturen beschikbaar). De uitwerking voor de scholen van respectievelijk Zaan Primair, SPOOR en 

de Werf/ Agora en de Roos van de routes naar extra ondersteuning vindt u in de bijlagen. 

 

Voor alle scholen in het samenwerkingsverband geldt dat voor de toegang tot het SBO en SO eerst een 

deskundigenadvies bij het samenwerkingsverband aangevraagd moet worden (zie 5.3.4). 

 

5.3 De arrangementen 

5.3.1. Kenmerken van een arrangement  

Een arrangement is altijd tijd-, leerling- en contextgebonden. Met het inzetten van een extra 

ondersteuningsarrangement werkt een school tevens aan het versterken van de eigen ondersteuningsstructuur. 

Een ondersteuningsarrangement draagt ertoe bij dat in de school meer inzicht ontstaat in de specifieke 

ondersteuningsbehoefte en meer expertise wat betreft mogelijke maatregelen. Voor alle betrokkenen is het 

daarom van belang de inzet van extra ondersteuning goed te evalueren. Op basis daarvan kunnen afspraken 

worden gemaakt om het effect voor leerling, leerkracht en ouders te borgen.  

 

Een arrangement kan bestaan uit inzet op een van de volgende vijf velden of een combinatie daarvan: 

 leer- en ontwikkelingskenmerken 

 werkhouding 

 fysieke en medische kenmerken 

 sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken  

 en/of de thuissituatie van een leerling en de handelingsverlegenheid van de leerkracht(en) daarmee.  

 

Een arrangement wordt beschreven met de volgende items: 

 Hoeveelheid aandacht (handen in de klas) 

 Aangepast lesmateriaal 

 Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving 

 Expertise binnen het team  

 Samenwerking met interne en externe organisaties  

 Handelingsbekwaamheid van de leraren vergroten 

 De leerling als mederegisseur en samenwerking leerlingen onderling  

 Educatief partnerschap, samenwerken met ouders  

 duur van het arrangement: onbepaalde tijd/tijdelijk/flexibel/eenmalig; 

 kosten van het arrangement 

 beschikbaarheid van het arrangement 
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5.3.2 Handelingsgericht arrangeren -dossieropbouw 

Bij het arrangeren en verwijzen naar het SBO of SO spelen verschillende documenten/informatiebronnen een rol. 

Scholen hebben hun eigen registratiesysteem, dat meer of minder geschikt is voor het vastleggen van gegevens 

over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In de wet wordt gesproken over het verplichte 

ontwikkelingsperspectief plan (OPP) dat moet worden opgesteld als er sprake is van extra ondersteuning. 

Landelijk wordt er gesproken over het zogeheten groeidocument, dat het documenteren van de toewijzing en 

evaluatie van extra ondersteuning op handelingsgerichte wijze kan ondersteunen. In het samenwerkingsverband 

Zaanstreek willen we de manier van vastleggen van gegevens met betrekking tot de onderwijsondersteuning 

zoveel mogelijk in elkaar schuiven om bureaucratische ballast te voorkomen. Tegelijkertijd willen we het 

documenteren van gegevens zodanig organiseren dat er een zorgvuldige en handelingsgerichte besluitvorming 

mogelijk is over de extra ondersteuning van een leerling, zowel als het gaat over extra ondersteuning in de 

basisschool als wanneer het gaat over verwijzing naar SBO of SO.  

 

Enkele criteria voor de dossiervorming zijn al wel duidelijk:  

a. Het dossier houdt rekening met de zeven uitgangspunten en de werkwijze van handelingsgericht werken. 

b. Het ondersteunt de scholen bij het realiseren van ouderbetrokkenheid, het formuleren van een onderwijs- 

en/of jeugdhulparrangement en bij het maken het ontwikkelingsperspectiefplan. 

c. Het geeft de geschiedenis weer van interventies en evaluaties in de sfeer van onderwijsondersteuning van een 

leerling.  

d. Het samenwerkingsverband moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle maatregelen 

zullen daaraan worden getoetst.  

 

Een leerlingdossier heeft zeven functies: 

1. Voorbereiding en aanmelding ondersteuningsteam (zie 4.2 en uitwerking in de bijlage) 

2. Praatpapier tijdens het ondersteuningsteam (vragen en beslissen, houvast en structuur) 

3. Verslag van het ondersteuningsteam en vastleggen van afspraken (zo beknopt mogelijk) 

4. Monitoren: zijn doelen in zicht/ behaald? Is voortzetting van extra ondersteuning nog nodig? 

5. Ontwikkelingsperspectief: uitstroomperspectief, tussen doelen, en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot 

groepsplan 

6. Toelaatbaarheidsverklaring 

7. Data verzamelen, zoals over duur en inhoud trajecten en typen en inhoud van arrangementen. 

 

Het groeidocument is bedoeld om een breed beeld te krijgen van een leerling die extra ondersteuning nodig 

heeft. Het bestaat uit 4 delen:  

 Deel A: gegevens van de leerling  

 Deel B: inventariseren van de informatie van de leerling, de school en de thuissituatie  

 Deel C: formuleren van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en  

 Deel D: maken van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  

  

Het groeidocument is dus vooral een hulpmiddel om te komen tot de juiste ondersteuning en is geen doel op 

zich. Het document laat duidelijk zien welke informatie (al) is verzameld, welke nog ontbreekt en waar mogelijk 

nog nieuwe informatie moet worden verzameld.  

  

Bij de eerste signalering (zie ondersteuningsroute) begint de school gegevens op het groeidocument in te vullen. 

Voor sommige leerlingen kan dit al meteen na de aanmelding zijn. De visie van ouders en leerling worden meteen 

in het document vastgelegd. Bij iedere volgende stap uit de ondersteuningsroute wordt de informatie aangevuld 

en wordt bekeken welke relevante informatie nog ontbreekt en hoe deze verzameld kan worden om een leerling 

passend te ondersteunen en als dat nodig is te komen tot één integraal ondersteuningsplan (1 kind 1 gezin 1 

plan). Hiervoor zullen de kernpartners van de school ook informatie leveren. Zodra de gegevens worden gebruikt 

om in het ondersteuningsteam (het overleg van de school en de kernpartners) te bespreken is er toestemming 

van de ouders/ leerling nodig.  
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Wanneer moet het ingevuld worden?  

De start van het groeidocument kan zijn bij het eerste signaal dat een leerling mogelijk niet voldoende zal hebben 

aan de basisondersteuning van de school. Dit kan voor de ene leerling dus al bij aanname op de school zijn en 

voor een andere leerling blijkt dat pas na verloop van tijd. Het dossier moet in ieder geval ingevuld worden voor 

alle leerlingen die een vorm van extra ondersteuningen krijgen. 

 

In de algemene maatregel van bestuur (AMvB) is opgenomen dat het OPP ten minste informatie bevat over naar 

welke onderwijssoort in het voortgezet onderwijs uitstroom van de leerling wordt verwacht, inclusief de 

onderbouwing. De onderbouwing dient ten minste een weergave bevatten van de belemmerende en 

bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. 

De eisen die aan het OPP worden gesteld, integreren we in het dossier.  

 

Voor scholen, ouders en professionals in de onderwijsondersteuning is het van belang duidelijkheid te hebben 

over wanneer een leerling in aanmerking komt voor een plaatsing op het SBO of het SO. Het 

samenwerkingsverband geeft voor deze onderwijssoorten een TLV af op basis van een deskundigenadvies. Op 

basis van welke afspraken kunnen deskundigen positief of negatief adviseren? En hoe weegt het 

samenwerkingsverband het deskundigenadvies? Welke indicatoren verwachten we dat in hun advies een rol 

spelen? Waar kunnen scholen en ouders van op aan als zij een plaatsing in het SBO of SO overwegen. Dat zijn 

vragen waar in het tijdperk van de LGF regelgeving (tot 01-08-2014) in de vorm van indicatiecriteria voor het SO 

een bepaalde duidelijkheid over bestond. Maar deze criteria hebben een sterk medische invalshoek. In het 

tijdperk van passend onderwijs willen we werken met meer handelingsgerichte indicatoren. Er zijn zorgen over 

hoe scherp en transparant de nieuwe criteria kunnen zijn. Toch werken we bij de toelating tot het SBO al met niet 

duidelijk vastgelegde indicatoren. Een daarvoor aangestelde externe PCL beslist daarover in de Zaanstreek al jaren 

op tamelijk probleemloze wijze, hoewel wel op grote afstand van de scholen. In de periode tot aan juni 2014 

zullen we in het Zaanse primair onderwijs voor zowel de toelaatbaarheid naar het SBO als SO zo helder mogelijke 

handelingsgerichte indicatoren opstellen die houvast en transparantie bij het hanteren van bovenstaande 

procedures.  

 

5.3.3 Deskundigenadvies 

Voordat een samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan afgeven voor SBO of SO, dient er 

een deskundigenadvies beschikbaar te zijn. De eisen waaraan het deskundigheidsadvies dient te voldoen is 

geregeld in een AMvB (nu nog concept). Het samenwerkingsverband dient voor een TLV door minimaal twee 

deskundigen te worden geadviseerd, waarbij een deskundige altijd een orthopedagoog (min. MA) dient te zijn en 

een tweede deskundige aangewezen kan worden op basis van de afspraak in een samenwerkingsverband, 

bijvoorbeeld afhankelijk van de beperking van de leerling. Er zijn geen eisen gesteld aan de onafhankelijkheid van 

de deskundigen. 

 

Het deskundigenadvies is van belang voor ouders, voor school of instelling die verwijst en voor het 

samenwerkingsverband. Deze partijen hebben elk hun eigen positie en verantwoordelijkheid. Het 

deskundigenadvies wordt aangevraagd door de verwijzer. In de regel is dat een school, maar het kan ook gaan 

om een instelling die rechtstreekse plaatsing in een SBO of SO van belang vindt voor de leerling. Bij het 

samenwerkingsverband worden dus TLV-en aangevraagd zowel voor leerlingen vanuit de basisschool, als voor 

leerlingen die nooit in op en basisschool hebben gezeten. De school (of instelling) is degene die het 

deskundigenadvies aanvraagt. Een aanvraag voor een deskundigenadvies dient altijd in overleg met de ouders 

plaats te vinden. Alleen in uiterste gevallen is het mogelijk dat de school de aanvraag doet zonder instemming 

van de ouders. Dat kan alleen als er sprake is, in het oordeel van de school, van een onhoudbare situatie voor de 

leerling in de school. Maar ook dan moeten ouders in deze procedure altijd worden gehoord. In het 

samenwerkingsverband Zaanstreek PO zien we ouders als educatieve partners. Samen met ouders wordt daarom 

de beste oplossingen voor het kind gezocht. Overigens vinden we het ook van belang dat het gesprek met de 

leerling zelf niet wordt overgeslagen. Als de beste oplossing een plaatsing in het SBO of SO lijkt te zijn, wordt het 

deskundigenadvies ingewonnen.  
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Voor alle aanvragen voor een TLV-en vragen scholen en instellingen een deskundigenadvies aan bij het 

samenwerkingsverband. Dat betekent dat het samenwerkingsverband de organisatie zodanig inricht, dat er 

deskundigen beschikbaar zijn die het formeel vereiste advies kunnen afgeven. Dit geldt voor alle aanvragen. We 

denken hier aan aanvragen voor: 

 vanuit basisscholen voor SBO 

 vanuit basisscholen voor SO cluster 3 of 4 

 vanuit SBO of SO scholen voor een verlenging of wijziging van de TLV 

 vanuit instellingen zoals MOC of KDC voor SBO of SO (onderinstroom) 

 vanuit cluster 2  

 voor thuiszitters en verhuizers 

 

Gesprek 

Bij alle aanvragen geldt dat de aanvraag vergezeld moet gaan van een dossier waaruit de deskundige een beeld 

kan krijgen van de onderwijsbehoefte van de leerling. Daarnaast moet het voldoen aan de eisen die in 5.3.2 zijn 

beschreven. Een opzet daarvoor  

De deskundigen hanteren daarbij een procesmatige aanpak waar dat zinvol is. Voor sommige aanvragen ligt een 

rechtstreeks positief advies voor de hand. Maar in de regel is voor aanvragen vanuit de basisschool een werkwijze 

nodig waarin in een gesprek op school met de betrokken partijen het deskundigenadvies tot stand komt. De 

deskundige wordt in het gesprek vergezeld door een tweede deskundige, die als voorzitter optreedt.  

 

Bij alle aanvragen wordt nagegaan door de deskundige;  

 Of alle partijen zijn gehoord;  

 Of de integraliteit van de oplossingen is afgewogen (wat is er aan jeugdhulp nodig en mogelijk in relatie tot 

de beslissing tot handhaving of verwijzing); 

 Of de ernst van de indicatoren die aanleiding geven tot verwijzing adequaat in kaart is gebracht; 

 Welke de schoolfactoren en kindfactoren zijn die bijdragen aan de beslissing tot verwijzing;  

 Of duidelijk is dat de school of verwijzer (in overleg met ouders) alternatieve oplossingen heeft overwogen en 

indien mogelijk heeft uitgeprobeerd en of zij de mogelijkheid van verwijzing naar een (andere) basisschool 

voldoende heeft overwogen. 

 

Implementatie en doorontwikkeling 

De implementatie van deze manier van verwijzen met deskundigenadvies en de vereiste dossiervorming, dient de 

eerste twee jaar naar verwachting vergezeld te gaan van scholingsmomenten voor alle scholen in het 

samenwerkingsverband. Hiervoor wordt een scholingsprogramma ontwikkeld.  

 

Naar verwachting zullen de scholen en de betrokken professionals de werkwijze steeds beter leren toepassen. 

Onder meer omdat het handelingsgericht werken, dat de basis ervan vormt, steeds meer praktijk zal worden. Als 

beide het geval is zullen de deskundigen in de loop van de komende drie jaar steeds minder tegenkomen dat zij 

vragen stellen waar nog niet aan gedacht is of waar de professionals van uit de school onvoldoende antwoord op 

kunnen geven. De beoordelingswijzen van de deskundigen wordt naar verwachting steeds meer door scholen en 

betrokkenen geïnternaliseerd als onderdeel van de gangbare praktijk. Dit zal zich ook moeten uiten in de 

trendontwikkeling zichtbaar in de samenwerkingsverband-monitor die een daling van het aantal TLV’s voor SBO 

en SO laat zien. De werkwijze van het samenwerkingsverband kan hierop dan worden aangepast.  

 

5.3.4 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en beroep 

 

TLV 

Het samenwerkingsverband heeft ongeacht de aard van het deskundigenadvies een eigen verantwoordelijkheid in 

het toekennen van een TLV. Deze wordt op bovenstaande wijze vrijwel in zijn geheel belegd bij de deskundigen 

die het advies geven. Onder verantwoordelijkheid van de coördinatie voert het samenwerkingsverband een lichte 

procedurele check uit. De check houdt in dat wordt nagegaan of het advies op verantwoorde manier tot stand is 

gekomen. In de regel volgt een besluit tot toekenning van een TLV op basis van het deskundigenadvies.  
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De coördinatie zal op basis van de checks en monitoring van de beslissingen nagaan of het bestuur ten aanzien 

van gesignaleerde trend in actie moet komen.  

 

Beroep 

Indien ouders of school niet eens zijn met gang van zaken in het tot stand komen van het deskundigenadvies of 

het niet eens zijn met dat wat in het OPP van hun kind is geformuleerd, is er een beroepsmogelijkheid bij de 

bezwaarcommissie. Deze commissie wordt door het samenwerkingsverband opgezet en in stand gehouden.  
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6. EXPERTISENETWERK 

 

6.1 Expertisecentra 

 

6.1.1 Algemeen 

Het expertisenetwerk van het samenwerkingsverband bestaat uit alle expertise van het regulier basisonderwijs het 

speciaal basisonderwijs, de scholen speciaal onderwijs en de ambulante begeleiding. In de eerste helft van 2014 

vindt nadere uitwerking plaats van de manier waarop deze expertise wordt vormgegeven.  

 

In de Zaanstreek zijn twee expertisecentra ingericht: Dynamica en Tijstroom.  

Beide expertisecentra bieden onderdak aan: 

1. Een SBO-voorziening. 

- Het deskundigenadvies dat nodig is voor de TLV voor het SBO, komt tot stand in overleg met het 

expertisecentrum waar de school bestuurlijk mee verbonden is.  

- Bij de verwijzing naar een SBO-plaats is voor de keuze van SBO bij Dynamica of Tijstroom is de wens 

van ouders leidend. Er is geen sprake van een denominatieve sturing op de keuze van SBO vanuit de 

besturenorganisaties. Dat betekent dat als de TLV eenmaal is afgegeven, de keuze voor de 

dichtstbijzijnde SBO mogelijk is, onafhankelijk van de vraag waar het deskundigenadvies tot stand is 

gekomen. De gemeenten leveren in principe geen leerlingenvervoer bij een keuze voor de verder 

gelegen SBO.  

2. Het SBO gekoppelde tussenvoorzieningen. 

- Er kan sprake zijn van tijdelijke of parttime plaatsingen in de SBO voorziening in het kader van de 

extra ondersteuning in de basisschool voor een leerling. Soms kan hier leerlingvervoer bij 

noodzakelijk zijn.  

3. Een dienstencentrum voor de ondersteuning van basisscholen. 

4. Dynamica biedt ook onderdak aan de SO 3 & 4 voorzieningen. 

 

De ondersteuning vanuit beide dienstencentra is er op gericht de basisscholen te helpen bij het realiseren van de 

ondersteuning van leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Dynamica bedient de scholen van Spoor (in de 

Zaanstreek), Zaan Primair en de Werf. Tijstroom bedient de scholen van Agora, de Roos en de Vrije School. Voor 

alle scholen in het samenwerkingsverband is, waar nodig, specifieke expertise van elk van de beide 

expertisecentra beschikbaar.  

 

De expertisecentra onderhouden en ontwikkelen hun expertise binnen het samenwerkingsverband op een 

samenhangende manier en vullen elkaar waar nodig aan. De professionals, betrokken bij de expertisecentra, delen 

elkaars expertise. De expertisecentra informeren het samenwerkingsverband over de manier waarop hun 

expertiseaanbod aansluit bij de vragen vanuit de scholen.  

  

6.1.2. Beschrijving Tijstroom 

Tijstroom is gehuisvest in een complex aan de Rode Zee te Zaandam. Dit complex is gelegen op een ruim 

bemeten terrein waarop de mogelijkheden voor een ontdek- en schooltuin volop aanwezig zijn. 

Naast het in 6.1.1 omschreven aanbod biedt Tijstroom een drempelloze samenwerking met de 

jeugdhulpverlening, kinderopvang en welzijn. Vanuit de gedachte en filosofie: “dit kind krijgt het beste van ons 

allemaal”. Zakelijk vertaald in: één kind, één plan, één regie! 

 

Functies van Tijstroom zijn: 

 Aanbod van goed onderwijs, zowel fulltime als parttime  

 Ontwikkelen en aanbieden van arrangementen, in samenwerking met de professionele leergemeenschappen 

(PLG) van Agora  
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 Realisatie van een zo thuis nabij mogelijk aanbod 

 Een drempelloze samenwerking met de ketenpartners , Tijstroom kent een netwerkfunctie (zie hieronder) 

 Ontwikkeling van expertise  

 

Partners in deze samenwerking, een samenwerking die gestoeld is op de filosofie van het “Integrale Kindcentrum” 

(IKC), zijn: 

 Tinteltuin, zij bieden: Een BSO-plus voor kinderen uit de gehele Zaanstreek.  

 Spirit, zij bieden: een MKD-setting voor kinderen vanaf 2 jaar, vanaf 4 tot 6 jaar, bestaat de mogelijkheid om 

kinderen te plaatsen in een onderwijszorggroep. Dit is een arrangement voor kinderen met zware ASS 

problematiek.  

 In samenwerking met Spirit en Tinteltuin BSO wordt momenteel gewerkt aan de opzet van een “Boddaert 

light”. 

 Kram, zij bieden: ondersteuning van leerkrachten, therapie en participatie in het ondersteuningsteam.  

 Bascule, zij bieden: participatie in het ondersteuningsteam, therapie op locatie en in de toekomst naast een 

poli voor dyslexie voor kinderen met een comorbide problematiek, een basisklasvoorziening (crisisopvang) 

In het gebouw van Tijstroom als regionale voorziening is ook het Sociaal Wijkteam gehuisvest zodat Tijstroom 

ook betekenis en uitstraling heeft voor de wijk.  

 

6.1.3 Beschrijving Dynamica 

Om leerlingen een passend onderwijs arrangement te bieden, dient in ieder geval kwalitatief hoogwaardig 

speciaal (basis)onderwijs geboden te worden. De scholen Boei, Dok en Dynamica zullen zich dan ook verder 

blijvend specialiseren in de opvang van leerlingen met ernstige onderwijsbelemmeringen. Als het uitgangspunt 

vormgegeven moet worden dat in principe alle leerlingen binnen regio opgevangen moeten worden, zullen de 

S(B)O-scholen zich moeten voorbereiden op de instroom van b.v. voormalig rec-4-leerlingen, leerlingen met 

ernstige taalachterstanden en thuiszitters. Alleen die leerlingen die afhankelijk zijn van een – al dan niet tijdelijke – 

plaatsing in een speciale voorziening, kunnen daar ook terecht. De overige leerlingen zullen deelnemen aan het 

regulier onderwijs. 

  

De scholen Boei, Dok en Dynamica zullen naast de opvang van leerlingen zich ook richten op de ondersteuning 

van de basisscholen van Zaan Primair. Mogelijk dat andere schoolbesturen zich voor dit ondersteuningsaanbod 

aansluiten.  

  

We onderscheiden de volgende functies voor Dynamica: 

a. Onderwijs. Kwalitatief excellent onderwijs verzorgen aan leerlingen die daarvan afhankelijk zijn. Dit kan in een 

permanente setting, maar ook in deeltijd- en parttime-varianten. Hiertoe rekenen we ook een time-out 

functie. 

b. Onderzoek. Het uitvoeren van pedagogisch-didactisch onderzoek, psychodiagnostisch onderzoek, 

taalvaardigheidsonderzoek, gezinsonderzoek, e.d. 

c. Advies. In de ondersteuningsteams van de basisscholen is iemand van Dynamica aanwezig, die de rol kan 

overnemen van de huidige deelnemer van de schoolbegeleidingsdienst. Hiermee kan de zorg heel dicht op 

de school worden ‘gelegd’ en gemakkelijk geschakeld worden naar het externe aanbod. 

d. Onderwijsondersteuningsarrangementen. In het ondersteuningsteam van de school budget toekennen voor 

extra ondersteuning die boven de basisondersteuning uitstijgt. Ondersteuning bij aanvraag 

Toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO. 

e. Loket. De loketfunctie waar ouders, scholen en instellingen informatie kunnen krijgen over de inrichting van 

Passend Onderwijs binnen de regio, criteria voor zorgtoewijzing, beschikbare onderwijszorgarrangementen, 

specifieke onderwijsprofielen van reguliere scholen en informatie kunnen krijgen over de staalkaart van zorg, 

onderwijs, opvoedingsondersteuning binnen de regio. 

f. Ondersteuning. De ‘externe’ dienst kan scholen, intern begeleiders en leerkrachten ondersteunen bij het 

vormgeven van Passend Onderwijs. Hierbij kan niet alleen gebruik worden gemaakt van de expertise die 

binnen het S(B)O aanwezig is, maar ook van ‘specialisten’ die in het regulier onderwijs werken. Ook het 
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uitvoeren van tijdelijke onderwijsondersteuningsarrangementen voor leerlingen kan hiertoe gerekend 

worden. Bij zeer gespecialiseerde vraagstukken kan het Expertisecentrum bemiddelen naar externe partners. 

g. Netwerkpartner. Het Expertisecentrum onderhoudt relaties met allerlei partners op het gebied van onderwijs, 

opvoeding en zorg (binnen en buiten de regio). 

 

Per 1 augustus 2014 zal op de locatie van Het Dok de nieuwe speciaal onderwijsvoorziening voor ernstige 

gedragsproblemen van start gaan. Het ligt in de bedoeling dat deze twee groepen de voorlopers zijn van de 

schoolse voorziening die ten bate van het samenwerkingsverband 2705 uiteindelijk in de nieuwbouw in 

Wormerveer gehuisvest zal worden. 

 

Indicatoren voor toelating van leerlingen: 

a. Er moet sprake zijn van een ernstige mate van gedragsproblematiek.  

b. De ernst van deze problematiek laat zich naast extreem gedrag op school, kenmerken door de mate van 

complexiteit. De gedragsproblematiek openbaart zich op meerdere leefgebieden van het kind: school, thuis 

en daarbuiten. 

c. Tevens moet gebleken zijn dat de gedragsproblemen hardnekkig zijn; de beschikbare, ingezette alternatieven 

zijn niet effectief of adequaat gebleken. Hiermee moet er ook een grote mate van handelingsverlegenheid bij 

de leerkracht(-en) en de basisschool zijn vastgesteld. Er geen sprake is van een korttijdelijke periode, 

bijvoorbeeld ten gevolge van een incident of een crisis. 

d. Toelaatbaarheid is niet afhankelijk van het al dan niet voor handen zijn van een gestelde diagnose. Het gaat 

om het op maat aanbieden van zorg en ondersteuning aan leerlingen, zonder te willen vervallen in 

slagboomdiagnostiek. Het gedrag van de individuele leerling en de gebleken handelingsverlegenheid zijn 

maatgevend. 

e. Er mag evenwel geen sprake zijn van dominante psychiatrische problematiek, waarbij dagbehandeling 

noodzakelijk is. Het ligt wel in de bedoeling op termijn deelarrangementen aan te gaan bieden voor 

leerlingen die voor een beperkt aantal dagdelen per week op school kunnen verblijven, naast de 

psychiatrische behandeling die zij ondergaan. 

f. Leerlingen kunnen worden opgenomen vanaf 6 jaar, dus na de kleuterperiode.  

g. Kleuters worden opgevangen in de kleutergroepen van de SBO-afdeling. Hier worden in het aanbod verdere 

observaties gedaan, waarna terugplaatsing mogelijk is of doorplaatsing in groep 3 van het SBO of SO.  

h. Er wordt uitgegaan van een functioneel intelligentieniveau op minimaal SBO-niveau. 

 

 

6.2 Samenwerking met expertise speciaal onderwijs cluster 1 en 2 

 

Hoewel cluster 1 en 2 wettelijk geen onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband, willen wij vanuit de 

Zaanstreek in het belang van kinderen op onze scholen met een specifieke visuele (cluster 1) dan wel auditieve 

(cluster 2) onderwijsbehoefte een samenwerking aangaan.  

 

Beide expertisecentra binnen het samenwerkingsverband PO Zaanstreek organiseren afstemming en 

samenwerking om basisscholen ook ten aanzien van onderwijsbehoeften van deze kinderen adequaat te kunnen 

informeren en waar mogelijk in contact te brengen met de gewenste expertise. Vanuit een van beide 

expertisecentra wordt contact gezocht met een contactpersoon uit cluster 1 en 2 indien de onderwijsbehoefte van 

het kind hiertoe aanleiding geeft. Deze contactpersoon fungeert als ‘spil’ tussen de school en cluster 1 of 2 en is 

toegerust om ook daadwerkelijk actie te ondernemen op de ondersteuningsvraag vanuit de school. Het is altijd 

mogelijk om vanuit de school direct contact op te nemen met de betreffende contactpersoon. 

 

Cluster 2 is verantwoordelijk voor kinderen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-taalmoeilijkheden 

hebben. Siméa is de overkoepelende, landelijke organisatie voor cluster 2 instellingen. Cluster 2 gaat haar 

ondersteuningsverplichting aan haar doelgroep vormgeven door middel van arrangementen. Deze zijn te 

onderscheiden in licht (kortdurende ondersteuning), medium (intensieve ondersteuning, mogelijk geclusterd op 
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een basisschool) en intensief (plaatsing op een onderwijsinstelling binnen cluster 2). Hiermee komt de huidige 

rugzaksystematiek (‘schooldeel’ en ‘AB-deel’) cluster 2 te vervallen.  

Toekenning van een arrangement vindt plaats door de Commissie van Onderzoek waarbij niet alleen de ernst van 

de beperking bepalend is, maar ook de onderwijsbehoefte van het kind. Ouders en reguliere scholen kunnen 

rekenen op begeleiding bij het traject om de toelaatbaarheid en het onderwijsarrangement vast te stellen. Dat zal 

de taak worden van trajectbegeleiders vanuit de instelling. 

De instellingen streven naar een laagdrempelige en toegankelijke informatie-, consultatie- en adviesfunctie waar 

ouders, reguliere scholen en hulpverleners met cluster 2 gerelateerde vragen terecht kunnen. Hierdoor wordt 

handelingsverlegenheid eerder gesignaleerd en kan er, indien nodig, tijdig en adequaat ondersteuning worden 

geboden. Het uiteindelijke doel is dat voor ieder kind met een auditieve en/of communicatieve beperking, 

passend onderwijs kan worden gerealiseerd. 

 

6.3 Leerlingen met epilepsie 

 

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van schoolproblemen, 

rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).  

 

Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De 

Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een Epilepsiecentrum 

(3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde leerstoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe 

en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). 

 

Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in het 

speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, 

preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer intensieve 

ondersteuning nodig is, wordt de ondersteuningsbehoefte en het begeleidingsarrangement voor de betreffende 

leerling vastgesteld.  

 

Naast de eerste preventieve interventie worden de volgende arrangementen onderscheiden: lichte begeleiding, 

medium begeleiding en zware onderwijszorg. De lichte begeleiding is screenend en kortdurend van aard. De 

medium begeleiding is handelingsgericht en langer durend van aard.  

In voorkomende gevallen zal het LWOE het samenwerkingsverband zware onderwijszorg adviseren om een 

leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. 

 

Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE een signaleringslijst aangaande het herkennen van 

epilepsieproblematiek. Tevens biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing met betrekking tot epilepsie, 

leren en gedrag.  
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7. DOORLOPENDE LEERLIJNEN 

      

In deze paragraaf wordt beschreven welke afspraken binnen de regio zijn gemaakt over de doorgaande lijn tussen 

de verschillende schooltypen (van voor- en vroegschoolse voorzieningen naar primair onderwijs en van primair 

onderwijs naar voortgezet onderwijs). 

 

Van voorschools naar primair onderwijs 

Binnen de regio Zaanstreek zijn op lokaal niveau afspraken gemaakt over de overdracht van kinderen van 

voorschoolse voorzieningen naar het primair onderwijs. Deze overdracht vindt plaats op basis van een 

overdrachtsformulier. De afspraken worden gemaakt door de schoolbesturen met de betreffende voorschoolse 

voorzieningen waarbij de afspraken met de betrokken gemeenten als richtlijn fungeert. 

Vanaf augustus 2014 zullen de besturenorganisaties of het samenwerkingsverband PO Zaanstreek nauw 

betrokken worden bij kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen de voorschoolse periode. Voor de 

leerlingen die met extra ondersteuning in een basisschool of SBO geplaats kunnen worden loopt de 

toewijzingsprocedure via de besturenorganisaties. Voor leerlingen voor wie plaatsing in het SO nodig is, loopt de 

toewijzingsprocedure via het samenwerkingsverband.  

 

Van primair naar voortgezet onderwijs 

Binnen de Zaanstreek hebben het samenwerkingsverband VO en het samenwerkingsverband PO een faciliterende 

rol bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (POVO) ten aanzien van leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte. Gezamenlijke afspraken hierover worden gemaakt binnen het Onderwijsplatform. 

  

De kwalitatieve overdracht voor leerlingen met een extra onderwijsbehoefte: zie de concept 

“Beleidsnotitie overgang PO-VO Passend Onderwijs Zaanstreek, voor leerlingen met extra arrangementen” van 

november 2013 (deze notitie is nog niet vastgesteld in het Onderwijsplatform). 

 

Alle VO-scholen binnen onze regio werken volgens deze vastgestelde (lokale) procedure.  

Basisscholen verwijzen kinderen volgens de vastgestelde POVO-procedure. Binnen onze regio worden de 

kinderen echter niet allemaal verwezen naar een VO-school binnen de regio.   

 

Uit inventarisatie van schoolverlaters binnen de Zaanstreek (respons 70%, mei 2012) blijkt dat een gedeelte van de 

kinderen wordt aangemeld bij VO-scholen buiten onze regio. Ten aanzien van deze verwijzingen zullen de 

basisscholen de procedures van het betreffende samenwerkingsverband VO dienen te volgen. 
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8. SAMENWERKING MET OUDERS 

 

8.1 Versterken van de samenwerking met ouders 

 

Eén van de speerpunten van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Dit is beschreven in 

het referentiekader van de sectorraden. De schoolbesturen hebben een zorgplicht en zorgen voor een passende 

onderwijsplek voor iedere leerling in het samenwerkingsverband. Ouders worden in principe geholpen door de 

school waar zij hun kind aanmelden. Gezien de missie en visie willen de besturen het bieden van passend 

onderwijs aan alle leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen de basisscholen stimuleren, maar dit laat 

onverlet dat de besturen tegelijkertijd de keuzevrijheid van ouders willen respecteren. In situaties waarin sprake is 

van speciale onderwijsbehoeften, waarvoor een arrangement beschikbaar is binnen zowel de reguliere school als 

binnen de gespecialiseerde voorziening, zullen we in gesprek gaan over de motieven om een plek binnen het 

regulier onderwijs na te streven, maar hebben ouders de keuzevrijheid. 

  

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang. Vooral als er zorgen zijn en een leerling of 

gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. Wettelijk gezien hebben scholen de plicht om ouders te 

informeren over de vorderingen van hun kind en de eventuele extra ondersteuning die nodig is.  

Een van de belangrijke instrumenten die de wet passend onderwijs biedt om de zeggenschap van ouders te 

versterken, is het inrichten van een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR van ons samenwerkingsverband is op 

18 februari 2014 formeel geïnstalleerd. Op grond van de wet is het aantal vertegenwoordigers namens ouders en 

leerlingen in deze raad gelijk aan het aantal vertegenwoordigers namens personeel.  

 

Besturen zijn als eerste en vooral verantwoordelijk voor de communicatie. Het samenwerkingsverband is daarbij 

faciliterend. Het samenwerkingsverband zet de volgende middelen in om de communicatie richting ouders vorm 

te geven en te stimuleren: 

- een nieuwsbrief  

- communicatie met ouders via de website (opgenomen in een communicatieplan) 

- een paragraaf met informatie over het samenwerkingsverband in de individuele schoolgidsen 

- informatie over ondersteuning door andere instanties 

 

8.2 Afstemming rondom individuele leerlingen 

 

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de 

ondersteuning van hun kind, niet pas als er problemen zijn. Dit is ook onderdeel van handelingsgericht werken.  

In het handelingsgericht werken is het gesprek en de afstemming met ouders bij elke stap aan de orde.  

Ook in het groeidocument (zie hoofdstuk… en bijlage …) is de positie van ouders duidelijk gemarkeerd: het begint 

met de visie van de leerling en de ouders op de vraag of op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Leerling 

en ouders zijn de eigenaar van het groeidocument. Op basis daarvan kan een ondersteuningsarrangement 

worden voorgesteld.  

In het kader van de afstemming rondom individuele leerlingen zet het samenwerkingsverband de volgende 

middelen in: 

 Het groeidocument en de positie van ouders bij de samenstelling van dit document. 

 Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief. 

 Concrete afspraken over het betrekken van ouders bij het arrangeerproces. 

 Het betrekken van ouders bij het vinden van een passende plek op een andere school. 
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8.3 Informatievoorziening naar ouders 

 

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Dit 

plan en profiel moeten samen met het schoolplan ouders informeren over de ondersteuningsmogelijkheden die 

de school biedt. Deze informatie wordt door iedere school op de eigen website ontsloten.  

Op de website van het samenwerkingsverband www.swvpozaanstreek.nl kunnen ouders ook alle basisinformatie 

over passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband lezen.  

In de periode januari – augustus 2014 wordt in samenspraak met de OPR de informatievoorziening naar ouders 

nader uitgewerkt. 

  

http://www.swvpozaanstreek.nl/
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9. ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

 

9.1 (Bestuurlijke) inrichting van het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband heeft als rechtspersoon de verenigingsvorm gekozen met een algemene 

ledenvergadering (toezichthoudend orgaan), een bestuur (het bevoegde gezag van de vereniging) en een 

coördinatieteam. In het kader van de medezeggenschap is een ondersteuningsplanraad geïnstalleerd. 

 

In de vereniging zijn alle schoolbesturen aangesloten via het lidmaatschap van de vereniging. Alle besturen 

hebben op deze wijze via de algemene ledenvergadering invloed op de koers van het samenwerkingsverband. De 

statuten van de vereniging zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving passend onderwijs.  

 

De algemene ledenvergadering  

De algemene ledenvergadering heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang 

van zaken binnen de vereniging, een en ander met het oog op de belangen van de vereniging. De algemene 

vergadering kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring 

van de algemene ledenvergadering met betrekking tot de volgende besluiten: 

a. vaststelling van de strategische doelstellingen van de vereniging (missie en visie); 

b. vaststelling van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband; 

c. vaststelling van het jaarverslag van de vereniging; 

d. vaststelling en wijziging van het managementstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders voor de 

coördinatie; 

e. aanvraag van faillissement van de vereniging en van surséance van betaling; 

f. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de vereniging en ontbinding van de vereniging, waaronder 

begrepen bestemming van een eventueel batig saldo. 

 

De algemene ledenvergadering is, in het kader van de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht, 

het toezichthoudende bestuursorgaan in de vereniging. De algemene ledenvergadering houdt toezicht op basis 

van een toezichtkader. Uitgangspunt voor dit toezichtkader zijn ijkpunten van toezicht: 

 De vraag of er sprake is van een langetermijnvisie (strategisch beleid/ meerjarenbeleid uitgewerkt in 

ondersteuningsplan) en langetermijnplanning. 

 De vraag of het bestuur het strategisch beleid ook weet te vertalen in concreet beleid (leiding geven aan 

beleidsprioriteiten). 

 De vraag of het bestuur een efficiënte, effectieve en op de inhoud betrokken organisatie neerzet en in stand 

houdt (continuïteit organisatie). 

 De vraag of het bestuur oog heeft voor de belangrijkste stakeholders.  

 De vraag of de organisatie wettelijke (bekostiging)regels en algemene beginselen van goed bestuur consequent 

naleeft.  

 

De ijkpunten van toezicht zijn geoperationaliseerd in het toezichtkader. Het toezichtkader is in de bijlage 

opgenomen. 

 

Het bestuur  

De bestuursleden komen voort uit de vereniging. Het eerste bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen. 

Voorop staat dat de bestuursleden worden geacht onafhankelijk en zonder last en ruggespraak te opereren. Ten 

aanzien van de samenstelling van het eerste verenigingsbestuur heeft de Algemene Ledenvergadering gekozen 

voor de volgende samenstelling: 

 1 bestuurslid wordt op bindende voordracht benoemd vanuit Agora, de heer R. Spies; 

 1 bestuurslid wordt op bindende voordracht benoemd vanuit Zaan Primair, de heer N. Persoon; 

 1 bestuurslid wordt op bindende voordracht benoemd vanuit SPOOR en de besturen van De Werf, De Roos 

en De Vrije School, mevrouw A. Kuiper; 
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 1 bestuurslid wordt op bindende voordracht benoemd vanuit de besturen speciaal onderwijs, de heer S. 

Silvius; 

 en een onafhankelijk voorzitter; de heer J. Hus. 

 

Het bestuur benoemt een vorm van coördinatie die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het 

samenwerkingsverband en die belast is met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van 

het samenwerkingsverband en bevoegd is alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten. De 

bestuursbevoegdheden worden gemandateerd of gedelegeerd aan de coördinatie van het 

samenwerkingsverband en zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het bestuur stelt de begroting, het 

ondersteuningsplan, het jaarverslag, etc. vast en bewaakt de koers van het samenwerkingsverband (de doelen en 

de beoogde resultaten). Het bestuur komt naast de algemene ledenvergadering zes tot acht keer per jaar bijeen 

op een bestuursvergadering.  

 

De coördinatie van het samenwerkingsverband  

De gezamenlijke besturen hebben voor een gefaseerde invoering van passend onderwijs in de regio gekozen. In 

het kader van de huidige ontwikkelingsfase van het samenwerkingsverband en het gegeven dat er nog veel 

ontwikkeld en uitgewerkt moet worden, kiezen de gezamenlijke besturen voor de periode van dit eerste 

ondersteuningsplan voor het instellen van een vorm van coördinatie. De coördinatie wordt ingericht langs de 

lijnen van de ‘oude samenwerkingsverbanden’, zodat de verworvenheden van deze samenwerkingsverbanden op 

goede wijze meegenomen worden naar de nieuwe situatie. De coördinatieteam is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en bewaking van het ondersteuningsplan. In het managementstatuut is de vooraf een bepaalde 

handelingsruimte vastgesteld, waarbinnen het coördinatieteam zijn taken en bevoegdheden dient uit te oefenen.  

De coördinatie heeft – met inachtneming van de beleidskaders en financiële uitgangspunten die door het bestuur 

zijn vastgesteld en met inachtneming van nadere aanwijzingen en richtlijnen – de volgende taken en 

bevoegdheden:  

a. De coördinatie is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het verwerkelijken 

van de doelstellingen en wettelijke taken van de vereniging, zoals verwoord in de statuten, de visie, missie en 

het ondersteuningsplan 

b. De coördinatie vertegenwoordigt de vereniging ten aanzien van de taken/bevoegdheden welke aan hem zijn 

gemandateerd. 

c. De coördinatie is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en activiteiten van het 

samenwerkingsverband.  

d. De coördinatie is belast met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en het volgen van de 

bijbehorende totstandkomingsprocedure, waaronder het op overeenstemming gericht overleg met de 

gemeenten. 

e. De coördinatie beheert de door aan het samenwerkingsverband toegekende formatieve en financiële 

middelen. 

 

 

De statuten, het huishoudelijk reglement (inclusief bestuursreglement en managementstatuut) en het 

toezichtkader zijn opgenomen op de website van het samenwerkingsverband. 
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9.2 Medezeggenschap 

 

Ondersteuningsplanraad  

In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad 

(OPR) moet oprichten. In het wetsvoorstel is geregeld dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de vier 

jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd. Dit betekent echter niet dat de OPR maar één 

keer in de vier jaar bijeen hoeft te komen. Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel degelijk 

een belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een kritische blik naar het 

ondersteuningsplan te blijven kijken. Het samenwerkingsverband wil 3 a 4 keer per jaar met de 

ondersteuningsplanraad bij elkaar komen, waarin minimaal het activiteitenplan, de begroting en thematisch 

gekozen onderwerpen aan bod komen. Op deze wijze blijft de ondersteuningsplanraad op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen en zijn zij in staat om het bevoegd gezag scherp te houden als er sprake is van 

ontwikkelpunten. Ook kan de ondersteuningsplanraad gebruik maken van het initiatiefrecht, zoals omschreven in 

artikel 6 van de WMS. Dit betekent dat de ondersteuningsplanraad onder andere voorstellen kan doen aan het 

bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. 

 

 

Het medezeggenschapsstatuut en het reglement ondersteuningsplanraad zijn opgenomen op de website 

van het samenwerkingsverband. 

 

 

9.3 Personeel 

Het samenwerkingsverband heeft als uitgangspunt geen personeel in dienst te nemen. Het standpunt dat hieraan 

ten grondslag ligt, is dat het samenwerkingsverband zo licht mogelijk ingericht wordt met zo min mogelijk 

bureaucratie en dat de beschikbare middelen zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan passende 

ondersteuning voor de leerlingen.  

Personele inzet die noodzakelijk is om taken namens het samenwerkingsverband te verrichten, vindt in beginsel 

plaats op basis van inhuur of detachering.  

In de eerste helft van 2014 zal een personeelsplan gemaakt wordt met gewenste inzet, functieprofiel/ 

competenties en benodigde formatie met betrekking tot de medewerkers die ingehuurd gaan worden of bij het 

samenwerkingsverband gedetacheerd. 

In het kader van het tripartiete akkoord zijn de personele verplichtingen van de huidige besturen WSNS, de REC’s 

en de besturen regulier onderwijs in kaart gebracht, zie de betreffende bijlage. 

Begin 2014 worden afspraken gemaakt m.b.t. beleid met betrekking tot de personele verplichtingen. 

 

9.4 Geschillenregeling 

 

Het samenwerkingsverband gaat in de eerste helft van 2014 in aansluiting op de handreiking van de PO-raad de 

geschillen- en arbitrageregeling nader uitwerken. In dit hoofdstuk van het ondersteuningsplan zijn de formele 

geschillencommissies passend onderwijs opgenomen. De nadere uitwerking zal er toe moeten leiden dat er 

binnen het samenwerkingsverband een eigen beroepsprocedure van kracht is, zodat een beroep op de externe 

geschillencommissies minder nodig zal zijn.  
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Geschillen- en arbitrageregelingen 

 

a.   Geschillencommissie Passend Onderwijs 

Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs wordt per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. 

Vanaf dat moment wordt ook voor leerlingen in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben, een 

ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Vanaf 1 augustus 2014 vervangt De Tijdelijke geschillencommissie toelating 

en verwijdering, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', de Tijdelijke 

geschillencommissie ontwikkelingsperspectief. De commissie is ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen. 

 

De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen over toelating, verwijdering en het 

ontwikkelingsperspectief. Deze landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet 

onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur 

over: 

- (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 

- de verwijdering van leerlingen; 

- het ontwikkelingsperspectief. 

 

Alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2014 van rechtswege 

aangesloten bij deze Commissie, zodat hiervoor geen aparte aansluiting is vereist. De kosten van deze Commissie 

worden gedragen door het ministerie van OCW. 

 

b.   Geschillen tussen partijen binnen het samenwerkingsverband 

Op 4 april 2013 is de nieuwe Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs van 

start gegaan.  

De arbitragecommissie beslecht geschillen binnen het samenwerkingsverband, die betrekking hebben op: 

- de statuten (in de oprichtingsfase) 

- de onderlinge verhoudingen 

- het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning 

- de (verdeling van de) bekostiging daarvan. 

 

Aansluiting 

De arbitragevoorziening is bedoeld voor alle samenwerkingsverbanden. Ingeval van een geschil, wordt door de 

partijen tussen wie het geschil speelt, een overeenkomst aangegaan op grond waarvan de Commissie bevoegd 

zal zijn te oordelen. Alle scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, alsmede de 

samenwerkingsverbanden, zijn van rechtswege aangesloten bij deze Commissie, zodat hiervoor geen aparte 

aansluiting is vereist. De kosten van deze Commissie worden gedragen door het ministerie van OCW 

 
c.   Geschillen over het eerste ondersteuningsplan 

Het eerste ondersteuningsplan moet in werking treden op 1 augustus 2014. 

Op het eerste ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn daarom bijzondere bepalingen van 

toepassing, die zijn vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs. Het eerste ondersteuningsplan moet uiterlijk 1 mei 

2014 worden ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. Uiterlijk op 1 februari 2014 moet het concept-

ondersteuningsplan worden voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad spreekt zich 

binnen 4 weken uit over dit voorstel.  

 

Als de ondersteuningsplanraad zijn instemming aan het ondersteuningsplan onthoudt en hierover een geschil 

ontstaat, moet het samenwerkingsverband het voorstel binnen 2 weken voorleggen aan de Landelijke Commissie 

Geschillen Wet Medezeggenschap (LCG WMS) 

 

Uiterlijk 15 april 2014 doet de LCG WMS een bindende uitspraak over het eerste ondersteuningsplan, aldus de 

wettelijke regeling met betrekking tot de totstandkoming van het eerste ondersteuningsplan. Het betekent dat de 

hele procedure bij de LCG WMS over het eerste ondersteuningsplan mogelijk binnen 1 maand rond moet zijn. Of 
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dit voorschrift in de praktijk haalbaar zal zijn, zal mede afhangen van het aantal geschillen waarover de LCG WMS 

zich binnen een korte periode zal moeten buigen. 

 

Doordat voorts tegen de uitspraak van de LCG WMS over het eerste ondersteuningsplan geen beroep mogelijk is 

(Art. IXA Wet Passend Onderwijs), is aldus wettelijk geregeld dat scholen tijdig klaar zijn voor de invoering van 

passend onderwijs. Dat wil echter niet zeggen dat op 1 augustus 2014 ieder samenwerkingsverband met een 

definitief ondersteuningsplan aan de gang kan: als de commissie oordeelt dat een ondersteuningsplanraad in 

redelijkheid instemming aan het voorgestelde plan heeft onthouden (en er overigens geen zwaarwegende 

omstandigheden zijn die naar het oordeel van de commissie het besluit tot vaststelling rechtvaardigen) zal er 

opnieuw overleg gevoerd moeten worden over het ondersteuningsplan. 

 

d.   Geschillen bij op overeenstemming gericht overleg gemeenten (OOGO) 

Over het concept ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dient 'op overeenstemming gericht 

overleg' (oogo) te hebben plaatsgevonden met de gemeenten waaronder het samenwerkingsverband valt.  

 

Het samenwerkingsverband en het college overleggen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, ten minste met 

elkaar over: 

 de afstemming tussen het passend onderwijs en 

 de jeugdzorg 

 het leerlingenvervoer; 

 de leerplicht; 

 de onderwijshuisvesting. 

In overleg tussen het samenwerkingsverband en de gemeente kunnen hier andere gemeenschappelijke 

thema's aan worden toegevoegd zodat lokaal maatwerk kan worden geleverd. 

 

Bij het ontstaan van een geschil kunnen drie wegen worden bewandeld: 

1. Advies 

Indien partijen er niet geheel uitkomen kan één of beide partijen een (zwaarwegend) advies vragen aan de 

geschillencommissie over de wijze waarop het overleg kan worden voortgezet. 

2. Bindend advies 

Bij een bindend advies wordt getoetst of de procedure zorgvuldig en correct is gevolgd en of de partij, in 

redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, zijn standpunt heeft kunnen innemen. De geschillencommissie 

beoordeelt dan of zij zich kan voorstellen dat een redelijk handelend deelnemer aan het overleg, een dergelijk 

standpunt inneemt. 

3. Arbitrage 

Op grond van een gezamenlijk verzoek door partijen brengt de Commissie een arbitraal vonnis uit. Dit vonnis 

kan vrij eenvoudig ten uitvoer worden gelegd. Bij arbitrage vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van het 

geschil. 
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10. PASSEND ONDERWIJS IN RELATIE TOT GEMEENTELIJK BELEID 
 

10.1 Aansluiting primair onderwijs en de jeugdhulp (Jeugdteams) 

 

De aansluiting tussen het primair onderwijs en de Jeugdteams betreft aansluiting met het basisonderwijs en het 

speciaal (basis)onderwijs. 

Voor het basisonderwijs geldt dat de leerlingen van deze scholen veelal ook in de wijk wonen waar de betreffende 

school staat. Het werken met Jeugdteams per wijk biedt de mogelijkheid om een goede aansluiting tussen 

onderwijs en hulpverlening te realiseren.  

Voor het speciaal (basis)onderwijs geldt dat het voorzieningen zijn die voor alle kinderen in de Zaanstreek 

toegankelijk zijn, wanneer dat nodig is. De S(B)O voorzieningen maken deel uit van de expertisecentra van het 

primair onderwijs en vervullen een bovenwijkse functie. Kinderen kunnen woonachtig zijn in andere wijken dan de 

wijk waar zij naar school gaan. Dit betekent dat meerdere Jeugdteams betrokken kunnen zijn bij de 

hulpverlening/ondersteuning van deze kinderen. De aansluiting tussen het speciaal (basis)onderwijs en de 

Jeugdteams vraagt dan ook om extra aandacht. De aansluiting tussen deze bovenwijkse voorzieningen zal 

afgestemd worden met de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs (ook een bovenwijkse voorziening) en de 

Jeugdteams. Verschillende werkwijzen zijn mogelijk (zie Bijlage Schema Basisonderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs) en zullen in nauw overleg tussen gemeente en samenwerkingsverband in de praktijk worden 

uitgeprobeerd en vastgesteld. Ook voor leerlingen die naar een basisschool gaan in een andere wijk dan waar zij 

wonen geldt dat een dergelijke afstemming nodig is.  

 

Uitgangspunten voor de aansluiting tussen het primair onderwijs en de Jeugdteams: 

 Eén gezin, één plan, één regisseur binnen de hulpverlening in afstemming met het onderwijs. 

 Vroegtijdige signalering en tijdig en adequaat handelen, moet inzet van zwaardere zorg zoveel mogelijk 

voorkomen. 

 De school is aangesloten op het Jeugdteam van de wijk waar de school in staat. 

 Het Jeugdteam is in de school aanwezig. 

 Ondersteuning/hulp wordt zo thuisnabij mogelijk ingezet. 

 Ouders zijn als (educatieve) partner vanaf het begin betrokken bij de aanpak van evt. problemen (ouder erbij, 

tenzij en niet mits). 

 School als vindplaats, maar ook als werkplaats wanneer nodig. 

 Contact tussen school en Jeugdteam wordt georganiseerd door gebruikmaking van vaste contactpersonen. 

 Verwachtingen over en weer zijn helder: wie doet wat, wat mag je van elkaar verwachten (professionalisering). 

 School en Jeugdteam spreken dezelfde taal. 

 Samenstelling van de Jeugdteams in een wijk hangt mede af van de zorgvragen van de scholen. 

 De benodigde hulp wordt zoveel als mogelijk ingezet vanuit het Jeugdteam zelf. 

 Handelingsgericht werken is van belang. 

 Persoonlijk contact is vereist. 

 Afspraken tussen (afzonderlijke) scholen en het Jeugdteam passen binnen de bestuurlijke afspraken van 

samenwerkingsverband en/of schoolbesturen en gemeenten. 

 

In de uitwerking van de aansluiting zijn volgende punten van belang: 

 De functie van schoolmaatschappelijk werk (SMW) wordt ingezet om de aansluiting tussen onderwijs en de 

jeugdhulp te realiseren en is onderdeel van het Jeugdteam. Vanuit deze functie wordt de verbinding gelegd 

met de jeugdhulp, de Opvoed- en Opgroeiondersteuning en de jeugdgezondheidszorg (Jeugdteam en 

Centrum Jong) en de school.  
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 Vergelijking maken tussen wat SMW bij de huidige samenwerkingsverbanden betekent en wat SMW zou 

moeten betekenen om de verbindingsfunctie tussen het onderwijs en de hulpverlening in te kunnen vullen. 

Deze vergelijking is er op gericht te onderzoeken welke rol de schoolmaatschappelijk werkers van de huidige 

samenwerkingsverbanden kunnen spelen in de functie als contactpersoon school-Jeugdteam.  

 Financiële en personele consequenties van de inzet van SMW voor deze verbindingsfunctie moeten worden 

uitgezocht. 

 Consequenties van inzet SMW voor deze verbindingsfunctie en de samenwerking met de IB’er uitzoeken. 

 Juiste afstemming realiseren tussen school en hulpverlening over welke onderwijskundige maatregelen nodig 

en haalbaar zijn vanuit de ondersteuningsvraag van het betreffende kind. 

 Concretiseren wat over en weer verwacht mag worden van vroegtijdige signalering in/door het onderwijs. 

 Concretiseren wat over en weer verwacht mag worden van tijdig en adequaat handelen van een Jeugdteam. 

 Wijze waarop het Jeugdteam in de school aanwezig is kan per school verschillen. Soms is het juist goed als 

hulpverlening zichtbaar aanwezig is. In andere gevallen kan dit juist een drempel opwerpen. Afstemming 

hierover vindt tussen school en Jeugdteam plaats. 

 Het ontwikkelen van een ‘meetlat’ om de mate van aansluiting te kunnen meten/toetsen. Wanneer zijn we 

(gemeente, hulpverlening en onderwijs) tevreden over de samenwerking, afstemming en aanpak van de 

problematiek? 

 De uitwerking van de hervorming van de AWBZ 2015 in relatie tot passend onderwijs, ten behoeve van de zorg 

voor leerlingen met een ernstige beperking in het (voort)gezet speciaal onderwijs. In het SO, met name in 

cluster 3, zitten leerlingen, die om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg nodig hebben, die nu uit de 

AWBZ betaald wordt en met de hervorming van de AWBZ per januari 2015 deels overgaan naar gemeenten. 

Het wordt vanuit het onderwijs als wenselijk gezien dat deze middelen beschikbaar blijven om het schoolgaan 

van deze leerlingen mogelijk te maken. Dit verdient nadere uitwerking in de kerngroep van gemeenten-

samenwerkingsverband. 

 

Overig: 

 Organisatie van een kennismakingsbijeenkomst voor Jeugdteams en onderwijs. 

   

10.2 Leerlingenvervoer in relatie tot passend onderwijs 

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen kunnen kinderen niet zelfstandig naar school, of 

kunnen ze niet door hun ouders worden gebracht en gehaald. Als aan bepaalde criteria voldaan is, kunnen ouders 

een beroep doen op de verordening leerlingenvervoer. De verordening is van toepassing op vervoer van 

(gehandicapte) leerlingen van en naar scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs.  

 

De gemeenten Oostzaan, Wormerland en Zaanstad voeren ieder volgens een eigen verordening het 

leerlingenvervoer uit. De verordeningen zijn te vinden via de websites van de gemeenten. 

 

Met de invoering van de wet passend onderwijs veranderen twee punten in de modelverordening voor 

leerlingenvervoer: 

 De verordening dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. 

 Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een 

vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun 

handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 

 

De invoering van de wet passend onderwijs is niet van invloed op de modelverordening voor het basisonderwijs 

en het speciaal (basis)onderwijs. 
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Het samenwerkingsverband en de gemeenten gaan het komende jaar de verordeningen bespreken. Het 

samenwerkingsverband verwacht daarbij van de gemeenten: 

1. Onderzoeken waar de invoering van passend onderwijs in het po tot fricties met de huidige verordeningen 

leidt.  

2. flexibilisering van de regelgeving m.b.t. vervoer indien de ondersteuningsbehoefte dit vraagt. Het 

samenwerkingsverband (en/of de besturen) krijgen een stem in de bepaling van omstandigheden die tot een 

afwijking van regelgeving aanleiding geeft.  

3. de huidige vervoersvoorzieningen worden gecontinueerd voor leerlingen indien ouder en kind ervoor kiezen 

de schoolloopbaan op een reeds gekozen school voort te zetten, terwijl er in het kader van passend onderwijs 

een dichterbij gelegen voorziening wordt gecreëerd.  

  

10.3 Onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs 

Voor de eventuele gevolgen van passend onderwijs voor de onderwijshuisvesting geldt dat deze moeten passen 

binnen de kaders van het Integraal Huisvestingsplan, zoals dit is vastgesteld. 

 

10.4 Leerplicht in relatie tot passend onderwijs 

Ieder kind heeft recht op (goed) onderwijs. Onderwijs is nodig om kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen 

om later in de maatschappij zelfstandig/onafhankelijk te kunnen functioneren. De Leerplichtwet bewaakt en 

beschermt dit recht. De gemeente Zaanstad voert de Leerplichtwet uit voor Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. 

 

Leerplicht wordt ingezet om de Leerplichtwet (hierna LPW) te handhaven, maar ook om ongeoorloofd verzuim en 

thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt daarom gewerkt op basis van een preventief verzuimbeleid. 

 

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim indien een leerling wel aan een school/onderwijsinstelling is ingeschreven 

maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijktijd verzuimt. 

Ongeoorloofd verzuim wordt onderverdeeld in: 

 Zorgwekkend verzuim: als het verzuim 16 uur per vier weken van de les- of praktijktijd bedraagt. 

 Signaal verzuim: als een leerling regelmatig minder dan 16 uur per vier weken verzuimt. 

 Luxe verzuim: als er verzuimd wordt wegens (extra) vakantie zonder toestemming van de schoolleiding. 

 

Om een preventief verzuimbeleid te laten slagen zijn goede afspraken tussen scholen, hulpverlening en Leerplicht 

van belang. Het elkaar tijdig weten te vinden is hierbij essentieel. 

De volgende afspraken zijn in de Zaanstreek van kracht: 

 Leerplichtambtenaren nemen indien nodig deel aan het externe ondersteuningsteam. 

 Iedere school heeft twee leerplichtambtenaren toegewezen gekregen als contactpersonen. Zij werken 

gebiedsgericht. Zo wordt het onderlinge vertrouwen versterkt en de samenwerking verbeterd.  

 Scholen/schoolleiders melden verzuim consequent, hebben een betrouwbare verzuimregistratie en verlenen 

verlof alleen op rechtmatige gronden. 

 Leerplichtambtenaren reageren snel en daadkrachtig op de melding van verzuim en pakken het verzuim aan 

in zorgvuldig overleg met de ouders, de school en eventueel met hulpverlening. 
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10.5 Leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te zitten 

 

Er is sprake van een thuiszitter indien een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar, die ingeschreven staat op 

een school of onderwijsinstelling, zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing 

heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. 

 

Het is belangrijk dat thuiszitten wordt voorkomen. Vaak zijn er al signalen die wijzen op problemen in de school 

en/of de thuissituatie. Tijdig handelen en elkaar weten te vinden is een eerste vereiste. Dat geldt voor school, 

leerplichtambtenaar maar ook voor de hulpverlening. Met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg zullen 

de Jeugdteams en de vaste contactpersoon tussen school en jeugdteam hierbij een belangrijke schakel gaan 

vormen. 

 

Bij thuiszitters is sprake van een verschil tussen ‘niet kunners’ en ‘niet willers’. In het basisonderwijs zullen de 

acties van de leerplichtambtenaar in samenwerking met de school in het algemeen gericht zijn op de ouders, 

indien nodig in samenwerking met jeugdhulp of ander zorgpartners. Ook een proces-verbaal behoort tot de 

mogelijkheden, maar zal in samenhang met andere maatregelen worden overwogen. 

 

Melden bij het bestuur, het samenwerkingsverband en Leerplicht  

Het samenwerkingsverband vormt met al scholen bovenstaande scholen een dekkend netwerk. Het is de taak van 

elke school om thuiszittende leerlingen, of waar thuis zitten dreigt, direct te melden. Dit moet bij zowel het 

bestuur, het samenwerkingsverband als bij Leerplicht. De school en haar bestuur neemt het initiatief door ofwel 

bemiddeling ofwel door tijdelijke extra ondersteuning het thuiszitten te voorkomen. School en bestuur 

organiseren direct de benodigde samenwerking met specifieke onderwijsvoorzieningen, leerplicht en de 

eventuele zorgpartners. Het samenwerkingsverband monitort de ontwikkeling en kan in overleg met het 

betreffende bestuur de regie nemen om in het samenwerkingsverband tot een oplossing te komen, uiteraard in 

overleg met alle partijen.  

 

Samenwerking met Leerplicht  

In het geval het samenwerkingsverband direct benaderd wordt vanwege (dreigend) thuiszitten, handelt het 

samenwerkingsverband altijd in overleg met betrokken schoolbestuur en andere partijen. Het 

samenwerkingsverband direct contact met de betreffende leerplichtambtenaar. In overleg worden de benodigde 

acties in werking gezet.  

 

Daarnaast houdt Leerplicht een overzicht bij van het aantal thuiszitters (naam, leeftijd, geboortedatum, school, 

reden thuiszitten, ingezette acties, naam regisseur, einddatum thuiszitten) en stuurt dit overzicht het 

samenwerkingsverband maandelijks toe. 
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11. KWALITEITSONTWIKKELING 

 

11.1 Monitoring en evaluatie van doelen en resultaten 

 

In dit ondersteuningsplan zijn in hoofdstuk 3 kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 2016 opgenomen. Het 

samenwerkingsverband gaat het realiseren van de geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 

nauwgezet evalueren en monitoren. Dat wordt nog nader uitgewerkt. 

 

Monitoring uitvoering van zorgplicht binnen scholen/ schoolbesturen 

Het bestuur van het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat de aangesloten scholen  

verantwoording afleggen over de resultaten die met de toegekende middelen zijn behaald en  

voorziet in een systematische monitoring hiervan (kwaliteitszorg binnen het  

samenwerkingsverband).  

 

Monitoring basisondersteuning 

 Alle scholen binnen het samenwerkingsverband moeten voldoen aan de basisondersteuning. In het schooljaar 

2014-2015 wordt een nulmeting met betrekking tot het niveau van de basisontwikkeling ontwikkeld en 

uitgevoerd. Daarna zal de monitor jaarlijks herhaald worden. 

 Met betrekking tot de verantwoording van de resultaten/ besteding ondersteuningsmiddelen wordt zoveel 

mogelijk wordt aangesloten bij de huidige praktijk van PDCA-cycli binnen de schoolbesturen. Dus 

verantwoording/monitoring op basis van:  

 inspectierapport  

 schoolondersteuningsplan of jaar/schoolplan met ondersteuningsparagraaf  

 eigen verantwoordingsrapportage met evaluatie  

 jaarverslag  

 audit-rapportage 

 

Beoordeling van elkaars werk en externe audit 

Het samenwerkingsverband organiseert uitwisseling tussen professionals gericht op kwaliteitsverbetering. Deze 

uitwisseling vindt plaats tussen de professionals werkzaam bij de verschillende besturen. IB-ers, bovenschoolse 

werkzame professionals en orthopedagogen beoordelen elkaars werk om tot kwaliteitsstandaarden en het 

handhaven daarvan te komen. Ook een regelmatige afstemming met de externe deskundigen die de toelating tot 

het SO beoordelen maakt deel uit van de kwaliteitszorg. Elke twee jaar zorgt het samenwerkingsverband 

bovendien voor een externe audit van de besluitvorming rond toekenning en toelating, zo mogelijk in 

samenwerking met andere samenwerkingsverbanden.  

 

Toezichtkader ALV 

De algemene ledenvergadering is, in het kader van de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht, 

het toezichthoudende bestuursorgaan in de vereniging. De algemene ledenvergadering houdt toezicht op basis 

van een toezichtkader. Uitgangspunt voor dit toezichtkader zijn van ijkpunten van toezicht: 

 De vraag of er sprake is van een langetermijnvisie (strategisch beleid/ meerjarenbeleid uitgewerkt in 

ondersteuningsplan) en langetermijnplanning 

 De vraag of het bestuur het strategisch beleid ook weet te vertalen in concreet beleid (leiding geven aan 

beleidsprioriteiten). 

 De vraag of het bestuur een efficiënte, effectieve en op de inhoud betrokken organisatie neerzet en in stand 

houdt (continuïteit organisatie). 

 De vraag of het bestuur oog heeft voor de belangrijkste stakeholders.  

 De vraag of de organisatie wettelijke (bekostiging)regels en algemene beginselen van goed bestuur 

consequent naleeft.  
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De ijkpunten van toezicht zijn geoperationaliseerd in een eigen toezichtskader. Tevens is in het toezichtkader 

opgenomen op basis van welke indicatoren toezicht wordt gehouden en hoe de informatievoorziening vanuit 

bestuur en coördinatie naar de ALV verloopt. 

 

Monitoring en evalautie en relatie met toezichtkader 

Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs gaat de inspectie ook toezicht houden op de 

samenwerkingsverbanden. Omdat de samenwerkingsverbanden nog in een opbouwfase verkeren, past de 

inspectie de uitvoering van haar toezicht daarop aan. In de eerste fase richt het toezicht zich op de bestuurlijke 

inrichting van de samenwerkingsverbanden (vanaf 1 november 2013).  

 

De parameters in het concepttoezichtkader zijn:  

1. Thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs. Zijn er leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs?  

2. Spreiding en doorstroom in het onderwijs? Aan welke onderwijsinstelling volgen de leerlingen die extra 

ondersteuning krijgen onderwijs? De inspectie vergelijkt hierbij op het niveau van de 

samenwerkingsverbanden de doorstroom binnen en tussen de verschillende onderwijssoorten, de uitstroom, 

de afstroom en de opstroom naar ander onderwijs met het landelijk gemiddelde of met andere 

vergelijkingsgroepen.  

3. (Eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen. Wat is het aantal scholen met aangepast 

toezicht binnen het samenwerkingsverband en in hoeverre wijkt dit af van het landelijk gemiddelde? Bij een 

aangepast arrangement maakt de inspectie ook een analyse van de oordelen op het kwaliteitsaspect 

'ondersteuning van de leerling'.  

4. Signalen. Zijn er signalen die wijzen op tekortkomingen in de uitvoering van passend onderwijs in een regio?  

5. Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.  

6. De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar.  

Deze parameters zijn opgenomen bij de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 2016 (zie hoofdstuk 3). 

 

De inspectie ontwikkelt een (risico)analysemodel voor het ondersteuningsplan. Hierin komen vragen  

aan de orde zoals: Hoe zijn de schoolbesturen in het samenwerkingsverband aan elkaar verbonden?  

Is er sprake van een structuur waarin ze kunnen komen tot een verdeling van inzet van personele en  

financiële middelen op het gebied van ondersteuning? Is er een dekkend systeem om te komen tot  

passend onderwijs voor alle leerlingen? Hoe is de verantwoording geregeld, is er sprake van  

transparante inzet van ondersteuningsgelden en is het interne toezicht geregeld?  

 

Het voorlopige waarderingskader bestaat uit drie kwaliteitsaspecten die uitgewerkt zijn in 16  

indicatoren. Deze kwaliteitsaspecten zijn:  

1. Resultaten 

Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 

en tussen de scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke 

plaats in het onderwijs krijgen en voert de aan haar opgedragen taken uit.  

2. Management en organisatie  

Het samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend 

onderwijs te realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne communicatie en een 

doelmatige, inzichtelijke organisatie.  

3. Kwaliteitszorg  

Het samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige 

kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde 

verbeteringen.  

De diverse aspecten uit dit concepttoezichtkader zijn meegenomen bij de uitwerking van het ‘monitorsysteem per 

thema’. 
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Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. De informatie vanuit evaluatie en monitoring vormt belangrijke 

input voor het activiteitenplan. In het activiteitenplan worden verbeterpunten opgenomen in het kader van 

cyclisch werken aan de verbetering van de kwaliteit (PDCA). 
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12 FINANCIËN 

 

12.1 Algemeen  

 

De meerjarenbegroting van samenwerkingsverband Zaanstreek is gebaseerd op de inkomsten die aan het 

samenwerkingsverband vanaf 2014-2015 worden toegekend.  

 

Dit hoofdstuk van het Ondersteuningsplan gaat in op de ondersteuningsbekostiging die het 

samenwerkingsverband ontvangt en de manier waarop het samenwerkingsverband voornemens is dit budget in 

te zetten.  

 

Belangrijk: De bedragen die in deze notitie zijn vermeld zijn aannames en nog verre van definitief. Voor 

een deel van de bedragen geldt dat een inschatting van de toekomstige kosten is gemaakt, gebaseerd op 

kosten bij huidige uitvoerders (o.a. WSNS verbanden).  

 

De meerjarenbegroting is beleidsarm ingericht. In het overgangsjaar is gekozen voor grotendeels handhaven van 

bestaande financieringsstromen naar besturen en zet het samenwerkingsverband in op implementatie en transitie.  

  

Overgangssituatie  

In de periode 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 is er sprake van een overgangssituatie: scholen hebben in de 

T-1-systematiek met een aantal aspecten en tellingen uit het voorgaande schooljaar te maken. Dat betekent 

eenmalig een overgang: het nieuwe stelsel start, maar gegevens uit het oude stelsel werken nog door. Daarnaast 

is er een tripartiete overeenkomst3 gesloten tussen OCW, sectorraden en vakorganisaties over de personele 

gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Tot 1 augustus 2016 komen hier verplichtingen uit voort. 

Onder meer de verplichte herbesteding van de middelen. De omvang van deze verplichtingen is gebaseerd op de 

teldatum 1 oktober 2013.  

 

12.2 Inkomsten: uitgangspunten 

In het nieuwe stelsel bestaat de bekostiging van het samenwerkingsverband Zaanstad uit twee 

hoofdcomponenten, namelijk een budget voor lichte ondersteuning en een budget voor zware ondersteuning.  

 

Ondersteuningsmiddelen lichte ondersteuning 

Het samenwerkingsverband ontvangt €157 per leerling voor lichte ondersteuning. Dit bedrag is opgebouwd uit 

een personele component van €149,29 en een materiële component van €7,48 en bestaat uit de middelen die de 

samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School nu ontvangen. 

 

Ondersteuningsmiddelen zware ondersteuning vanaf 2015-2016 

Het samenwerkingsverband ontvangt €325 per leerling voor zware ondersteuning. Dit budget is opgebouwd uit: 

 Rugzakgelden die momenteel nog worden toegekend aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs (schooldeel) 

en aan scholen in het Speciaal Onderwijs (deel ambulante begeleiding); 

 Een deel van de bekostiging aan het SO (leerlingplaatsen); 

 De middelen voor de groeiregeling in het SO; 

 Terugplaatsing Ambulante Begeleiding (TAB), maar ook de bekostiging van de RECs, de steunpunten autisme 

en de Compensatieregeling AWBZ. 

 

                                                 
3
 Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs.  
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Ondersteuningsmiddelen zware ondersteuning in het overgangsjaar 2014-20154 

Het samenwerkingsverband ontvangt in het overgangsjaar voor zware ondersteuning slechts het schooldeel van de 

voormalig rugzakgelden (€ 1.041.350) en een budget voor groei van €16,65 per leerling (€ 269.680). Let op: In het 

cijfermatig overzicht is het ambulante deel van de rugzakgelden (€ 709.217) als inkomst voor het SWV opgenomen. 

In werkelijkheid wordt dit bedrag in 2014-2015 direct toegekend aan het Speciaal Onderwijs.  

 

School Maatschappelijk Werk 

De huidige bekostiging voor schoolgericht maatschappelijk werk, op basis van de schoolgewichten, blijft als aparte 

bekostiging gehandhaafd. Deze inkomsten zijn op basis van de gegevens over het lopende schooljaar in de 

begroting opgenomen. 

 

 

12.3 Uitgaven: uitgangspunten 

 

In het cijfermatige overzicht staan zowel verplichte / onoverkomelijke uitgaven van het samenwerkingsverband als 

uitgaven op basis van gemaakte keuzes door het samenwerkingsverband, in lijn met het ondersteuningsplan. In 

herhaling: de bedragen zijn aannames en nog verre van definitief. 

 

Verevening 

In het nieuwe stelsel van Passend Onderwijs geldt dat landelijk het per leerling te ontvangen bedrag voor zware 

ondersteuning gelijk wordt; dit is de eerder vermelde €325 per leerling. Deze uniformering leidt tot een verevening 

van middelen over het land. SWV Zaanstad heeft t.o.v. het landelijke gemiddelde een lager deelnamepercentage 

aan het Speciaal Onderwijs en rugzakken, maar wordt vanaf 2015-2016 met €325 bekostigd voor het landelijk 

gemiddelde deelnamepercentage.  

 

Dit betekent dat het samenwerkingsverband in de nieuwe situatie meer middelen ontvangt (om precies te zijn: € 

1.213.132) dan in de oude situatie. In stapjes wordt per samenwerkingsverband toegewerkt naar dit gemiddelde, zo 

ook voor Zaanstad. In het overzicht zijn deze stapjes opgenomen aan de uitgavenkant. 

 
Ondersteuningskosten leerlingen Speciaal Onderwijs 

Uit het budget voor zware ondersteuning wordt per leerling, die door het samenwerkingsverband is verwezen naar 

het Speciaal Onderwijs, een bedrag overgeheveld naar de betreffende SO-school: 

 Dit bedrag is gebaseerd op drie categorieën binnen het SO; 

 DUO voert deze verplichte overdracht uit op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober in het 

voorgaande schooljaar. 

 Indien de ondersteuningsbekostiging het normbudget overschrijdt, wordt dit verrekend met de lumpsum van 

de scholen binnen het samenwerkingsverband.  

 Dit is voor SWV Zaanstad niet het geval. 

 

Het bedrag is voor alle jaren voor dit moment gelijk gehouden. 

 
Groei binnen Speciaal Onderwijs 

Bovenstaande kort samengevat, ontvangt het samenwerkingsverband vanaf 2015-2016 een normbudget voor zware 

ondersteuning verminderd met de afdracht aan het Speciaal Onderwijs en gecorrigeerd met een vereveningsbedrag.  

 

Maar wat nu als het aantal SO-leerlingen tussen 1 oktober en de peildatum 1 februari groeit? Op dat moment zijn 

de ondersteuningskosten aan het SO hoger. Het samenwerkingsverband dient hier rekening mee te houden in zijn 

                                                 
4
 De genoemde bedragen onder dit kopje volgen uit de meest recente beschikking van het ministerie van OCW (december 2013) 
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begroting. Het bedrag wat daarvoor vanaf 2015-2016 in de begroting is opgenomen, bedraagt een inschatting op 

basis van de gemiddelde kosten voor groei van SO-leerlingen in de regio Zaanstad. 

 

 
Berekening 

Uitgangspunt: Bedrag van tussentijdse groei binnen SO wordt uitgekeerd na 4 maanden. 

Groei SO-leerlingen per jaar = 1/8 van totaal aantal SO-leerlingen (= 1/8 van 186 leerlingen) 

Groei per 4 maanden = (1/8 * 4/12=) 1/96 

Kosten groei per 4 maanden = (1/96) * (SO leerlingen*gemiddelde kosten SO leerling) 

  = (1/96) * (186*14660) = 114.122 

 

 

 

 

Ambulante deel rugzakken 

Zoals onder het kopje ‘inkomsten’ reeds vermeld, wordt het ambulante deel van de rugzakken in 2014-2015 

rechtstreeks overgemaakt naar het Speciaal Onderwijs. In 2015-2016 ontvangt het samenwerkingsverband deze 

middelen wel, maar geldt voor het samenwerkingsverband een verplichte herbesteding naar het Speciaal 

Onderwijs. De weergegeven kosten in het cijfermatige overzicht volgen uit de beschikking van het ministerie (juli 

2013). 

 

Schooldeel rugzakken 

Het schooldeel van het samenwerkingsverband gaat vanaf 2014-2015 naar het samenwerkingsverband. In de 

begroting is op dit moment het bedrag opgenomen dat OC&W komend jaar bekostigt op basis van teldatum 1-

10-2013. Door het aflopen van indicaties zal het werkelijk benodigde bedrag lager zijn. De besturen krijgen immers 

uitgekeerd op basis van het werkelijk aantal doorlopende verplichtingen na 1 augustus 2014. De besturen zijn vrij 

om in de eigen organisatie keuzes te maken over de inzet van deze middelen. De vrijkomende middelen worden 

toegevoegd aan de post: “ondersteuningsmiddelen t.b.v. de schoolbesturen”. 

 

Extra geld arrangementen  

Vanaf het schooljaar 2016-2017 spreken we niet langer van rugzakken, maar van arrangementen. Al in 2014-2015 

wordt binnen het samenwerkingsverband Zaanstad ingezet op deze arrangementen. In deze weergave is daarvoor 

voor 2014-2015 en 2015-2016 nog geen bedrag gereserveerd, omdat hiervoor nog een juiste inschatting moet 

worden gemaakt. Voor 2016-2017 is het opgenomen bedrag simpelweg een optelling van het huidige schooldeel 

en ambulante deel van de rugzakken. 

 

School maatschappelijk werk, Jonge Risico Kinderen (JRK), AWBZ compensatie en steunpunt Autisme 

Het samenwerkingsverband heeft zeggenschap over het in stand houden van deze voorzieningen. In deze opzet 

wordt ervan uitgegaan dat deze posten in stand worden gehouden en dus moeten worden bekostigd. De kosten 

zijn ingeschat op basis van de kosten binnen de huidige WSNS verbanden en de steunpunten. 

 

Op de Rails/ Herstart wordt Noodprocedure 

Op de rails en Herstart zijn budgetten van de REC’s voor leerlingen die zonder beschikking of indicatie opgevangen 

moeten worden in het SBO/SO. M.i.v. het schooljaar 2014-2015 zullen de bestuurskringen deze plaatsingen zelf 

regelen als tijdelijke arrangementen. Alleen voor leerlingen die van buiten de Zaanstreek komen en moeilijk 

plaatsbaar zijn in een basisschool, is er beperkt budget beschikbaar: € 15.000,-).   

 

Management 

2014-2015 

Gezien de ontwikkeltaken op SWV niveau en op bestuurlijk niveau is er het eerste jaar de onderstaande 

tijdsinvestering nodig. Een onafhankelijk coördinator: 2 dagen per week  

2015-2016 en verder  
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De meest urgente ontwikkeltaken zijn afgerond. Er is waarschijnlijk minder intensieve coördinatie op SWV nodig. 

Afhankelijk van een evaluatie eind 2014-2015, een onafhankelijk coördinator minimaal 1 dag per week en vanuit elk 

van beide bestuurskringen een coördinator voor 2 dagen per week . 

In het budget is ook opgenomen de taak van de coördinatoren de TLV-gesprekken op scholen en bij instellingen 

voor te zitten.  

 

Deskundigen advies t.b.v. toelaatbaarheidsverklaringen / monitoring 

Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring centraal 

georganiseerd. Voor de kosten van deskundig advies is uitgegaan van de huidige loonkosten van Zaans Netwerk 

inclusief een opslag i.v.m. het nodige advies van een tweede deskundige. 

 

Beheer 

Binnen deze post zijn de kosten opgenomen voor zaken als administratie, werkplekken, reiskosten, huisvesting, 

faciliteiten van de ondersteuningsplanraad (OPR) en een accountant. 

 

KDC 

Na de transitie van de Jeugdzorg is de verwachting dat van de groep kinderen die nu op een kinderdagcentrum 

worden geplaatst, er in de toekomst mogelijk kinderen geplaatst worden op bij de het Cl. 3 SO in het 

samenwerkingsverband. We houden met deze post alvast rekening met deze mogelijke ontwikkeling. 

 

Nog uit te werken 

 

Bekostiging SBO 

De bekostiging van het SBO in het nieuwe verband zal wijzigen t.o.v. de huidige situatie. Met name de 

zorgbekostiging zal anders worden verdeeld. Hier is op dit moment nog geen helder beeld van te geven en dient 

de komende tijd nader uitgewerkt te worden. Vragen die hierbij gesteld dienen te worden: 

1. Wat zijn de effecten van de herverdeling van de zorgmiddelen over de SBO scholen in het nieuwe verband t.o.v. 

de huidige situatie? 

2. Wil het SWV deze effecten compenseren, en zo ja, welke maatregelen moeten dan worden genomen? 

3. Wat gebeurt er met de zorgmiddelen die het SBO te veel krijgt in de rechtstreekse bekostiging? (toelichting: Het 

SBO krijgt rechtstreeks de zorgbekostiging voor 2% van het aantal leerlingen in het verband. In Zaanstad ligt 

het deelnamepercentage onder de 2%, dus ontvangt het SBO meer middelen aan zorgbekostiging dan er 

kinderen zijn). 

 

Overschot middelen “tientjesregeling” 

Als in augustus 2014 blijkt dat er een overschot uit de tientjesregeling is, dan zal deze worden toegevoegd aan de 

inkomsten voor 2014-2015. 
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Cijfermatig overzicht begroting samenwerkingsverband Zaanstad 
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BIJLAGE 1: UITWERKING ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING ZAAN 
PRIMAIR, SPOOR EN DE WERF 

 

Uitwerking ondersteuningstoewijzing niveau 1, 2 en 3 Zaan Primair, SPOOR en De Werf 

De vragen (of zorgen) over de ontwikkeling van een leerling beginnen in de klas. In eerste instantie 

bespreekt de leerkracht dit met de ouder(s) en de leerling. Eventueel kan daarbij expertise van de 

IB-er worden betrokken. Binnen HGW vormen dit de stappen 1 en 2 van de HGW cyclus. Dit interne 

ondersteuningsteam (IB-er, leerkracht en ouders (en leerling) vormt de basis van het model en is 

het eerste ondersteuningsniveau.  

Als er na deze bespreking vragen zijn over de manier waarop een leerling ondersteund en/of hoe 

het onderwijs aangepast kan worden, kan de IB-er een beroep doen op bovenschoolse expertise 

(lichte interventies en arrangementen). Dan is er spraken van het tweede ondersteuningsniveau. Op 

dit niveau kan het interne ondersteuningsteam er ook voor kiezen meer expertise in te schakelen 

door een overleg te organiseren met de schoolondersteuner en/of gezinsondersteuner. Dit lijkt op 

het huidige GZT. Elke school heeft als onderdeel van de basisondersteuning de beschikking over 

een schoolondersteuner. De schoolondersteuner adviseert over basisondersteuning (preventieve en 

licht curatieve interventies) en extra ondersteuning/arrangementen (zie hoofdstuk 4). De school (IB-

er en directie) houden te allen tijde de regie. De contactpersoon van het Jeugdteam verzorgt de link 

naar gezinsaanpak (Centrum Jong) en neemt waar nodig het casemanagement over van de school. 

De taak van de gezinsondersteuner wordt in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt. 

 

Belangrijk is dat het altijd de leerkracht en de ouder(s) zijn die in samenspraak met de IB-er in de 

school hun vragen stellen en aangeven wat zij eventueel extra nodig hebben aan expertise en 

ondersteuning van buiten de school. Zoals eerder gezegd de kleine driehoek is de basis de 

schoolondersteuner en de gezinsondersteuner bespreken dus geen casus zonder de kleine 

driehoek.  

 

De ondersteuningsniveaus 1 en 2 behoren tot de basisondersteuning van de school. 

Basisondersteuning is datgene wat ‘onder eigen verantwoordelijkheid’ van de school plaatsvindt. 

Op het moment dat er meer ondersteuning nodig is dan dat wat tot de basis behoort is er sprake 

van het derde ondersteuningsniveau: het inzetten van extra ondersteuningsarrangementen. 

 

Structureel aanbod lichte ondersteuning vanaf 1 augustus 2014 

Voor scholen blijft het mogelijk om ondersteuning in te zetten in de vorm van lichte interventies en 

arrangementen. De inzet is tijdelijk en wordt snel en flexibel georganiseerd. Deze ondersteuning 

valt onder de basisondersteuning. De verwachting is dat scholen op deze gebieden steeds meer zelf 

kunnen. De inzet van de ondersteuning heeft tot doel de scholen maximaal zelf te leren hoe het 

moet. Het aanbod licht (preventieve en curatieve) interventies en arrangementen is afhankelijk van 

de vraag en zal dus jaarlijks kunnen wijzigen. 

 

Kwaliteitseisen en voorwaarden voor inzet 

Dit wordt nog nader uitgewerkt. 

 

Financiering basisondersteuning 

Om de basisondersteuning op scholen te realiseren krijgen de scholen, even als de voorgaande 

jaren, de beschikking over een budget. Dit budget wordt overgemaakt naar de schoolbesturen die 

vervolgens afspraken zullen maken met de scholen over de inzet. Met dit budget kunnen scholen 

zelf de ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoefte vormgeven en de 

ondersteuningsstructuur verstevigen. 
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Naast het budget is het voor de scholen dus mogelijk gebruik te maken van het hierboven 

beschreven aanbod. Het hebben van een aanbod is alleen mogelijk als er vanuit het 

samenwerkingsverband en/of vanuit de onderscheidende besturen middelen beschikbaar worden 

gesteld om dit aanbod te kunnen realiseren. Scholen krijgen het recht om gebruik te maken van dit 

aanbod. Of en hoe dit aanbod wordt toebedeeld aan de scholen is aan de schoolbesturen. Het is 

mogelijk om net als de voorgaande jaren te werken met een trekkingsrecht (op basis van 

leerlingenaantal, zwaarte populatie al dan niet met vaste voet).  

Het is ook mogelijk om voor een meer inhoudelijke systematiek te kiezen. De school weegt samen 

met de coördinator van het aanbod af wat er echt (extra) nodig is en wat de school zelf zou moeten 

kunnen. De coördinator speelt hierbij een kritische rol en kijkt bijvoorbeeld ook naar het totale 

gebruik van de school. Als het aanbod op advies van de schoolondersteuner wordt aangevraagd is 

de rol van de coördinator een andere. De schoolondersteuner heeft dan met de school al kritisch 

gekeken wat er nodig is.  

 

Procedure inzet extern aanbod 

Op basis van overleg met het interne ondersteuningsteam (de kleine driehoek) kan een school een 

aanvraag indienen bij de coördinator van het aanbod (expertise centrum). De coördinator kijkt 

samen met de school (IB-er) naar wat de school zelf al gedaan heeft en wat er nog meer nodig is.  

Een aanvraag moet voldoen aan vooraf gestelde afspraken. 

Een aanvraag kan ook tot stand komen naar aanleiding van een bespreking met de 

schoolondersteuner (de grote driehoek). Deze aanvragen worden direct gehonoreerd aangezien de 

schoolondersteuner al kritisch met de school heeft gekeken wat er mogelijk en nodig is.  

 

De schoolondersteuner 

Binnen de basisondersteuning hebben alle scholen de ‘beschikking’ over een schoolondersteuner.  

De schoolondersteuner is er met praktische adviezen voor de school om na te gaan wat binnen het 

kader van basisondersteuning mogelijk is en wat er aan extra ondersteuning nodig is.  

 

Eén route 

Het model gaat uit van één route voor (extra) ondersteuning en eventuele verwijzingen. Het overleg 

met de schoolondersteuner vormt hierin een centrale rol.  

 

Integrale afweging 

De IB-er zorgt er voor dat bij vragen over de ondersteuningsbehoefte van een leerling altijd 

afgewogen wordt of de pedagogische en/of didactische ondersteuning in de school mogelijk is en 

of er daarnaast jeugdzorg of gezinsondersteuning nodig is. De IB-er kan daarbij een beroep doen 

op de schoolondersteuner of de gezinsondersteuner. Wanneer er een probleem in de ontwikkeling 

van een leerling of van de opvoedingssituatie van het kind wordt gesignaleerd is de IB-er verplicht 

dit te melden bij de gezinsondersteuner. De schoolondersteuner dient altijd te checken bij de 

aanvraag voor extra ondersteuning of de integrale afweging is gemaakt. Bovendien moet er altijd 

goed overleg met de ouders te hebben plaatsgevonden.  

 

De schoolondersteuner 

De schoolondersteuner neemt deel aan het ondersteuningsteam. Hier vindt de formele schakeling 

naar de jeugdzorg plaats en worden afspraken gemaakt over de coördinatie van de zorg. In het GZT 

wordt de vraag gezamenlijk geanalyseerd: wat hebben deze leerling, ouders en/of leerkracht nodig? 

Het kan zijn dat de leerkracht en ouders met het advies van het GZT verder kunnen. Het kan ook 

zijn dat er meer informatie nodig is om een antwoord te formuleren.  

 

De schoolondersteuner heeft de taak om de school te adviseren over passend onderwijs in het 

kader van de basisondersteuning en ondersteuningsvragen te verhelderen, alternatieven aan te 

dragen voor verwijzing maar SBO of SO, de integrale benadering te bewaken, of een noodzakelijke 
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verwijzing te ondersteunen. Ook kan bij de vraag naar extra ondersteuning de schoolondersteuner 

nagaan of er binnen de basisondersteuning mogelijkheden zijn. De schoolondersteuner helpt de 

vragen beantwoorden van ‘wat is hier aan de hand (analyse)? En wat is er nodig?’, zoals nu ook bij 

de PAB vanuit het SO gebeurt. De advisering is deels gericht op het ‘ondersteunend terugduwen’. 

Maar het kan ook gaan om de verbinding met de expertise van andere scholen te ondersteunen of 

juist een snelle opschaling van ondersteuning te adviseren wanneer dat nodig is. De 

schoolondersteuner moet dicht bij de school staan, maar vooral de eigen kracht van de school 

ondersteunen. De schoolondersteuner kan daarom ook adviseren over de ondersteuningsstructuur, 

maar zal geen systeembegeleiding geven: dat ligt op het terrein van de 

deskundigheidsbevordering, een taak van school en schoolbestuur. 

 

Alle vragen voor extra ondersteuning zullen via de schoolondersteuner lopen.  

Voor scholen is het van belang dat de schoolondersteuner een meerwaarde biedt ten opzichte van 

wat zij zelf aan expertise hebben, vooral de expertise van de IB-er. Scholen hebben daarom een 

belangrijke rol in het bewaken hiervan. Jaarlijks zal de inzet de schoolondersteuning met de scholen 

worden geëvalueerd. In het kader van het kwaliteitsbeleid hebben de schoolondersteuners als team 

met verschillende, elkaar aanvullende expertise in huis.  

 

Extra ondersteuning  

Soms is de basisondersteuning die een school kan bieden (evt. met lichte ondersteuning H2) niet 

voldoende en is er meer nodig. De extra ondersteuningsbehoefte kan ontstaan door: 

 leer- en ontwikkelingskenmerken 

 werkhouding 

 fysieke en medische kenmerken 

 sociaal-emotionele en gedragsmatige kenmerken  

 en/of de thuissituatie van een leerling en de handelingsverlegenheid van de leerkracht(en) 

daarmee.  

 

Een school kan er dan voor kiezen om een extra ondersteuningsarrangement in te zetten. Een 

arrangement is het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, 

zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

Een arrangement kan bestaan uit inzet op een van de volgende vijf velden of een combinatie 

daarvan: 

1. Expertise; extra specifieke deskundigheid.  

2. Aandacht en tijd in de klas; extra handen in de klas. 

3. Voorzieningen; de protocollen, aanpakken onderwijsmaterialen/ (leer)middelen. 

4. Gebouw; de ruimtelijke omgeving de (on)mogelijkheden van het schoolgebouw. 

5. Samenwerking met externe organisaties (onderwijs- en ketenpartners).  

Een arrangement is altijd tijd, leerling en context gebonden. Met het inzetten van een extra 

ondersteuningsarrangement werkt een school tevens aan het versterken van de eigen 

ondersteuningsstructuur. Een ondersteuningsarrangement draagt ertoe bij dat in de school meer 

inzicht ontstaat in de specifieke ondersteuningsbehoefte en meer expertise wat betreft mogelijke 

maatregelen. Voor alle betrokkenen is het daarom van belang de inzet van extra ondersteuning 

goed te evalueren. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt om het effect voor leerling, 

leerkracht en ouders te borgen.  

 

Aanvullend op de vijf velden kan een arrangement beschreven worden aan de hand van de: 

 duur van het arrangement: onbepaalde tijd/tijdelijk/flexibel/eenmalig; 

 kosten van het arrangement;  

 beschikbaarheid van het arrangement.  
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Procedure 

Wanneer de school beroep wil doen op extra ondersteuning, dan gaat dit altijd via de 

schoolondersteuner. Samen met de schoolondersteuner wordt de aanvraag voorbereid.  

Om de heldere procedures te garanderen wordt de aanvraag inhoudelijk en procedureel getoetst 

door een toewijzer. De toewijzer is in dienst van de schoolbesturen en is verantwoordelijk voor de 

formele toekenning van extra ondersteuning en het totaaloverzicht van inzet (controller). Eventueel 

kunnen de schoolondersteuners met (complexe) vragen bij de toewijzer terecht. De toewijzer staat 

er ook garant voor dat de schoolondersteuner onafhankelijk blijft functioneren. Mogelijk kunnen de 

schoolondersteuners op den duur de toewijzingsfunctie met elkaar vormgeven en de toewijzer 

overbodig maken, of delen met schooldirecteuren/IB-ers. Dit is een ontwikkelvraag.  

 

Als de extra ondersteuning gericht is op één leerling of een groepje leerlingen stelt de school (evt. 

met ondersteuning) in (ook formele) samenspraak met de ouders voor deze leerling(en) een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) op. 

 

Verwijzen  

Als de school samen met de ouders tot de conclusie komt dat er mogelijk sprake is van een 

(tijdelijke) verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening (huidige SBO of SO 3 en 4) volgt de 

procedure zoals beschreven in H. 5.2.3 Deskundigenadvies. 

 

Beroep 

Er is beroep mogelijk ten aanzien van de beslissing over de toe- of afwijzing extra ondersteuning. 

Als het gaat om de beslissing ten aanzien van de extra ondersteuning in de basisschool dan is er 

beroep mogelijk bij het schoolbestuur van de school waar dit speelt.  

 

Beschikbaarheid  

De extra ondersteuningsarrangementen kunnen bestaan uit voorzieningen die bovenschools 

beschikbaar zijn. Hierbij valt te denken aan de huidige ODR plekken en de inzet van Ambulante 

Begeleiders. Daarnaast kan een arrangement op maat worden samen gesteld. Hiermee is 

geëxperimenteerd in de AVO pilot. De arrangementen die de scholen in het kader van de AVO pilot 

hebben aangevraagd bestonden voor het grootste deel uit extra ‘aandacht en tijd in de klas’, 

waarbij er soms ook behoefte was aan extra expertise inzet. Hierbij was het de uitdaging om 

mensen te vinden die tijdelijk die extra handen in de klas uit konden zijn.  

 

Financiering 

Binnen het huidige samenwerkingsverband 2701 wordt de mogelijkheid overwogen dat elke school 

een deel (50%) van het extra ondersteuningsbudget dat het bestuur beschikbaar heeft, aan het 

begin van het schooljaar ontvangen, om daarmee zelf dat deel van de extra ondersteuning te 

organiseren. Dit deel is voor elke school gebaseerd op het leerlingaantal. Scholen zullen dit deel van 

het budget inhoudelijk en financieel moeten verantwoorden. Deze middelen kunnen zij inzetten om 

gebruik te maken van de bovenschoolse voorzieningen/arrangementen of om elders ondersteuning 

in te kopen, of expertise te organiseren in de school.  

Het andere deel van de middelen voor extra ondersteuning blijft bovenschools beschikbaar en kan 

op aanvraag benut worden. Daarmee blijft het principe van solidariteit gehandhaafd. Ook dit deel 

van het budget kan ingezet worden voor voorzieningen zoals de Plusklas, ODR ed. 
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BIJLAGE 2: UITWERKING ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING 
AGORA EN DE ROOS 

  

 

Inleiding 

In het schooljaar 2011-2012 is een pilot uitgevoerd om Indiceren Vanuit Onderwijsbehoeften (IVO)
5
 

uit te proberen als alternatief voor de huidige verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. De 

pilot is uitgevoerd door Samenwerkingsverband Agora (2703), met begeleiding van M & O – groep.  

Met de partners van het toekomstig samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstad en 

omstreken (27-05) staat Agora voor de opgave om vanaf 2014 alle extra ondersteuning binnen 

Passend Onderwijs zelf toe te wijzen.  

 

Agora wil een manier van toewijzen die zoveel mogelijk: 

 uitgaat van onderwijsbehoeften van leerlingen, 

 het eigenaarschap van de ondersteuning bij de basisscholen legt, 

 flexibele arrangementen stimuleert. 

 

De systematiek moet transparant zijn, inclusief de financiële onderbouwing. 

In aanvulling op een al eerder afgeronde pilot - waaraan Agora ook mee deed - waarin de 

werkwijze van IVO uitgeprobeerd is ter vervanging van de huidige Commissies voor Indicatiestelling 

(CvI)
6
 heeft Agora binnen de eigen organisatie een klein aantal aanvragen met IVO uitgeprobeerd 

die vergelijkbaar zijn met aanvragen voor de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) 

 

Uitgangspunten *Indiceren Vanuit Onderwijsbehoeften 

De uitgangspunten zijn: 

 Het denken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling is, in overeenstemming met de 

zienswijze van Handelingsgericht/Opbrengstgericht werken, de basis voor GOED onderwijs.  

 De indicatiestelling baseert zich niet alleen op een ordening van de onderwijsbehoeften van 

leerlingen, maar ook op een ordening van arrangementen.  

 De indicatiestelling is geschikt om de huidige arrangementen toe te wijzen, maar ook om te 

komen tot zoveel mogelijk flexibele arrangementen.  

 De toewijzing van arrangementen wordt zo eenvoudig mogelijk georganiseerd. 

 De verschuiving van de verantwoordelijk naar de schoolbesturen, in combinatie met de 

financiering, maakt vereenvoudiging mogelijk. 

 De regie ligt bij de scholen zelf (de leden zijn directeuren en IB-ers van de scholen) en is op basis 

van gecontroleerd vertrouwen.  

 

*hier bedoelen we ook ‘toewijzen’ en ‘arrangeren’ mee.  

 

  

                                                 
5
 Een brochure met een uitgebreide beschrijving van IVO (te downloaden) is te vinden op de website www.meno-groep.nl, onder 

de tab ‘IVO’. 
6
 Zie voor het pilotverslag (te downloaden) dezelfde website. 
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Schoolondersteuningsprofiel / Arrangementen 

Binnen de wet Passend Onderwijs is elke school verplicht een ondersteuningsprofiel vast te stellen. 

Centraal in het profiel van de Agora-scholen staat een beschrijving van: 

1. Kwaliteitsbeschrijving van het onderwijs (basisondersteuning)  

- Hoge kwaliteit 

- Diversiteit 

- Hoge Ambitie 

- Ontwikkeling van Talenten  

 

Hierbij zijn de beschrijvingen vanuit het strategisch beleidsplan van AGORA (Bouwen Aan Goed 

Onderwijs) leidend.  

 

2. De extra ondersteuning die de school geeft in de vorm van arrangementen. Beschrijving hoe ze 

er uit moeten zien volgens de kenmerken: 

- Toegankelijk 

- Snel beschikbaar 

- Hoge kwaliteit 

- Wetenschappelijk verantwoord  

- Betaalbaar/efficiënt 

- Dynamisch  

 

3. De ambitie van de school ten aanzien van verdere ontwikkeling m.b.t. haar ondersteunings-

aanbod en professionalisering van de medewerkers.  

De arrangementen die Agora scholen bieden aan ‘kinderen die barrières ondervinden in leren en 

participeren’, worden beschreven op een of meer van de volgende velden  

- Hoeveelheid aandacht/handen in de klas 

- Aangepast lesmateriaal 

- Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving 

- Expertise binnen het team  

- Samenwerking met interne en externe organisaties  

- Handelingsbekwaamheid van de leraren  

- De leerling als mederegisseur en samenwerking leerlingen onderling  

- Educatief partnerschap, samenwerken met ouders  

 

Elke school heeft voorzieningen op deze velden. Speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling 

zijn ook te ordenen op deze velden. De velden vormen de verbinding tussen de vraag van de 

leerling en het aanbod van de scholen.  

De IVO commissie zoekt naar een match op bovenstaande velden tussen de onderwijsbehoefte van 

de leerling en de arrangementen. Het biedt leraren de mogelijkheid om toewijzing van 

ondersteuning te gebruiken als instrument dat hun handelingsrepertoire kan vergroten. 

 

Over toewijzing van extra ondersteuning bij Agora  

 

Samenwerkingsverband PO Zaanstreek en Agora 

De toewijzing van extra ondersteuning binnen het samenwerkingsverband wordt op twee niveaus 

uitgevoerd. De toelating tot een plaats in SO en SBO valt onder verantwoordelijkheid van het 

samenwerkingsverband. 

Alle overige toewijzingen (plaatsing tussenvoorziening, toewijzing ambulante extra ondersteuning 

of toewijzing middelen voor extra ondersteuning uit te voeren door de basisschool zelf) worden 

georganiseerd en uitgevoerd door Agora voor de Agora-scholen, en voor de scholen van de 

besturen die hierbij aansluiten. 
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De regie van de ondersteuning op het niveau van het samenwerkingsverband en de afstemming 

tussen de ondersteuning op de verschillende niveaus, ligt in handen van de coördinatie van het 

samenwerkingsverband. 

 

Profielen en arrangementen 

Een basisschool moet voldoen aan het basisprofiel zoals afgesproken op het niveau van swv PO 

2705. De school bekostigt deze ondersteuning zelf. 

Het ondersteuningsprofiel van een school kan, boven de basisondersteuning, extra ondersteuning
7
 

omvatten. Deze extra ondersteuning is ook beschikbaar voor leerlingen van andere Agora-scholen. 

De bekostiging van de extra ondersteuning binnen het profiel van een school wordt deels of 

helemaal bekostigd door Agora (25, 50, 75, of 100 %).  

Alleen de arrangementen met een Agora bekostiging (25, 50, 75, 100 %) gaan via de IVO 

commissie. Gebruik maken van elkaars arrangementen zonder extra bekostiging kan door de 

scholen onderling worden geregeld. Er komt een site waar alle arrangementen op zichtbaar zijn. 

Toewijzen aan Agora-scholen door Agora-scholen 

De basisscholen van Agora streven naar het bieden van passend onderwijs aan bijna alle kinderen 

die zich aanmelden bij de scholen. Dit betekent dat de Agora-scholen op een efficiënte manier alle 

benodigde arrangementen zoveel mogelijk willen onderbrengen bij de basisscholen. De toewijzing 

van arrangementen binnen Agora zal dan ook zoveel mogelijk hierop gericht zijn. 

Passend bij het streven om zoveel mogelijk kinderen binnen het regulier basisonderwijs onderwijs 

te bieden, is de doelstelling om de basisscholen waar mogelijk zelf de regie te laten voeren over de 

extra ondersteuning. Basisscholen bepalen, samen met ouders/verzorgers en eventuele 

zorgpartners buiten het onderwijs, wat de ondersteuningsbehoefte is van de leerling. Wanneer voor 

een leerling extra ondersteuning nodig is die niet zonder meer beschikbaar is op de school, legt de 

school een goed onderbouwde aanvraag ter beoordeling neer bij een groep collega’s binnen Agora 

(de IVO-commissie). Zo voeren de scholen zelf de regie over de (altijd schaarse) extra 

ondersteuningsmogelijkheden. 

 

                                                 
7
 Extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Een arrangement is bij SWV PO Zaanstreek 

gedefinieerd als een handelingsplan waarin opgenomen is welke voorzieningen nodig zijn voor de uitvoering er van. Wanneer 

een school een profiel heeft dat méér biedt dan het basisprofiel betekent dat dat de school structureel in staat is een bepaald 

handelingsplan te bieden. 
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Procedure toewijzing extra ondersteuning bij Agora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekostiging extra ondersteuning bij Agora 

 
1
toelatingsverklaring, af te geven door swv PO 2705 

school (ouders, partners) 

plaatsing 

sbo 

(ambulant) 

arrangement 

basisprofiel 
extra 

ondersteuning 

binnen 

plaatsing 

so 3 - 4 
IVO-

cie 
tlv

1 

bekostiging 

swv PO 2705 

bekostiging 

school 

bekostiging 

Agora/school 

25/75 % 

50/50 % 

75/25 % 

100/0 % 

bekostiging 

Agora/school 

25/75 % 

50/50 % 

75/25 % 

100/0 % 

bekostiging 

direct voor 

2% DUO 
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De procedure rond de IVO-commissie 

 

Elke aanvraag voor een arrangement wordt ondertekent door de directeur van een school. De school stuurt de 

aanvraag naar de IVO-commissie.  

De IVO-commissie wordt ondersteund door een administratief medewerker met de volgende taken: 

- administratie van de aanvragen, met de voortgangsgegevens rond de toewijzingsprocedure 

- controleren van de aanvragen op volledigheid 

- administratief ondersteunen van de commissievergaderingen, inclusief zending van documenten vóór 

en na de vergaderingen 

- periodiek maken van overzichten vanuit de administratie 

Bij een aanvraag van een school wordt in elk geval gevoegd: 

- een onderwijskundig rapport (formulier onderwijsbehoeften) waarin expliciet de onderwijsbehoefte 

geformuleerd staat 

- een journaal van activiteiten rond de leerling: datum, soort handeling (gesprek, toets, handelingsplan – 

zonder inhoudelijk verslag van de handeling), betrokkenen, en opbrengsten v.w.b. het beeld van de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling 

- uitslagen leerlingvolgsysteem 

- bij relevante adviezen externe deskundigen: rapportage deskundigen 

De commissie vergadert volgens een nader te bepalen tijdschema. In elk geval wordt elke aanvraag binnen 3 

weken besproken. Elke aanvraag wordt als volgt besproken:  

De commissieleden gaan na of het beeld van de onderwijsbehoefte van de leerling aan allen duidelijk is. Wanneer 

er, ook na bespreking, onduidelijkheden overblijven die verdere afwegingen in de weg zitten, wordt de 

bespreking opgeschort tot een volgende vergadering. De intern begeleider van de school van de aanvraag krijgt 

de opdracht de vragen te beantwoorden, eventueel met inschakeling van deskundigen. Is er voldoende 

duidelijkheid, dan volgt de beeldvormende, of arrangerende fase. De commissieleden schetsen onderling een 

situatie waarin de leerling passend onderwijs zou ontvangen. Daarbij zijn de commissieleden spaarzaam: de 

eenvoudigste setting die voldoet, is de beste. De derde stap bestaat uit het destilleren van de benodigde 

voorzieningen op de vijf velden uit de gevonden passende setting. Wat is er aan voorzieningen nodig om de 

passende setting voor de leerling te realiseren? Tot slot zoekt de commissie bij de gevonden behoefte aan 

voorzieningen het beste matchende arrangement (sbo of één van de ambulante arrangementen) dat zij tot haar 

beschikking heeft. Dit arrangement wordt toegekend. Het kan natuurlijk zijn dat de commissie concludeert dat de 

school vanuit haar (basis)profiel in staat geacht moet worden de leerling passend onderwijs te bieden. In dat geval 

wordt geen arrangement toegekend. 

 

De voorzitter van de commissie zet de beslissing van de commissie op papier met een korte onderbouwing zoals 

die door de leden van de commissie is gegeven. 

Deze beslissing wordt gestuurd aan: 

- de ouders 

- de school 

- de arrangementen-arrangeur (organisator van de extra ondersteuning, zie verderop) 

 

Budgetbeheer en beleidsaanpassingen  

In een periodiek overleg van de voorzitter IVO-commissie met de regisseur samenwerkingsverband, het bestuur 

van Agora en de arrangementen-arrangeur wordt het budget dat beschikbaar is voor arrangementen en sbo-

plaatsen bewaakt.  

Een dreigende overschrijding wordt tijdig gesignaleerd. Wanneer er geen mogelijkheid is tot verruiming van het 

budget leidt dit, wederom in overleg, tot 

- verscherping van de toewijzingsvoorwaarden voor (sommige) arrangementen, 

- versobering van de arrangementen, en/of 

- niet meer toekennen van bepaalde arrangementen. 
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Omgekeerd kan een verwacht overschot op dit begrotingsonderdeel leiden tot het verkleinen van het budget, of 

tot het: 

- verruimen van toewijzingsvoorwaarden voor (sommige) arrangementen, 

- uitbreiding van de arrangementen, en/of  

- het beschikbaar stellen van nieuwe arrangementen. 

 

Samenstelling IVO-commissie 

De IVO commissie bestaat uit een groep van in totaal 17 leden. 8 directeuren en 8 Intern begeleiders en daarnaast 

een voorzitter, eveneens directeur bij AGORA. Uit deze groep wordt per bijeenkomst een subcommissie 

samengesteld van drie leden: 2 directeuren, waarvan 1 die de leiding heeft en 1 intern begeleide.  

De leden hebben en zittingsduur van drie jaar en treden af volgens een rooster van aftreden.. De taak van 

voorzitter rouleert en wordt voor een periode van maximaal één jaar uitgevoerd. 

De voorzitter zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces zo verloopt als is afgesproken binnen Agora, heeft dus 

de rol van procesbewaker. Waar nodig voert de voorzitter namens de commissie gesprekken en overleg.  

 

Rekening wordt gehouden met de vereiste dat een commissielid nooit over een aanvraag van de eigen school 

mag beslissen.  

 

De rol van elke school rond een aanvraag voor toewijzing 

 

- De school informeert de ouders zodra mogelijke toewijzing ter sprake komt: wijst hen op schoolplan, 

ondersteuningsplan en de website, licht e.e.a. mondeling toe en beantwoordt vragen.  

- De school bewaakt de actieve rol van de ouders bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van 

de leerling.  

- De school bewaakt de voortgang rond de toewijzing. Wanneer een leerling naar het sbo is verwezen 

eindigt deze taak niet. De school blijft betrokken bij de voortgang van deze leerling en onderhoudt het 

contact met de school voor sbo.  

Vereiste kwaliteiten van de intern begeleiders en directeuren, als lid van de IVO-commissie 

- Actuele kennis van afspraken en beleid binnen Agora, en binnen Swv PO 27-05.  

- Actuele kennis van de leerlingenbegeleiding bij Agora.  

- Het onderhouden van netwerk-relaties op dit onderwerp met andere directeuren/ib-ers en 

sleutelfiguren binnen Agora en het Swv PO 27-05. 

- In staat zijn van perspectief te wisselen bij het kijken naar leerlingbegeleiding (van binnen- naar boven-

schools, van ondersteuning naar toewijzing).  

- Adviesvaardigheden. 

dArrangementen-arrangeur  

- doet alles wat nodig is om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van de arrangementen 

- beslist over de inzet van medewerkers voor de uitvoering van arrangementen 

- bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van arrangementen 

- voert overleg over de inzet en samenstelling van de arrangementen. 

 

Privacy-regelement en bezwarenprocedure 

Een privacy-regelement en een bezwarenprocedure zullen onderdeel uitmaken van de procedures rond de 

toewijzing van extra ondersteuning bij Agora. Bij het vaststellen hiervan wordt aangesloten bij de landelijke 

richtlijnen, en bij de bestaande richtlijnen voor de Permanente Commissie Leerlingenzorg.  
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BIJLAGE 3: VERKLARENDE WOORDENLIJST PASSEND ONDERWIJS 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. 

Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale 

school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken 

met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling 

afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 

 

Ambulante begeleiding (AB) 

Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die 

naar een gewone school gaan. De manier waarop ambulante begeleiding bij de invoering van 

passend onderwijs wordt georganiseerd en beschikbaar is zal per regio verschillen. 

 

Arbitragecommissie 

Voor geschillen binnen een samenwerkingsverband is in april 2013 een arbitragecommissie van 

start gegaan. De Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen, die betrekking hebben op 

de statuten (in de oprichtingsfase), de onderlinge verhoudingen, het beleid ten aanzien van de 

extra ondersteuning en de (verdeling van de) bekostiging daarvan. De arbitragecommissie is 

ondergebracht bij de Stichting onderwijsgeschillen. In de statuten van 

samenwerkingsverbanden kan worden opgenomen dat men geschillen voorlegt aan deze 

arbitragecommissie. 

 

Basisondersteuning 

Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan alle leerlingen 

moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen 

zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De 

basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door 

de onderwijsinspectie vastgestelde normen. 

 

Clusteronderwijs 

De scholen voor speciaal onderwijs zijn georganiseerd in Regionale Expertisecentra, die zijn 

verdeeld in vier clusters. 

- Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen en visueel gehandicapte kinderen met een 

meervoudige beperking. 

- Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, 

mogelijkerwijs in combinatie met een andere handicap. 

- Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen 

(Mytyl/Tyltyl) en aan leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ). 

- Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een 

lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische 

instituten. 

Bij de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs bestaan, maar de term 

'cluster' zal niet meer officieel worden gehanteerd en ook de Regionale Expertisecentra 

verdwijnen. Cluster 1 en 2 blijven het onderwijs in een landelijk systeem organiseren. Zij doen 
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dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen in passend onderwijs. 

 

Geschillencommissie passend onderwijs 

De tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014 en 

wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze landelijke geschillencommissie 

voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs 

((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over: 

- (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 

- de verwijdering van leerlingen; 

- het ontwikkelingsperspectief. 

Jeugdzorg 

Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. Wat voor soort hulp een 

kind of ouders nodig hebben, hangt af van de situatie. Zo zijn er verschillende vormen van 

jeugdzorg, zoals hulp bij de opvoeding, dagbehandeling en geestelijke gezondheidszorg. De 

jeugdzorg is nu georganiseerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Bureau 

Jeugdzorg. De jeugdzorg wordt echter in 2015 de volledige verantwoordelijkheid van 

gemeenten. Het is belangrijk dat er afstemming plaatsvindt tussen de gemeente, scholen en 

samenwerkingsverbanden over de samenhang tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 

 

Leerlinggebonden financiering (LGF) of Rugzak 

Budget voor kinderen die in het gewone onderwijs zitten, maar een indicatie hebben voor speciaal onderwijs. Ook 

wel rugzak genoemd. In die rugzak zitten extra middelen voor het onderwijs op een reguliere school. Met de 

invoering van de Wet passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook 

de leerlinggebonden financiering. 

 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te 

stellen. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van 

de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR-en van de scholen in het 

samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden 

vastgesteld en uitgevoerd. 

 

Onderwijsconsulenten 

Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders en scholen wanneer er een conflict ontstaat over de 

toelating of de ondersteuning aan leerlingen. Onderwijsconsulenten geven in die situatie advies 

en hebben een bemiddelende rol. Hun kosteloze ondersteuning is beschikbaar voor leerlingen 

met een clusterindicatie en leerlingen die langdurig thuiszitten. Zie voor meer informatie 

www.onderwijsconsulenten.nl. 

 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

In het ontwikkelingsperspectiefplan beschrijft de school de doelen die een leerling zal kunnen halen. 

Het bevat in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan met een beschrijving 

van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. In het regulier 

onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en 

ondersteuning beschreven. Het OPP biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de 

behoefte van het kind. 

De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben 

in het reguliere onderwijs die niet in het aanbod van de basisondersteuning zit en voor alle leerlingen in het 

speciaal (basis)onderwijs. 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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De school heeft hierover overleg met de ouders en evalueert jaarlijks met hen. Ouders hebben instemmingsrecht 

op het handelingsdeel van het OPP. 

 

Op overeenstemming gericht overleg gemeenten (OOGO) 

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het 

samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg 

heeft betrekking op de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen en 

de aansluiting op de jeugdzorg. 

 

Referentiekader 

Het landelijk Referentiekader passend onderwijs geeft schoolbesturen en samenwerkingsverbanden handvatten 

om passend onderwijs in de dagelijkse praktijk te brengen, op school en binnen het samenwerkingsverband. De 

PO-Raad, VO-raad, AOC Raad en de MBO Raad stelden dit referentiekader op als hulpmiddel bij de inhoudelijke 

invulling van passend onderwijs. Het referentiekader bestaat uit een algemeen deel, waarin de sectororganisaties 

hun visie geven over hoe scholen passend onderwijs concreet kunnen vormgeven op school en in het 

samenwerkingsverband. Dit wordt samengevat in 10 referenties. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de 

school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning 

die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning 

aanbieden. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het 

ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen 

zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. 

 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

Eén van de wettelijke verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband is het afgeven van 

toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en SO, op basis van een deskundigenadvies. Bij algemene maatregel 

van bestuur (AMvB) is geregeld dat dit deskundigenadvies wordt uitgebracht door ten minste twee deskundigen, 

waaronder in ieder geval een orthopedagoog of psycholoog. 

 

Uitstroomprofiel / Uitstroomperspectief (UPP) 

In het uitstroomperspectief geeft de school aan wat de verwachting is dat een leerling aan het 

eind van het onderwijs op die school zal halen. Dat kan een bepaald niveau van vervolgonderwijs zijn, een 

perspectief richting de arbeidsmarkt of dagbesteding. Het Uitstroomperspectief wordt opgesteld voor leerlingen 

van wie verwacht wordt dat ze niet de reguliere einddoelen van voortgezet onderwijs zullen halen. 

 

Verevening 

In de wet is bepaald dat de omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald op basis van 

het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband. Naar rato krijgt elk samenwerkingsverband dus evenveel 

ondersteuningsbekostiging. Dit wordt de verevening genoemd. Op dit moment verschilt het aantal indicaties voor 

zware ondersteuning (indicaties voor speciaal onderwijs en het rugzakje) sterk per samenwerkingsverband. 

Daarom is er een overgangsregeling. Daarmee wordt het samenwerkingsverband gecompenseerd voor het 

verschil tussen de niet verevende, en de verevende situatie. Dit verschil wordt eenmalig bepaald op basis van 1-

10-2011. In 2015-2016 wordt dit verschilbedrag voor 100% toegevoegd / afgetrokken van het normatief budget 

van het samenwerkingsverband. In de jaren die volgen is dit percentage respectievelijk 90%, 75%, 60% en 30%. 

 

Zorgplicht 

De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan 

ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school 

of bij een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. 
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BIJLAGE 4: LIJST SCHOLEN SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND 
ONDERWIJS ZAANSTREEK 

  

Stichting Agora - Stichting voor Bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek 
De Weer 10a, 1504 AG  Zaandam 

- CBS het Baken, P.A. van Meverstraat 9-11, 1507 XE  Zaandam 

- Jenaplanschool de Bijenkorf, Saenredamstraat 36, 1566 KM  Assendelft 

- CBS de Evenaar, Jupiterstraat 139, 1562 WP  Krommenie / Serooskerkestraat 74, 1561 TT  Krommenie 

- RKBS de Golfbreker, Papiermolen 18, 1541 RT  Koog aan de Zaan 

- RKBS de Hoeksteen, Braillestraat 2, 1561 JP  Krommenie / Serooskerkestraat 74B, 1561 TT  Krommenie 

- ICBS het Koraal, Kreekrijklaan 2, 1567 LP  Assendelft 

- CBS de Korenaar, Dr. de Boerstraat 42, 1511 VH  Oostzaan 

- CBS de Loopplank, Klipperstraat 2-4, 1503 AM  Zaandam 

- ICBS de Oceaan, Parkrijklaan 121A 1567 HD  Assendelft 

- ICBS de Octant, Blauwe Ring 89, 1566 MX  Assendelft 

- RKBS Paus Joannes, De Weer 25, 1504 AH  Zaandam 

- ICBS de Piramide, Boschjesstraat 66, 1541 KL  Koog aan de Zaan 

- CBS de Rank, J.J. Allanstraat 149, 1551 RD  Westzaan / Brandakkerstraat 2, 1566 XD  Assendelft 

- RKBS de Regenboog, Brandakkerstraat 8, 1566 XD  Assendelft / Pastoor Vermeulenstraat 31, 1566 DK  

Assendelft 

- RKBS Sde Rietvink, P.A. van Meverstraat 3, 1507 XE  Zaandam / Nieuwendamstraat 2E, 1507 JE  

Zaandam 

- CBS de Saenparel, Herderinstraat 1, 1502 ND  Zaandam 

- Evangelische basisschool Het SchatRijk, Rooswijkplein 10, 1544 VZ  Zaandijk 

- CBS Tamarinde, Schaarsven 2A, 1504 AS  Zaandam / Jonge Arnoldusstraat 37, 1501 VR  Zaandam 

- IKC Tijstroom, Rode Zee 69, 1503 TS  Zaandam 

- ICBS Toermalijn, Marktstraat 22, 1521 DZ  Wormerveer 

- ICBS de Vuurvogel, Eemmeer 15B, 1509 GL  Zaandam 

- CBS de Westerkim, Ooievaarstraat 45, 1506 XL  Zaandam 

- RKBS Willibrord, Simon Claeszstraat 9, 1502 VD  Zaandam / Lijn Tewisz Roggeplein 1, 1502 VL  

Zaandam / Bloemgracht 2, 1502 VA  Zaandam 

- ICBS de Windroos, Galeistraat 2, 1503 TJ  Zaandam 

- ICBS WormerWieken, De Balk 2A-2B, 1531 PS  Wormer 

 

 

 Stichting Zaan -Primair voor Openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in de Zaanstreek 

Ds. M.L. Kingweg 206 1504 DG Zaandam 

- OBS Ayundo, Blauwe Ring 91, 1566 MX Assendelft 

-  SBO de Boei, Sportstraat 1, 1541 JL Koog a/d Zaan 

- OBS de Delta, Kreekrijklaan 2, 1567 LP Assendelft 

- OBS de Dijk, Adriaan Roggestraat 14, 1507 BE Zaandam / Hogendijk 83, 1506 AE Zaandam 

- SBO het Dok, Tjotterlaan 2, 1503 LB Zaandam 

- OBS de Dorpsakker, Brandakkerstraat 4, 1566 XD Assendelft / Dorpsstraat 172, 1566 AS Assendelft 

- Dynamica PO, Molenwerf 1c-f, 1541 WR Koog aan de Zaan 

- Dynamica VO, Augustusbloemweg 4, 1508 BB Zaandam 

- OBS het Eiland, P.A. van Meverstraat 1, 1507 XE Zaandam 

- OBS Et Buut, Parkstraat 72, 1506 WE Zaandam / Parkstraat 18, 1506 XX Zaandam 

- OBS de Gouw, Wibautstraat 73, 1505 CB Zaandam / Noorderven 6, 1504 AL Zaandam 

- OBS Herman Gorter, D. Doniastraat 18, 1501 TX Zaandam / Burg. Smitstraat 2a, 1501 RP Zaandam 

- OBS In 't Veld, Rosmolenstraat 103, 1502 PE Zaandam 

- OBS de Jagersplas, Brasemermeer 23B, 1509 GE Zaandam 
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- De Kernschool, Noorderven 6, 1504 AL Zaandam 

- OBS het Kogerveld, Perzikkruidweg 4, 1508 AW Zaandam 

- OBS de Komeet, Jupiterstraat 141, 1562 WP Krommenie / Neptuneslaan 1, 1562 XT Krommenie 

- OBS de Kroosduiker, Torenstraat 5, 1551 BK Westzaan / Roerdompstraat 41, 1551 GJ Westzaan 

- OBS de Lindenboom, Raadhuisstraat 57, 1541 JB Koog aan de Zaan 

- OBS de Meander, Parkrijklaan 121D, 1567 HD Assendelft 

- OBS de Mei, Voltastraat 15A, 1521 TL Wormerveer 

- OBS Over de Brug, Boerenpad 22, 1506 HK Zaandam 

- OBS de Overhaal, Krommeniedijk 13, 1562 GH Krommenie 

- OBS het Palet, Populierenlaan 46, 1561 VB Krommenie 

- OBS de Pionier, Kerkstraat 52, 1521 JP Wormerveer 

- OBS de Spiegel, Gibraltar, 1503 BM Zaandam 

- OBS Theo Thijssen, Piet Kuiperlaan 3, 1525 PK West-Knollendam 

- OBS de Voorzaan, Baltischestraat 25, 1506 NM Zaandam / Lindenlaan 2, 1505 GK Zaandam 

- OBS de Watermolen, Molenwerf 3, 1541 WR Koog aan de Zaan 

- OBS de Zoeker, Fortuinweg 12, 1544 VX Zaandijk 

 

  

 Stichting Spoor - Primair Openbaar onderwijs in de regio Waterland & Oostzaan 

Stationsweg 23, 1441 EJ Purmerend 

- OBS de Eendragt, Zandweg 15, 1531 AJ Wormer 

- OBS de Harpoen, Weiver 2, 1546 LB Jisp 

- OBS de Kweekvijver, Paling 2, 1511 LK Oostzaan 

- OBS Noorderschool, De Haal 44, 1511 AS Oostzaan 

- OBS de Rietkraag, Rietschool 342, 1511 WV Oostzaan 

- OBS Weremere, Kameelstraat 24, 1531 EK Wormer 

 

  

Stichting Vrijescholen Ithaka 

Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam  

- Vrije School Zaanstreek, Galjoenstraat 111B, 1503 AR Zaandam 

 

  

 Schoolvereniging voor onderwijs op grondslag van vrije persoonlijkheidsvorming 

Koperslagerstraat 2, 1544 CA Zaandijk 

- ABS de Werf, Koperslagerstraat 2, 1544 CA Zaandijk 

 

  

Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 

Zuidervaart 2B, 1503 AR Zaandam 

- Islamitische basisschool de Roos, Zuidervaart 2B Zaandam 

 

  

Stichting Heliomare onderwijs 

Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee 

- Heliomare onderwijs, Maerten van Heemskerckstraat 171, 1945 GE Beverwijk 

- Dynamica, Molenwerf 1c-f, 1541 WR Koog aan de Zaan 
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Stichting de Bascule 

Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht 

- De Pionier, Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht 

- Het Buitenrif, Spaarnepoort 1-3, 2134 TM Hoofddorp 

- De Pion, Kaj Munkweg 2, 2131 RW Hoofddorp 

- Professor Waterinkschool, Kopjachtplein 19, 1034 JG Amsterdam / Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam 

/ Leksmondplein 28, 1108 EL Amsterdam / Albardagracht 1, 1063 NN Amsterdam 

  

  

Stichting Orion 

Zekeringstraat 45-2, 1014 BP Amsterdam  

 REC2 

- Professor Burgerschool, J. Sluijterstraat 4, 1062 CJ Amsterdam 

- Alexander Roozendaalschool, Jan Tooropstraat 13, 1062 BK Amsterdam / Jachtwagenstraat 64, 1445 

NM Purmerend 

 REC 3 

- Van Koetsveldschool, Archimedesplantsoen 98, 1098 KG Amsterdam 

- Coronelschool, J. Sluijtersstraat 3, 1062 CJ Amsterdam 

- Drostenburg, Drostenburg 1, 1102 AM Amsterdam 

 REC 4 

- Van Detschool, IJsbaanpad 7, 1076 CV Amsterdam 

- Mr. de Jonghschool, Terpstraat 36, 1069 TV Amsterdam 

- Gerhardschool, Valentijnkade 61-62, 1095 JL Amsterdam 

  

  

Aloysius stichting onderwijs jeugdzorg 

Leidsevaart 2, 2215 RE Voorhout 

- Het Molenduin, Duin- en Kruidbergerweg 1a, 1985 HG Driehuis 

- Antoniusschool, Heereweg 100, 1901 ME Castricum 

  

  

Stichting Altra 

Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam 

- Bets Frijlingschool, Sportlaan 153, 1442 EC Purmerend 

  

  

 


