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Voorwoord Voorwoord en Inhoudsopgave

Passend onderwijs? Onderwijs dat past!

Voor iedere leerling het beste onderwijs dat bij hem of haar past. Dat is de gezamenlijke missie van schoolbesturen in de 
gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Samen vormen zij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek – 
27.05. De scholen in onze regio werken met elkaar samen om onderwijs steeds beter te laten aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen.

De samenwerkende schoolbesturen:

Stichting Agora (bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek)
Stichting Zaan Primair (openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs)
Stichting Spoor (Primair Openbaar Onderwijs in de regio Waterland & Oostzaan)
Stichting Heliomare
Stichting De Bascule
Stichting Altra
Stichting Vrije Scholen Ithaka
Schoolvereniging voor onderwijs op grondslag van vrije persoonlijkheidsvorming
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad
Stichting Orion 
Aloysius Stichting

Voorwoord

Dit is een samenvatting van het eerste Ondersteunings-
plan van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Zaanstreek. Hierin lezen ouders, onderwijsprofessionals, 
medezeggenschapsraden en ketenpartners hoe wij 
passend onderwijs in onze regio willen organiseren.

Het volledige en ‘offi ciële’ Ondersteuningsplan staat op 
onze website: www.swvpozaanstreek.nl. Dit plan is 
gemaakt voor de periode 2014-2018 en wordt in 2016 
tussentijds geëvalueerd en desgewenst bijgesteld.
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Samenwerkingsverband PO ZaanstreekStartsituatie SWV PO Zaanstreek

Startsituatie SWV PO Zaanstreek

In ons samenwerkingsverband gaan 16.521 leerlingen naar een basisschool. 242 leerlingen bezoeken het speciaal ba-
sisonderwijs, 186 leerlingen het speciaal onderwijs. 148 kinderen krijgen extra ondersteuning op basis van een rugzakje 
(leerlinggebonden fi nanciering). Het aantal thuiszitters in onze regio: 1.

Samenwerkingsverband PO Zaanstreek

16.521 leerlingen
11 schoolbesturen
58 basisscholen
3 scholen voor 
speciaal basisonderwijs
3 gemeenten

Veranderingen in vogelvlucht

Passend onderwijs moet bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan 
voor alle kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het samenwerkingsverband 
richt zich op leerlingen in de basisschoolleeftijd. Wat verandert er met 
de wetswijziging? Een greep.

Vanaf augustus 2014 bepalen (nieuwe opgerichte) samen-
werkingsverbanden grotendeels zelf hoe zij de leerlingen in hun regio 
passende onderwijsondersteuning bieden. De bekostiging daarvoor wijzigt. 
Zo verdwijnt het rugzakje (leerlinggebonden fi nanciering). Regionale 
expertisecentra worden opgeheven, net als de Commissie van 
Indicatiestelling en de Permanente Commissie Leerlingenzorg die onder 
meer bepaalden of een kind naar het speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs kon gaan. Vanaf 1 augustus 2014 organiseert het  samen-
werkingsverband dit allemaal zelf en beslist ook over het geld voor 
onderwijsondersteuning. De regio-indeling voor samenwerkingsverbanden 
is bepaald door de minister van OCW. 

Meer landelijke informatie op www.passendonderwijs.nl
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Missie, visie en doelenInleiding

 2 SWV PO Zaanstreek: iedereen moet kunnen méédoen

Vanaf 1 augustus 2014 zijn schoolbesturen verant-
woordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in 
hun samenwerkingsverband en hebben ‘zorgplicht’. Dat is 
ook in de Zaanstreek zo. Hoe wij dat organiseren staat in 
ons Ondersteuningsplan, dat is te vinden op onze website. 
Dit is een samenvatting voor ouders, onderwijsprofession-
als, medezeggenschapsraden en ketenpartners.

Alle schoolbesturen voor basisonderwijs, speciaal basi-
sonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Zaan-
stad, Oostzaan en Wormerland vormen Samenwerkings-
verband PO Zaanstreek. Samen bieden zij iedere leerling 
goed onderwijs en de juiste ondersteuning.

Net als andere samenwerkingsverbanden maken we ook in 
de Zaanstreek minimaal één keer per vier jaar een Onder-
steuningsplan. Hierin staat hoe wij passend onderwijs 
organiseren en fi nancieren.
Welk niveau basisondersteuning moet elke school bieden? 
Welke voorzieningen zijn er voor extra ondersteuning? 
Welke procedures zijn er voor bijvoorbeeld plaatsing in 
het speciaal onderwijs? Hoe betrekken wij ouders? Welke 
afspraken hebben wij met gemeenten en het 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs gemaakt? 
Al dit soort vragen komt aan bod.

Het Ondersteuningsplan is vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering van het samenwerkingsverband, na ‘op 
overeenstemming gericht overleg’ met de gemeenten in de 
regio. Die gezamenlijke afspraken zijn belangrijk, want net 
als de gemeenten willen wij passend onderwijs en 
jeugdhulp goed op elkaar laten aansluiten. Voor die 
jeugdhulp zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk.

De Ondersteuningsplanraad – waarin ouders en mede-
werkers zijn vertegenwoordigd – moet instemmen met het 
plan en heeft dit ook gedaan. Ook is dit Ondersteunings-
plan afgestemd met het samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs (VO 27.06), voor een goede doorgaande lijn van 
primair naar voortgezet onderwijs.

 

 Het Ondersteuningsplan geldt voor 2014-2018:   
 in 2016 evalueren wij ons plan en stellen zo nodig  
 onze doelen en werkwijze bij
 
 Elk jaar voeren we op basis van het
 Ondersteuningsplan een Activiteitenplan uit. 
 Je vindt dit plan op onze website
 

1 Ondersteuningsplan in vogelvlucht

Samenwerkingsverband PO Zaanstreek vindt dat iedereen 
in onze samenleving moet kunnen meedoen. Niemand 
buitenspel!

De samenwerkende schoolbesturen werken vanuit een 
gedeelde missie en visie.

Onze visie
We spreken in het samenwerkingsverband dezelfde taal. 
We spreken bijvoorbeeld niet over onderwijszorg, maar over 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

De basis voor goed en passend onderwijs: de basis-
scholen. Alles begint met kwalitatief hoogwaardig onderwijs, 
handelingsgericht werken en goede basisondersteuning*.
Wij denken dat juist de ‘gewone’ basisschool in de eigen 
buurt dé plek is voor burgers in wording. Hier kunnen 
kinderen zich met elkaar in hun eigen sociale omgeving 
ontwikkelen. Het is bij uitstek de leerplek voor een 
respectvolle samenleving. Dit is de reden waarom wij 
zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs de juiste 
ondersteuning willen bieden, ook die leerlingen met 
speciale onderwijsbehoeften.

Wij werken ernaartoe dat uiteindelijk 98 procent van alle 
leerlingen in onze regio passend onderwijs vindt in de 
basisschool. De overige leerlingen zijn aangewezen op 
speciale voorzieningen.

*in hoofdstuk 4 meer over basisondersteuning!

Onze missie
“Wij zien voor alle leerlingen volwaardig burgerschap 
als belangrijke maatschappelijke opbrengst van 
passend onderwijs. Wij willen dat leerlingen ongeacht 
sekse, sociaal culturele achtergrond, hun intelectuele 
vermogen, hun eventuele lichamelijke en zintuiglijke 
beperking volop kunnen meedoen in onze samen-
leving. Niemand mag buitenspel staan. Wij willen met 
goed en passend onderwijs de best mogelijke basis 
leggen voor volwaardig burgerschap. Alle leerlingen 
hebben recht op goed onderwijs. Wij nemen als 
samenwerkende besturen de verantwoordelijkheid 
om dat onderwijs goed te organiseren.”
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Missie, visie en doelenMissie, visie en doelen

Blijkt basisondersteuning een onvoldoende antwoord 
op de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan volgen 
onderwijsondersteuningsarrangementen. Bieden ook die 
onvoldoende passend onderwijs, dan kent Het samen-
werkingsverband speciale voorzieningen (scholen voor 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs).
Wij zijn als samenwerkende besturen verantwoordelijk voor 
een ‘dekkend netwerk’ van passende onderwijs-
arrangementen en specialistische voorzieningen. Anders 
gezegd: voor ieder kind uit ons samenwerkingsverband 
een passende onderwijsplek en een passend onderwijs-
aanbod.

Basisondersteuning

Coördinatie

Specifieke 
arrangementen

verbinding

Speciale 
voorzieningen Zorgplicht

schoolbesturen

Regie in het 
regulier onderwijs

Kwalitatief
hoogwaardig

onderwijs

Handelings-
gericht werken

Wij gaan ervan uit dat kinderen onder regie van de ‘eigen 
basisschool’ zoveel mogelijk tijdelijk gebruikmaken van 
een specialistisch aanbod of een specialistische voor-
ziening. De huidige scholen voor speciaal basisonderwijs 
ontwikkelen zich meer tot expertisecentra die basisscholen 
ondersteunen. Alleen kinderen met (zeer) complexe 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften gaan naar het 
speciaal onderwijs. Voor kinderen met mínder complexe 
ondersteuningsvragen, zal dit dus tijdelijk of parttime zijn.

In 2018 …

… hebben alle leerlingen een passend arrangement, 
 zo thuisnabij mogelijk 
… werken wij op basis van één kind, één gezin, één plan,  
 één dossier
… is minimaal 80 procent van alle leerlingen, ouders, 
 medewerkers en ketenpartners tevreden over de wijze  
 waarop het samenwerkingsverband passend onderwijs  
 organiseert
… biedt minimaal 95 procent van alle basisscholen 
 goede basisondersteuning
… zijn de intern begeleiders de spil in onze onder-
 steuningsaanpak
… maakt maximaal 1 procent van de leerlingen gebruik  
 van het speciaal onderwijs
… arrangeren wij met zo min mogelijk bureaucratie: wij  
 hebben heldere procedures en zorgen voor snelle 
 toewijzing, plaatsing, doorstroom en terugplaatsing
… werken we met heldere procedures voor mediation 
 en geschillen
… tonen wij daadkracht en zo nodig doorzettingsmacht als  
 dat nodig is om leerlingen een passend arrangement te  
 bieden
… werken wij goed samen met het samenwerkingsverband  
 voortgezet onderwijs, gemeenten en jeugdhulp
… werken wij meer preventief en hebben effectieve preven- 
 tieve arrangementen ingevoerd

… is er in de Zaanstreek niet één thuiszitter
… krijgt ieder kind uit Zaanstreek onderwijs in onze regio,  
 met uitzondering van kinderen met zéér specifi eke of  
 specialistische ondersteuningsbehoeften
… zijn klachten en beroep en bezwaar zo minimaal mogelijk
… wordt zo weinig mogelijk een beroep gedaan op onze 
 ‘doorzettingsmacht’

Géén thuiszitters!
In de Zaanstreek gaat ieder kind naar school. Geen 
thuiszitters* dus! Dreigt een kind ‘uit te vallen’, 
dan meldt een school dit direct bij zijn school-
bestuur, het samenwerkingsverband en bij 
Leerplicht van de gemeente. Actie is namelijk snel 
geboden: door een ander ondersteuningsaanbod 
of intensievere samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp of andere ketenpartners kan een kind 
waarschijnlijk tóch passend onderwijs krijgen.

*een thuiszitter is een leerplichtige jongere (5 tot 18 jaar) die 
ingeschreven staat op een school of instelling en die zonder 
geldige reden meer dan vier weken verzuimt en geen vrijstelling 
heeft van leerplicht.
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Wie doet wat in onze regio?Wie doet wat in onze regio?

Wat is de rol van het samenwerkingsverband? Wat doen 
scholen zelf en op welke ondersteuning kunnen zij rekenen?

Het SWV PO Zaanstreek vormt een expertise- en onderste-
uningsnetwerk, met daarin twee expertisecentra. Zij bieden 
speciaal basis-onderwijs en speciaal onderwijs, maar zetten 
hun expertise in toenemende mate ook ‘buiten’ in, in het 
basisonderwijs. Zo ondersteunen zij leraren in het basisonder-
wijs bij het bieden van goed en passend onderwijs. Belan-
grijk, want het draait wat ons betreft allemaal om ‘de leraar’! 
Daarom focussen de samenwerkende schoolbesturen (ook 
bij de verdeling van het geld) op versterking van de leraar. 
Het SWV streeft naar meer deskundige handen in de klas.

Wat doet de basisschool?
Wat mogen kinderen en ouders nu verwachten van 
(de professionals in) de basisschool? Daarover hebben we 
binnen de Zaanstreek afspraken gemaakt. Onder regie van 
het schoolbestuur:

 Beschrijft elke school in zijn Schoolondersteunings-
 profi el (SOP) wat mogelijkheden, grenzen en de   
 ontwikkelingsrichting is voor passend onderwijs.

  Biedt elke school een goede kwaliteit basis-
  ondersteuning.

3 Expertise in praktijk

  Heeft elke school minimaal een voldoende van de  
  Inspectie van het Onderwijs.

  Blijft de ‘eigen’ leraar (en school) zoveel en zolang  
  mogelijk regisseur van onderwijsondersteuning.

  Maken scholen passend onderwijs onderdeel van hun  
  schoolverbeteringsprogramma’s (denk aan opbrengst- 
  gericht werken of brede schoolontwikkeling).

  Denken en werken onderwijsprofessionals hande-  
  lingsgericht.

  Werken onderwijsprofessionals samen met ouders en  
  zorgen voor professionele informatievoorziening.
  Werken onderwijsprofessionals samen met jeugd- 
  teams die jeugdhulp bieden.

 Werken onderwijsteams aan uitbreiding van hun 
 specifi eke expertise (uitvoering van onze professionali- 
 seringsagenda).

 Krijgen professionals de ruimte om expertise uit te  
 wisselen en te delen binnen het 
 samenwerkingsverband.

 Gaan scholen werken met het eenduidige groeidocu- 
 ment handelingsplan/ontwikkelingsperspectief van het  
 samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofi el (SOP): 
wat staat daarin?
In het SOP beschrijft de school:

 de (kwaliteit van) basisondersteuning, de   
 (planmatige) werkwijze en de onderwijsonder-  
 steuningsstructuur

 de extra ondersteuning die de school biedt, de   
 specifi eke deskundigheid en extra voorzieningen   
 die beschikbaar zijn

 de toegankelijkheid van het gebouw

 de samenwerking met ketenpartners

 de ambitie om het ondersteuningsaanbod verder  
 te ontwikkelen

 de medezeggenschapsraad adviseert over de   
 vaststelling en/of wijziging van het SOP

 ook het speciaal onderwijs maakt op termijn   
 een SOP

Ontwikkeling speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs
Omdat het samenwerkingsverband wil dat zoveel mogelijk 
kinderen naar het basisonderwijs gaan, neemt de omvang 

van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs wat 
betreft onderwijsplekken, af. Zoals hierboven beschreven, 
zetten deze speciale onderwijsvoorzieningen hun exper-
tise in toenemende mate in het basisonderwijs in. Onze 
basis-scholen ontwikkelen dus allemaal een antwoord op 
veel onderwijsbehoeften. In ondersteuningsvragen die heel 
weinig voorkomen, kunnen scholen wellicht sámen voor-
zien. Hoe specialistisch de vraag ook: de schoolbesturen 
hebben de ambitie om ieder kind, ongeacht zijn 
ondersteuningsvraag, in de Zaanstreek passend onderwijs 
te bieden.De samenwerkende schoolbesturen willen de 
muren  tussen het speciaal basisonderwijs, het speciaal 
onderwijs en andere scholen voor speciaal onderwijs 
(denk aan cluster 2, cluster 3 en cluster 4 scholen)
afbreken. Door goede samenwerking kunnen ook 
leerlingen uit deze ‘clusters’ hopelijk dichtbij huis naar 
school, doordat zij in de toekomst naar één van onze 
scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onder-
wijs kunnen. Hiervoor is verbreding van het onderwijs- en 
begeleidingsaanbod nodig.
Het speciaal onderwijs wordt ook kleiner. Meer leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften gaan – met meeneming 
van expertise uit het speciaal onderwijs – naar het 
basisonderwijs. Voor kinderen met zeer complexe 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften blijft natuurlijk een 
plek in het speciaal onderwijs in de Zaanstreek.
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Het samenwerkingsverband heeft twee expertisecentra: Dynamica XL en Tijstroom.

Dynamica XL (onder bestuur van Zaan Primair) ondersteunt de basisscholen van Spoor in de Zaanstreek, 
Zaan Primair en de Werf. Tijstroom (onder bestuur van Agora) is er voor de scholen van Agora, de Roos en 
de Vrije School. Dynamica en Tijstroom werken nauw samen en vullen elkaar aan.

lees meer over deze expertisecentra in hoofdstuk 4

Eén kind, één gezin, één plan, één dossier
Wij zetten stevig in op goede samenwerking met jeugd-
hulp. Zoals bekend worden gemeenten door de zogenoem-
de Transitie Jeugdzorg verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het 
samenwerkingsverband wil voorkomen dat ouders onnodig 
te maken krijgen met bureaucratie en wil werken op basis 
van één kind, één gezin, één plan, één dossier. 

Lees meer in hoofdstuk 7

Uitgangspunt: thuisnabij
Juist omdat wij geloven dat het goed is dat een kind in zijn 
eigen sociale omgeving naar school kan, vinden wij thuis-
nabij onderwijs belangrijk. Als ouders hun kind aanmelden 
bij de school van hun keuze, dan heeft het schoolbestuur 
waar die school onder valt, zorgplicht. Daarmee is dat 
bestuur verantwoordelijk voor passend onderwijs aan het 
kind in kwestie.

Kan de ‘eigen’ school geen passend onderwijs bieden, dan 
organiseert het schoolbestuur een arrangement op een 
andere school binnen het eigen schoolbestuur of binnen 
een collega-bestuur met dezelfde identiteit. Lukt ook dit 
niet, dan krijgt het kind een passend arrangement van 
een ander schoolbestuur met een andere denominatie. 
Uitgangspunt: zo thuisnabij mogelijk.
Scholen en schoolbesturen kunnen dit zelf afstemmen. 
Uiteraard is in dit schoolkeuzeproces de wens van kind en 
ouders leidend.

de samenwerkende schoolbesturen stimuleren hun  
onderwijsteams om elkaar op te zoeken, zodat zij elkaar 
en elkaars expertise goed leren kennen

Wie doet wat in onze regio?

Samenwerkingsverband en schoolbesturen
Als samenwerkingsverband formuleren de samenwerkende 
schoolbesturen op hoofdlijnen wát we doen. Hóe we dat 
doen, is aan de schoolbesturen zelf. Afspraken en kaders 
zullen ook de komende jaren in gezamenlijkheid en vanuit 
de eigenheid van schoolbesturen worden gemaakt.
Wat doen we op het niveau van het samenwerkings-
verband? Een greep over de thema’s waarover de 
schoolbesturen samen afspraken maakten:
 wat hoort tot basisondersteuning en wat tot extra  
 ondersteuning?
 de professionaliseringsagenda voor onderwijs-
 professionals
 de inrichting van het expertise- en ondersteuning s-
 netwerk en de twee expertisecentra
 hoe gaan we van indiceren naar arrangeren?
 de toewijzing van ondersteuningsmiddelen en –
 arrangementen
 de doorgaande lijn van primair naar voortgezet 
 onderwijs
 procedures voor klachten en beroep
 een dekkende structuur voor de onderwijs-
 ondersteuning
 in de toekomst één beschrijving van het Schoolonder 
 steuningsprofi el
 analyse van de Schoolondersteuningsprofi elen 
 (regionaal beeld)

 afstemming met gemeenten
 ontwikkeling van één zogenoemd ‘groeidocument’  
 waarin zowel het handelingsplan als het 
 ontwikkelingsperspectief is opgenomen
 afspraken over informatievoorziening naar ouders en  
 over communicatie vanuit het samenwerkingsverband

Als samenwerkingsverband monitoren wij kwaliteitszorg en 
de besteding van geld. We stellen elk jaar een activiteiten-
plan op. Wij hebben overleg met de gemeenten, de 
programmaraad en de Ondersteuningsplanraad. Een 
deskundige van het samenwerkingsverband geeft een 
zogenoemd deskundigenadvies af, dat het samenwerkings-
verband nodig heeft om een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) af te geven. Daarmee kan een kind naar het speciaal 
basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Deze deskundige 
adviseert ook over zeer moeilijk plaatsbare leerlingen. Het 
gaat dan om kinderen die zijn verhuisd naar de Zaanstreek 
en waarvoor een passend onderwijsaanbod lastig is te 
realiseren. Zo nodig beslist de coördinatie uiteindelijk over 
een passend onderwijsaanbod.

Wie doet wat in onze regio?
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Niveaus van ondersteuning in SWV PO ZaanstreekNiveaus van ondersteuning in SWV PO Zaanstreek

Goed en passend onderwijs voor ieder kind vraagt 
om een dekkend netwerk van basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. Hoe ziet dat eruit
in onze regio? En welke niveaus van ondersteuning 
kennen wij? Hoe zien onze speciale voorzieningen eruit?

In het SWV PO Zaanstreek kunnen kinderen rekenen op 
vier niveaus van ondersteuning:

1 basisondersteuning volgens de inspectienormen

2 basisondersteuning volgens de aanvulende afspraken  
 binnen het SWV 

3 extra ondersteuning met maatwerkarrangement in de         
    eigen basisschool

4 extra ondersteuning in het speciaal basisonderwijs of  
    speciaal onderwijs

Basisondersteuning in de eigen groep 
en/of eigen basisschool
niveau 1 en 2
Een sterke ‘basis’ is het fundament voor passend onder-
wijs. Elke school biedt daarom goede basisondersteun-
ing. In het samenwerkingsverband  hebben wij afspraken 
gemaakt over hoe die basisondersteuning eruit ziet.
Onder basisondersteuning vallen ‘alle preventieve en licht 

4 Ieder kind passende ondersteuning
curatieve interventies’ die het onderwijsteam zelf plan-
matig uitvoert binnen de eigen onderwijs-
ondersteuningsstructuur, of die met inzet van expertise van 
andere scholen en ketenpartners uitgevoerd wordt onder 
regie/verantwoordelijkheid van de basisschool.

Het draait bij basisondersteuning om:
 basiskwaliteit (inspectienormen)
 planmatig werken
 preventieve en licht curatieve interventies
 onderwijsondersteuningsstructuur

Deze elementen vind je terug in de zeven pijlers van 
basisondersteuning (zie rechterpagina).

Basisondersteuning: zeven pijlers

1 We werken allemaal handelingsgericht
Elk onderwijsteam werkt planmatig volgens de zeven 
uitgangspunten van handelingsgericht werken. De onder-
steuningsstructuur is ingericht volgens de cyclus van 
handelingsgericht werken.

2 Schoolondersteuningsprofi el schept duidelijkheid
Elke school maakt een Schoolondersteuningsprofi el 

Zwaarste arrangementen > speciaal onderwijs

op basis van overleg met ouders, met toelaatbaarheidsverklaring 
van samenwerkingsverband Zaanstreek en met afspraken over het 
ontwikkelingsperspectief en de duur van het arrangement

Maatwerkarrangementen > samenwerking tussen basis-
onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, 
samenwerkingsverband Zaanstreek en jeugdhulp

op basis van overleg met ouders, in of buiten de 
basisschool, met afspraken over ontwikkelings-
perspectief en de duur van het arrangement

Basisondersteuning volgens 
afspraken in het SWV 

Basiskwaliteit volgens
inspectienormen

waarin staat hoe de school het onderwijsaanbod afstemt 
op de specifi eke onderwijsbehoeften van kinderen. Hoe 
zijn onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd op 
leerlingen met diverse niveaus van intelligentie.

 wij volgen de protocollen Leesproblemen en Dyslexie  
 en Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie

3 Effectieve interne ondersteuningsstructuur
Elke school gebruikt een digitaal leerlingvolgsysteem en 
volgt vorderingen van leerlingen daarin systematisch. Jaar-
lijks bepaalt de school de effectiviteit van leerlingonder-
steuning en past het beleid zo nodig aan als tussen- en 
eindopbrengsten bij verwachtingen achterblijven.
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Niveaus van ondersteuning in SWV PO Zaanstreek

4 Veilige school met goed pedagogisch klimaat
Elke school heeft tevreden leerlingen, ouders en leraren en 
scoort goed op ‘veiligheid’ in enquêtes. De school voorkomt 
planmatig gedragsproblemen en voert een 
(anti)pestbeleid. Schoolgebouwen zijn fysiek toegankelijk 
en werk- en instructieruimten worden zo nodig aangepast. 
Hulpmiddelen zijn beschikbaar voor kinderen die deze 
nodig hebben.

 wij volgen het handelingsprotocol kindermishandeling
 elke school heeft een protocol voor medische 
 handelingen

5 Uitdagende en effectieve leeromgeving
Elke school biedt een uitdagende leeromgeving, hanteert 
effectieve instructiemethoden en werkt met bewezen (ortho)
pedagogische en (ortho)didactische programma’s en meth-
oden die gericht zijn op sociale veiligheid en voorkoming 
van gedragsproblemen.

6 Ondersteuningsteam paraat
Elke school heeft een effectief ondersteuningsteam en 
werkt goed samen met ketenpartners (zoals jeugdhulppart-
ners en de contactpersoon van het jeugdteam van Centrum 
Jong) en het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 
In het ondersteuningsteam worden leer-, 
opgroei- en opvoedproblemen besproken – tijdig signaleren 

Niveaus van ondersteuning in SWV PO Zaanstreek

is het motto. Het team regisseert ook zorgvuldige aanname 
en overdracht van leerlingen.

7 Handelingsgericht samenwerken met ouders
Ouders en school trekken gelijkwaardig met elkaar op voor 
maximale kansen voor kinderen. Onderwijs en opvoeding 
zijn zo nauw met elkaar verbonden dat scholen en ouders 
als partners moeten optrekken, vindt ons samenwerkings-
verband. Wel vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. 
Ouders mogen deskundigheid verwachten; school mag 
van ouders verwachten dat zij de gekozen aanpak onder-
steunen en thuis zoveel mogelijk complementair handelen.

Extra ondersteuning in of onder regie van de 
basisschool
niveau 3
Wij organiseren extra ondersteuning zoveel mogelijk in (en 
in elk geval onder regie van) de basisschool. Deze maat-
werkarrangementen zijn het resultaat van samenwerking 
tussen basisonderwijs, het expertisecentrum, jeugdhulp en 
natuurlijk ook ouders. We maken afspraken over de duur 
van het arrangement. Is er sprake van extra onder-
steuning, dan wordt altijd een ontwikkelingsperspectief 
gemaakt voor een kind.
In onze regio gaan nu 242 leerlingen naar één van de drie 
scholen voor speciaal basisonderwijs in het samen-
werkingsverband. Deze leerlingen hebben extra 
ondersteuning en voorzieningen nodig, maar komen niet 
in aanmerking voor speciaal onderwijs.

 Onderwijsvoorziening Speciaal Basisonderwijs 
 Tijstroom is een brede onderwijs- en zorgvoorziening  
 waarin ook jeugdhulp participeert
 Het Dok en De Boei horen bij Expertisecentrum   
 Dynamica XL. Dit bestaat naast deze twee locaties  
 voor speciaal basisonderwijs ook uit voorzieningen  
 voor speciaal onderwijs en het dienstencentrum dat 
 basisscholen ondersteunt
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Expertisecentra in beeld

Het SWV PO Zaanstreek heeft twee expertisecentra: 
Dynamica XL en Tijstroom. Allebei bieden zij speciaal basis-
onderwijs, tijdelijke en parttime arrangementen (deels in het 
basis-onderwijs en deels in het speciaal basisonderwijs) en 
zijn ook ‘dienstencentrum’ voor het basisonderwijs. Dynami-
ca heeft ook speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in huis.

Tijstroom
Tijstroom is een integraal kindcentrum. Centraal daarin 
staat de onderwijsvoorziening voor speciaal basisonderwijs 
met een netwerk van onderwijs- en ondersteunings-
specialisten die basisscholen ondersteunen.  TintelTuin is  
buitenschoolse opvang ‘plus’ voor kinderen uit de gehele 
Zaanstreek. Jongere kinderen vanaf twee jaar (tot zes jaar) 
kunnen naar Spirit: een medisch kinderdagverblijf. Spirit 
biedt ook een (onderwijs)arrangement voor kinderen met 
een stoornis in het autistisch spectrum. TintelTuin en Spirit 
ontwikkelen ook samen arrangementen.
Kram biedt therapie voor kinderen. Kram ondersteunt ook 
de leraar en participeert in het ondersteuningsteam van 
Tijstroom. Dat geldt ook voor De Bascule. Deze jeugdhulp-
organisatie biedt therapie voor kinderen met diverse 
problemen op locatie en organiseert ook crisisopvang 
(via een zogenoemde basisklasvoorziening). 

Arrangementen
Ons uitgangspunt voor passend onderwijs is niet wat een 
kind níet kan, maar wat een leerling nodig heeft om beter 
te leren en zich beter te ontwikkelen. Wat gaat wél goed? 
Daar sluiten we bij aan. Extra ondersteuning die wij bieden, 
moet de kracht van kinderen (en ouders en betrokken 
onderwijsprofessionals) versterken. Dit arrangeren van 
ondersteuning op maat, doet de school handelingsgericht 
en samen met ouders. Een ondersteuningsvraag kan divers 
zijn. Die kan bijvoorbeeld gaan over leren en ontwikkelen, 
werkhouding, fysieke en medische kenmerken, sociaal-
emotionele ontwikkeling en gedrag of de thuissituatie.

We kijken dus naar:
 ontwikkelingsgebieden van een kind
 beschermende en belemmerende factoren in het  
 onderwijs, thuis en in de vrije tijd
 onderwijs- en opvoedingsbehoeften op school, thuis  
 en in de vrije tijd
 ondersteuningsbehoefte van leraar, school, ouders
 ontwikkelingsdoelen

Thema’s die worden beschreven in een arrangement 
zijn bijvoorbeeld: de hoeveelheid aandacht die nodig is 
(handen in de klas), moeten leermateriaal of het gebouw 
worden aangepast? Welke expertise is nodig uit of buiten 
het team? Streven is om de leerling altijd mederegisseur 

te maken van zijn/haar eigen arrangement. Bij het 
arrangeren kijken we ook goed naar de ondersteunings=
behoefte van de leraar/school.

 lees ook hoofdstuk 5: toewijzing van ondersteuning

Dynamica
De scholen Boei, Het Dok en Dynamica – onder de vlag 
van Dynamica XL – bieden speciaal basisonderwijs. 
Dynamica XL biedt ook speciaal onderwijs aan leerlingen 
met ernstige gedragsbelemmeringen (cluster 4) en zeer 
moeilijk lerende kinderen (cluster 3). Ook is er de 
mogelijkheid voor een ‘time-out’ als kinderen tijdelijk niet 
in het basisonderwijs kunnen zijn.
Dynamica XL ondersteunt basisscholen vanuit het diensten-
centrum, onder meer door onderwijsondersteunings-
behoeften van een kind in kaart te brengen. Dit kan
 bijvoorbeeld via psychodiagnostisch onderzoek, 
gezinsonderzoek of taalvaardigheidsonderzoek. 
Schoolondersteuners van het dienstencentrum van 
Dynamica XL zijn verder vertegenwoordigd in de 
ondersteuningsteams van de basisscholen, zodat externe 
expertise snel ingezet kan worden als die nodig is.

Niveaus van ondersteuning in SWV PO ZaanstreekNiveaus van ondersteuning in SWV PO Zaanstreek
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Deskundigencommissie en toelaatbaarheidsverklaring

Om ieder kind ongeacht de aard van zijn ondersteunings-
vraag het juiste aanbod te bieden, werken Tijstroom en 
Dynamica XL samen met speciaal onderwijs cluster 1 en 
2. Zij kunnen verwijzen naar de juiste expertise en bieden 
veel informatie. Doel is ondersteuningsbehoeften tijdig 
signaleren en ondersteuning snel regelen.
Siméa is de landelijke organisatie voor onderwijs aan 
kinderen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-
taalmoeilijkheden hebben (cluster 2). De organisatie biedt 
diverse arrangementen, die in het basisonderwijs kunnen 
worden aangeboden. Hetzelfde geldt voor Visio (cluster 1).

Kinderen met epilepsie en aanverwante neurologische 
stoornissen kunnen rekenen op ondersteuning van het 
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). 
Dit heeft twee scholen (in Heeze en 
Cruquius) die verbonden zijn aan een Epilepsie-
centrum en biedt ook ambulante ondersteuning aan 
het basisonderwijs. Onderwijsteams kunnen aan de 
hand van een signaleringslijst van het LWOE 
epilepsieproblematiek herkennen. Verder biedt LWOE 
voorlichting en scholing over epilepsie en ‘leren’

Niveaus van ondersteuning in SWV PO Zaanstreek

In SWV PO Zaanstreek hebben we afspraken gemaakt 
over de toewijzing van onderwijsondersteuning. In dit 
hoofdstuk meer over handelingsgericht arrangeren.

De samenwerkende schoolbesturen hebben acht 
uitgangspunten/afspraken gemaakt voor het arrangeren 
van onderwijsondersteuning:

1 de basisschool arrangeert samen met ouders
De basisschool waar een kind is aangemeld houdt altijd 
de regie over het ondersteuningsarrangement, ook als dat 
bijvoorbeeld deels, tijdelijk of permanent in het speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs wordt gegeven.

2 de onderwijsondersteuningsbehoefte van een leerling 
staat centraal
En daarmee ook die van de leraar en ouders.

3 we kijken naar de ondersteuningsbehoeften in alle 
leefgebieden
Wat is op school, thuis en in de vrije tijd nodig op het 
gebied van onderwijs en eventueel jeugdhulp.

4 snel en fl exibel
Tijdig inspelen op onderwijsondersteuningsbehoefte 
voorkomt vaak ‘erger’.

5 Hoe arrangeren wij extra en specialistische ondersteuning?

5 we maken onderscheid tussen basisondersteuning en 
arrangementen (extra ondersteuning)
Zie hoofdstuk 4 over niveaus van onderwijsondersteuning.

6 we werken met heldere procedures en besluitvorming
Zo min mogelijk bureaucratie!

7 startvraag: wat is nodig voor dit kind?
Financiële prikkels zijn niet leidend in toewijzing van extra 
ondersteuning.

8 Schoolbesturen, verantwoordelijk binnen kringen,
organiseren dit zelf 
Dat nu schoolbesturen ook fi nancieel verantwoordelijk zijn 
voor de organisatie van passend onderwijs helpt daarbij.
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De praktijk: hoe werken wij?

IB: intern begeleider

DIR: directeur

Bij de basisondersteuning die elke 
basisschool biedt, horen ook lichte 
arrangementen. Is éxtra ondersteuning 
nodig, dan kunnen scholen een beroep 
doen op de twee expertisecentra. Voor 
elke school van Zaan Primair, SPOOR en 
voor de Werf is er een schoolondersteuner 
beschikbaar om te adviseren over mo-
gelijkheden binnen basisondersteuning 
of te helpen bij het organiseren van extra 
ondersteuning.
De scholen van Agora, De Roos en de 
Vrije School kunnen voor maatwerk 
gebruikmaken van de expertise van de 
specialisten en onderwijsondersteunings-
arrangementen van Tijstroom.
Blijkt speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs het meest passende onderwijs, 
dan is eerst een deskundigenadvies 
nodig.

 lees meer over deze werkwijze in het  
 Ondersteuningsplan in hoofdstuk 5

IB DIR

Deskundigen
advies

Dynamica XLTijstroom

School

Leraar Ouders

Bovenschoolse
expertise

Onder-/rechtstreekse-/
zij- instroom

Adviescommissie
Beroep en Bezwaar

Toelaatbaarheidsverklaring

Samenwerk-
ingsverband

Contactpersoon
Jeugdteam

Speciaal 
Basisonderwijs

Tijstroom / Dynamica

Speciaal Onderwijs
Cluster 3

Speciaal Onderwijs
Cluster 4

Leerling

Samen met intern begeleiders en directeuren uit het samenwerkingsverband hebben wij onze werkwijze 
bepaald en scholen hebben er ook al ervaring mee opgedaan in pilotprojecten.

Deskundigenadvies: hoe & wat
Voor een plek in het speciaal (basis) onderwijs is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkings-
verband. Voordat wij die afgeven, is een deskundigen-
advies nodig.
Een deskundigenadvies kan aangevraagd worden door de 
basisschool, maar ook door een jeugdhulpinstelling waar 
een kind is opgenomen of wordt behandeld. Uiteraard 
gebeurt dit altijd in nauwe afstemming met ouders.
De deskundigencommissie bestaat minimaal uit twee 
deskundigen, waarvan één orthopedagoog. Het samen-
werkingsverband wijst deze deskundigen aan. De 
commissie toetst of het speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs inderdaad het beste antwoord is op 
de ondersteuningsbehoefte van een kind. Om goed advies 
uit te kunnen brengen, is het Groeidocument nodig (zie 
verderop in dit hoofdstuk) en worden zo nodig aanvullende 
gesprekken gevoerd. De deskundigencommissie checkt 
onder meer:
 of alle betrokkenen zijn ‘gehoord’
 of integraal is gekeken (één kind, één gezin, één plan)
 of tot nu toe alle noodzakelijke ondersteuning is   
 geboden? 
 of alternatieve oplossingen zijn gewogen?
Het deskundigenadvies komt tot stand tijdens een gesprek 
met ouders en basisschool.

 
 waar een deskundigenadvies precies aan moet vol 
 doen, wordt nu verder uitgewerkt. Houd onze website  
 in de gaten voor nieuws en actuele werkdocumenten!
 de komende twee jaar staat scholing op de agenda,  
 om alle onderwijsprofessionals te laten kennismaken  
 met de nieuwe werkwijze (handelingsgerichte 
 dossiervorming, het werken met de deskundigen-
 commissie, et cetera)

Toelaatbaarheidsverklaring: hoe & wat
Het samenwerkingsverband neemt het deskundigenadvies 
altijd over. Zijn de verwijzende school of ouders het niet 
eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring, 
dan kunnen zij beroep aantekenen bij de bezwaarcommis-
sie van ons samenwerkingsverband.

 kinderen die vanuit een voorschoolse voorziening met  
 extra ondersteuning naar het basisonderwijs gaan,  
 hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Voor  
 het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs  
 moet het samenwerkingsverband wel een 
 toelaatbaarheidsverklaring afgeven

Deskundigencommissie en toelaatbaarheidsverklaringDeskundigencommissie en toelaatbaarheidsverklaring



24 25

Passend onderwijs kan alleen sámen met ouders 

Om onnodige bureaucratie zoveel mogelijk te voorkomen, 
werken we zoveel mogelijk met één document: het Groei-
document. Ook hierover hebben we afspraken gemaakt.

Het Groeidocument is natuurlijk geen doel op zich. Het 
is een hulpmiddel om te komen tot de juiste onderwijs-
ondersteuning. Het bestaat uit vier delen:

1 gegevens van de leerling

2 informatie over de leerling, school, thuis

3 de ondersteuningsbehoefte van de leerling

4 het ontwikkelingsperspectief(plan)

Vanaf een eerste signaal dat een kind mogelijk meer nodig 
heeft dan basisondersteuning, start het onderwijsteam 
met het Groeidocument. Ook de visie van het kind en 
zijn ouders wordt vanaf dat moment meegenomen. Voor 
ieder kind dat éxtra ondersteuning krijgt, maken we zo’n 
Groeidocument. Met het Groeidocument werken we ook 
handelingsgericht. De zeven uitgangspunten voor hande-
lingsgericht werken staan er bijvoorbeeld in. Het document 
heeft ook de functie van ‘dossier’, dus het is ook een 
verzameling van alles wat tot nu toe is gedaan om een 
kind de juiste onderwijsondersteuning te bieden (welke 
interventies zijn gedaan, evaluaties daarvan, et cetera).

Het Groeidocument:
 is nodig voor bespreking in het ondersteuningsteam
 is het praatpapier en bevat gemaakte afspraken en  
 verslagen
 helpt bij monitoren: hoe gaat het, is meer onder-  
 steuning nodig of kan het ook met minder?
 omvat het ontwikkelingsperspectief: (tussen)doelen,  
 uitstroomperspectief, onderwijsaanbod in relatie tot  
 het groepsplan
 is nodig voor het verkrijgen van een toelaatbaarheids=
 verklaring
 beschrijft de inhoud, omvang en duur van het 
 arrangement

Deskundigencommissie en toelaatbaarheidsverklaring

Eén van de speerpunten van het samenwerkingsverband: 
educatief partnerschap met ouders goed vormgeven. Wij 
zijn ervan overtuigd dat passend onderwijs alleen succes-
vol kan zijn als scholen en ouders samen optrekken.

Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Daarom streven 
wij er naar dat ouders keuzevrijheid hebben bij het kiezen 
van de school voor hun kind. Ook als dat een speciale 
school is, of als voor een kind een arrangement zowel in 
de basisschool als in de speciale (basis)school 
beschikbaar is.
Om ouders ook op het niveau van ons samenwerkings-
verband te informeren, zetten wij een aantal communica-
tiemiddelen in: een website, een nieuwsbrief, informatie in 
de Schoolgids. Vanzelfsprekend vindt de eerste en 
belangrijkste communicatie plaats tussen ‘school’ en 
ouders. Ouders mogen van elke school in het samen-
werkingsverband verwachten dat zij vanaf stap één 
betrokken zijn als blijkt dat hun kind mogelijk extra 
ondersteuningsbehoeften heeft. In onze handelings-
gerichte manier van werken en in het Groeidocument 
(zie hoofdstuk 5) is dit ook geborgd. Leerling en ouders 
zijn ‘eigenaar’ van dit Groeidocument, op basis waarvan 
een ondersteuningsarrangement wordt voorgesteld.

Groeidocument biedt overzicht  6 Ouders zijn onze educatieve partners

In het Schoolondersteuningsprofi el dat elke basisschool 
maakt, kunnen ouders zien wat de mogelijkheden en gren-
zen zijn voor het bieden van passend onderwijs.

Ouders hebben medezeggenschap
Het SWV PO Zaanstreek heeft een Ondersteuningsplan-
raad, waarin ouders en medewerkers zijn vertegenwoor-
digd. De raad moet instemmen met het Ondersteuning-
splan en is zo’n vier keer per jaar ook gesprekspartner voor 
het bestuur van het samenwerkingsverband. 
De Onder-steuningsplanraad heeft ook initiatiefrecht en 
kan dus ook met eigen voorstellen komen.

 zie onze website voor het medezeggenschapsstatuut  
 en het reglement van de Ondersteuningsplanraad



26 27

Doorgaande lijn en goede aansluiting bij jeugdhulpDoorgaande lijn en goede aansluiting bij jeugdhulp

Ontwikkeling van een kind begint noch stopt in het ba-
sisonderwijs en vindt bovendien voor een groot deel ook 
buiten schooltijd plaats. Juist daarom is samenwerking 
met onze ketenpartners als voorschoolse voorzieningen, 
voortgezet onderwijs en jeugdhulp zo belangrijk.

Start een kind op vierjarige leeftijd op de basisschool, 
dan komt er een overdrachtsformulier mee van de 
voorschoolse voorziening. Denk aan de peuterspeelzaal 
of het kinderdagverblijf. De afspraken voor zorgvuldige 
informatieoverdracht komen voort uit de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) van alle onderwijspartners en gemeenten.
Vanaf augustus 2014 intensiveren we de samenwerking 
met voorschoolse voorzieningen, om juist jonge kinderen 
met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk het 
juiste aanbod te bieden. Preventief werken is het motto.
Om ook de doorgaande lijn naar het voortgezet (speciaal) 
onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, werken wij 
nauw samen met het samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs. In het bestaande onderwijsplatform maken 
we hierover afspraken. Overigens gaan leerlingen uit onze 
regio ook naar scholen voor voortgezet onderwijs buiten 
de Zaanstreek. Ook dan zorgt ons basisonderwijs voor een 
zorgvuldige overdracht.

Onderwijs en jeugdhulp
Omdat de meeste kinderen in onze regio in hun eigen 
buurt of wijk naar school gaan, zoeken onze basisscholen 
aansluiting bij het Jeugdteam dat elke wijk heeft. Het 
liefst letterlijk: wij zien graag dat het Jeugdteam ook in de 
school aanwezig is. Hoe een Jeugdteam is samengesteld, 
is mede afhankelijk van de ondersteuningsvragen van 
leerlingen in de wijk. In elk geval is schoolmaatschappelijk 
werk vertegenwoordigd in het Jeugdteam, om de 
verbinding met jeugdhulp, opvoed- en opgroei-
ondersteuning en jeugdgezondheidszorg te leggen. Zoveel 
als mogelijk komt de noodzakelijke jeugdhulp uit het 
Jeugdteam zelf.Wij werken met vaste contactpersonen, op 
basis van wederzijds duidelijke verwachtingen en spreken 
dezelfde taal. Wij zien onze scholen niet alleen als ‘vind-
plaatsen’, maar zeker ook als ‘werkplaatsen’. Zo streven 
we naar ‘korte lijnen’ om onderwijs en jeugdhulp goed op 
elkaar te laten aansluiten. Dat doen we handelingsgericht.

7 Samenwerking met ketenpartners

Veelal is het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs 
níet in de directe woonomgeving van een kind. Dat 
betekent dat deze scholen met meerdere Jeugdteams 
contact hebben en dat afstemming hier meer aandacht 
vraagt.

Samen werken onderwijsteam en Jeugdteam aan de 
uitvoering van één kind, één plan, één gezin, één dossier. 
Vroegtijdige signalering van mogelijke ondersteunings-
behoeften in onderwijs of jeugdhulp, moet inzet van 
zwaardere ondersteuning voorkomen. Wij zetten 
ondersteuning en jeugdhulp zo thuisnabij mogelijk in en 
beschouwen ouders als educatieve partners.

Op Overeenstemming Gericht Overleg
Om passend onderwijs, jeugdhulp en zaken als leerlingen-
vervoer en leerplicht ook bestuurlijk goed op elkaar te 
laten aansluiten, hebben wij Op Overeenstemming Gericht 
Overleg (OOGO) gevoerd met de gemeenten in ons 
samenwerkingsverband. Zij hebben ingestemd met ons 
Ondersteuningsplan.

Leerlingenvervoer
Als passend onderwijs toch niet thuisnabij 
georganiseerd kan worden, moeten leerlingen soms 
gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeenten 
Oostzaan, Wormerland en Zaanstad hebben hiervoor 
(vergoedings)regels gemaakt in hun eigen 
verordeningen. Check de gemeentelijke websites 
voor gedetailleerde informatie. Over wat passend 
onderwijs en de manier waarop wij dat in de 
Zaanstreek organiseren betekent voor deze verorde-
ningen, gaan we nader in gesprek met de gemeenten.

Leerplicht
De gemeente Zaanstad voert de Leerplichtwet uit voor 
Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. De wet is er om er-
voor te zorgen dat alle leerplichtige kinderen (en jongeren) 
naar school gaan. In het samenwerkingsverband hebben 
we afgesproken dat wij (dreigende) thuiszitters meteen 
melden bij de leerplichtambtenaren. Elke school heeft 
twee vaste contactpersonen daarvoor. Elke basisschool 
meldt verzuim dus consequent en voert ook een betrouw-
bare verzuimregistratie. Verlof wordt alleen op rechtmatige 
gronden verleend. Zo nodig nemen leerplichtambtenaren 
deel in het ondersteuningsteam.

 lees meer over afspraken en werkwijze bij verzuim of  
 thuiszitters in het Ondersteuningsplan, hoofdstuk 10

Moeten schoolgebouwen worden aangepast om 
passend onderwijs te kunnen bieden, dan moeten 
deze veranderingen passen in het Integraal Huis-
vestingsplan dat de drie gemeenten in onze regio 
uitvoeren.
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Bestuur en toezichtBestuur en toezicht

Het SWV PO Zaanstreek is een vereniging van samen-
werkende schoolbesturen. Alle schoolbesturen hebben via 
de algemene ledenvergadering invloed op de koers van 
ons samenwerkingsverband. De algemene ledenvergader-
ing houdt toezicht op bestuur (het bevoegde gezag) en de 
programmaraad.

Het bestuur van Samenwerkingsverband PO Zaanstreek 
bestaat uit:
 R. Spies (Agora)
 N. Persoon (Zaan Primair)
 A. Kuiper (De Werf, De Roos en De Vrije School)
 S. Silvius (speciaal (basis)onderwijs)
 J. Hus (onafhankelijk voorzitter)

Het bestuur stelt het Ondersteuningsplan, de begroting 
en het jaarverslag vast en bewaakt realisatie van onze 
doelen. Het bestuur komt zo’n acht keer per jaar bij elkaar. 
Het benoemt een coördinatieteam dat het bestuursbeleid 
uitvoert en de dagelijkse leiding heeft van het 
samenwerkingsverband. Kaders zijn vastgelegd in een 
managementstatuut. Het samenwerkingsverband neemt 
verder geen medewerkers in dienst: wij willen onze 
organisatie zo ‘licht’ mogelijk inrichten.

 Statuten en reglementen vind je op onze website

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het toezichthoudend 
orgaan van ons samenwerkingsverband. De ALV werkt op 
basis van een toezichtkader.
 Waar let de ALV nu zoal op?
 is sprake van strategisch meerjarenbeleid 
 (lees: Ondersteuningsplan)?
 vertaalt het bestuur het Ondersteuningsplan ook in  
 concrete acties?
 is sprake van een effi ciënte en op de inhoud 
 betrokken organisatie?
 heeft het bestuur oog voor de belangrijkste stakeholders?
 leeft het bestuur de algemene beginselen van goed  
 bestuur consequent na en voldoet het samenwerkings 
 verband aan wet- en regelgeving?

 Het toetsingskader staat op onze website

8 Organisatie en � nanciën Wat doet de programmaraad?
De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van de 
samenwerkende besturen. Het is het orgaan waarin het 
basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs uit de Zaanstreek én het speciaal onderwijs 
buiten onze regio elkaar vinden voor overleg.
De programmaraad adviseert het bestuur over de instroom 
van leerlingen en het onderwijsaanbod van het speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs. Ook toetst de 
programmaraad hoe het staat met de uitvoering van het 
ontwikkelingsperspectief dat leerlingen in het speciaal 
onderwijs krijgen. Het bestuur van het samenwerkings-
verband blijft eindverantwoordelijk.

Ondersteuningsplanraad
Medezeggenschap is geregeld via de Ondersteunings-
planraad (OPR). Daarin zijn medewerkers en ouders uit het 
samenwerkingsverband vertegenwoordigd. De OPR moet 
instemmen met het Ondersteuningsplan. Een aantal keren 
per jaar bespreken bestuur en OPR actuele thema’s. Zo 
blijft de OPR goed geïnformeerd over de uitvoering van het 
Ondersteuningsplan.

 De samenstelling en reglementen van de OPR staan  
 op de website

Geschillenregelingen
Goed overleg met ouders, medewerkers en ketenpartners 
is natuurlijk uitgangspunt. Ontstaat er onverhoopt toch een 
geschil, dan kent het samenwerkingsverband geschillen-
regelingen. Die zijn te vinden op onze website. 
Het gaat om:
 geschillencommissie Passend Onderwijs
 geschillen tussen partijen in ons samenwerkingsverband
 geschillen over het Ondersteuningsplan
 geschillen bij op overeenstemming gericht overleg   
 (OOGO)
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Intern en extern toezicht

Financiën
Wat ontvangt het samenwerkingsverband nu aan geld voor 
passend onderwijs? Voor lichte ondersteuning is dat 
€ 156 per leerling. Voor extra ondersteuning is dat € 323 per 
leerling. Dit is het landelijke bedrag: door de 
zogenoemde verevening zijn deze bedragen voor elk samen-
werkingsverband gelijk. Het SWV PO Zaanstreek heeft ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde een lager percentage 
kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat of leerling-
gebonden fi nanciering heeft. De verevening pakt voor ons 
samenwerkingsverband positief uit: wij ontvangen méér 
middelen dan voor de invoering van passend onderwijs.

Hoe zit het met de rugzakken?
Van 1 augustus 2014  hebben we het niet langer
over rugzakken, maar over arrangementen. In de Zaanstreek 
zijn we dat volop aan het voorbereiden. Maar hoe zit het 
fi nancieel? De twee bestuurskringen in de Zaanstreek nemen 
de ambulante begeleiders van het speciaal onderwijs over. 
Het speciaal onderwijs houdt nog een jaar het geld voor de 
ambulante begeleiding, maar draagt de loonkosten over aan 
de nieuwe werkgevers. 
Per 1 augustus 2015 gaat al het geld voor ambulante begelei-
ding volgens plan rechtstreeks naar de nieuwe werkgevers. In 
het samenwerkingsverband is afgesproken om de kosten van 
het schooldeel van de rugzak voor nog maximaal twee jaar toe 
te kennen als arrangement. Dat betekent dat we na 1 augus-
tus 2015 alleen nog met arrangementen werken.

Bestuur en toezicht

Wij monitoren als samenwerkingsverband de kwaliteit van 
onderwijsondersteuning. De eerste contouren van hoe 
wij dat doen zijn bekend en worden de komende periode 
verder uitgewerkt.

Alle scholen in ons samenwerkingsverband bieden basis-
ondersteuning. Om te weten waar wij staan, wordt vóór 
de offi ciële invoering van de Wet passend onderwijs een 
nulmeting gedaan. Jaarlijks herhaling wij het onderzoek 
naar het niveau van basisondersteuning.
Wij sluiten wat betreft verantwoording van resultaten zoveel 
mogelijk aan bij de huidige praktijk in de schoolbesturen: 
de Plan-Do-Check-Act verbetercyclus. Scholen 
verantwoorden hun uitvoering van passend onderwijs op 
basis van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs, 
het Schoolondersteuningsplan en Schoolplan, 
auditrapportages, een eigen verantwoordingsrapportage 
met evaluatie en het jaarverslag. Jaarlijks evalueren we 
ook ons Activiteitenplan en nemen alle noodzakelijke 
verbeteringen mee in onze eigen verbetercyclus.
Om vooral veel van elkaar te leren, organiseren wij als 
samenwerkingsverband collegiale uitwisseling. Intern 
begeleiders, orthopedagogen en andere onderwijsprofes-
sionals beoordelen elkaars werk tijdens audits, om zo te 
komen tot kwaliteitsstandaarden. 

9 Kwaliteit
Ook afstemming met de deskundigencommissie is onder-
deel van onze kwaliteitszorg. Elke twee jaar vindt een 
externe audit plaats om de wijze van toewijzing en 
toeleiding naar het speciaal onderwijs te laten beoordelen.

Ook inspectie toetst kwaliteit
Met invoering van de Wet passend onderwijs, gaat de 
Inspectie van het Onderwijs toezicht houden op 
samenwerkingsverbanden. De inspectie kijkt naar 
resultaten (krijgen alle kinderen passend onderwijs?), naar 
management en organisatie en naar kwaliteitszorg.
In de eerste fase richt het toezicht zich op de bestuurlijke 
inrichting van de samenwerkingsverbanden. Ook ontwikkelt 
de Inspectie van het Onderwijs een risico(analyse)model 
om de inhoud van het Ondersteuningsplan te beoordelen. 
Het toetsingskader van de Inspectie van het Onderwijs is 
mede leidraad voor ons kwaliteitsbeleid.
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SWV PO Zaanstreek in beeldSWV PO Zaanstreek in beeld 

Samenwerkingsverband PO Zaanstreek wordt gevormd 
door samenwerkende schoolbesturen. In dit hoofdstuk 
alle namen van besturen én scholen op een rij. Alle 
adressen en andere contactgegevens zijn te vinden op 
onze website: www.swvpozaanstreek.nl.

De samenwerkende schoolbesturen:
 Stichting Agora (bijzonder Primair Onderwijs 
 in de Zaanstreek)
 Stichting Zaan Primair (openbaar primair en   
 (voortgezet) speciaal onderwijs)
 Stichting Spoor (Primair Openbaar Onderwijs in de  
 regio Waterland & Oostzaan)
 Stichting Heliomare
 Stichting De Bascule
 Stichting Altra
 Stichting Vrije Scholen Ithaka
 Schoolvereniging voor onderwijs op grondslag van  
 vrije persoonlijkheidsvorming
 Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad
 Stichting Orion
 Aloysius Stichting

10 Samenwerkende 
besturen en scholen

De scholen in het SWV:

Agora
CBS het Baken, Zaandam
Jenaplanschool de Bijenkorf, Assendelft
CBS de Evenaar, Krommenie 
RKBS de Golfbreker, Koog aan de Zaan
RKBS de Hoeksteen, Krommenie
ICBS het Koraal, Assendelft
CBS de Korenaar, Oostzaan
CBS de Loopplank, Zaandam
ICBS de Oceaan, Assendelft
ICBS de Octant, Assendelft
RKBS Paus Joannes, Zaandam
ICBS de Piramide, Koog aan de Zaan
CBS de Rank, Westzaan/Assendelft
RKBS de Regenboog, Assendelft
RKBS Sde Rietvink, Zaandam
CBS de Saenparel, Zaandam
Evangelische basisschool Het SchatRijk, Zaandijk
CBS Tamarinde, Zaandam
IKC Tijstroom, Zaandam
ICBS Toermalijn, Wormerveer
ICBS de Vuurvogel, Zaandam
CBS de Westerkim, Zaandam
RKBS Willibrord, Zaandam
ICBS de Windroos, Zaandam
ICBS WormerWieken, Wormer

Zaan Primair
OBS Ayundo, Assendelft
SBO de Boei, Koog a/d Zaan
OBS de Delta, Assendelft
OBS de Dijk, Zaandam
SBO het Dok, Zaandam
OBS de Dorpsakker, Assendelft
Dynamica PO, Koog aan de Zaan
Dynamica VO, Zaandam
OBS het Eiland, Zaandam
OBS Et Buut, Zaandam
OBS de Gouw, Zaandam
OBS Herman Gorter, Zaandam
OBS In ‘t Veld, Zaandam
OBS de Jagersplas, Zaandam
De Kernschool, Zaandam
OBS het Kogerveld, Zaandam
OBS de Komeet, Krommenie
OBS de Kroosduiker, Westzaan
OBS de Lindenboom, Koog aan de Zaan
OBS de Meander, Assendelft
OBS de Mei, Wormerveer
OBS Over de Brug, Zaandam
OBS de Overhaal, Krommenie
OBS het Palet, Krommenie
OBS de Pionier, Wormerveer
OBS de Spiegel, Zaandam
OBS Theo Thijssen, West-Knollendam
OBS de Voorzaan, Zaandam

OBS de Watermolen, Koog aan de Zaan
OBS de Zoeker, Zaandijk

Spoor
OBS de Eendragt, Wormer
OBS de Harpoen, Jisp
OBS de Kweekvijver, Oostzaan
OBS Noorderschool, Oostzaan
OBS de Rietkraag, Oostzaan
OBS Weremere, Wormer

Stichting Vrijescholen Ithaka
Vrije School Zaanstreek, Zaandam

Schoolvereniging voor onderwijs 
op grondslag van vrije 
ersoonlijkheidsvorming
ABS de Werf, Zaandijk

Stichting Islamitisch Onderwijs 
Zaanstad
Islamitische basisschool de Roos, Zaan-
dam

Heliomare
Heliomare onderwijs, Beverwijk
Dynamica, Koog aan de Zaan

Stichting de Bascule
De Pionier, Duivendrecht
Het Buitenrif, Hoofddorp
De Pion, Hoofddorp
Professor Waterinkschool, Amsterdam

Stichting Orion
Professor Burgerschool, Amsterdam (REC 2)
Alexander Roozendaalschool,
Amsterdam/Purmerend (REC 2)

Van Koetsveldschool, Amsterdam (REC 3)
Coronelschool, Amsterdam (REC 3)
Drostenburg, Amsterdam (REC 3)

Van Detschool, Amsterdam (REC 4)
Mr. de Jonghschool, Amsterdam (REC 4)
Gerhardschool, Amsterdam (REC 4)

Aloysius Stichting
Het Molenduin, Driehuis
Antoniusschool, Castricum

Stichting Altra
Bets Frijlingschool, Purmerend
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Colofon

Meer weten of contact?

Dit is een uitgave van het bestuur van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek. Deze 
‘publieksvriendelijke’ versie van het Ondersteuningsplan is gemaakt voor ouders, onderwijsprofessionals en 
ketenpartners in het samenwerkingsverband. Het Ondersteuningsplan zelf staat op www.swvpozaanstreek.nl. 
Hier is actuele informatie te vinden over ontwikkelingen in onze regio.
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