
  

VOORTGANGSRAPPORTAGE 2017 – 2018 

JAARPLAN 2018 - 2019  

 

 

Dit is de voortgangsrapportage van september 2018 van het samenwerkingsverband po Zaan-

streek. Elke onderwerp begint met een inleiding, die meestal is ontleend, vaak letterlijk, aan het 

ondersteuningsplan 2018 - 2022. Het beschrijft de doelen die zijn gesteld voor het schooljaar 

2017 - 2018, de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van die doestellingen en doelstel-

lingen voor het schooljaar 2018 – 2019. Het vormt daarmee een operationalisatie van de 4-jaar 

planning van het Ondersteuningsplan en een uitwerking (met een verschuiving van een half 

jaar) van het bestuursverslag, dat onderdeel vormt van de jaarrekening. Het jaarplan 2018 – 

2019, dat in deze voortgangsrapportage is opgenomen, is de concretisering van het eerste jaar 

van de huidige planperiode 2018 - 2022. De voortgangrapportage volgt voor een groot deel de 

hoofdstukindeling van het ondersteuningsplan 2018 - 2022. De voortgangrapportage is ook te 

beschouwen als een in elkaar geschoven jaarverslag en jaarplan.  

Een belangrijke focus van het ondersteuningsplan is het beter zichtbaar maken van hoe de mid-

delen voor passend onderwijs besteed worden en wat de resultaten daarvan zijn, vooral van het 

ondersteuningsbudget waar de schoolbesturen over beschikken. Dit is daarom ook een belang-

rijk onderwerp in dit jaarplan.  

Het samenwerkingsverband laat momenteel een groei van het sbo zien, een ongewenste ont-

wikkeling . Maar we zien dat basisscholen onder grote druk staan vanwege het lerarentekort. 

Het overwegen van maatregelen die we kunnen nemen om basisscholen zoveel beter te kunnen 

ondersteunen hun onderwijs passend te houden, vormt de belangrijkste uitdaging de komende 

jaren.  
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1. KWALITEIT BASISONDERSTEUNING  

Doelen OP 2018-2022   Planning & financiering 

 
1.1. basisondersteuning 

 

 
Alle scholen leveren de onder-
steuningskwaliteit volgens de af-
spraken over de basisondersteu-
ning. 

 

 

Inleiding 

Elk samenwerkingsverband dient afspraken te hebben gemaakt over wat alle scholen minimaal aan basisondersteuning 

moeten kunnen bieden aan hun leerlingen. Binnen ons samenwerkingsverband gelden daarover afspraken die van kracht 

zijn sinds 2014. In 2016 ontstond er behoefte actualisering van de afspraken. In september 2016 is een werkgroep, be-

staande uit intern begeleiders en directeuren en aangestuurd door beide bestuurscoördinatoren, aan de slag gegaan om de 

afspraken over de kwaliteit van de basisondersteuning te herformuleren. Aangesloten is bij het nieuwe inspectiekader van 

2016. De nieuwe beschrijving van de basisondersteuning kon vervolgens als referentiepunt dienen voor een actueel school-

ondersteuningsprofiel (SOP). De nieuwe beschrijving is door het bestuur vastgesteld in juli 2017. 

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

1. De nieuwe beschrijving van de basisondersteuning dient als basis voor de kwaliteitsmeting van alle scholen voor de in-

spectie. De scholen nemen daarom een verwijzing op in het eigen beleidsdocument. 

2. De coördinatie zorgt ervoor dat de beschrijving in scholen goed bekend wordt. Zij communiceert daartoe intensief via de 

website en de IB- en directie-overleggen. 

3. De nieuwe beschrijving van de basisondersteuning is verwerkt in het OP 2018-2022 met een hoofdstuk en een bijlage. 

 

Stand van zaken: 

1. In november 2017 is de afspraak over basisondersteuning bijgesteld. Vervolgens is deze afspraak langs de bestuurlijke 

lijnen (o.m. in de IB-netwerken) en door de coördinatie via website en een nieuwsbrief gecommuniceerd. Doelstelling 2 

is daarmee gerealiseerd. Of alle scholen een verwijzing hebben opgenomen in het eigen beleidsdocument, is niet ge-

checkt.  

2. In het OP 2018 – 2022, is in H. 3.1. naar de afspraak over basisondersteuning verwezen en als bijlage bijgevoegd.  
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Jaarplan 2018 – 2019 

Doelen: 

1. Er zijn afspraken in het samenwerkingsverband met schoolbesturen over hoe en wanneer zij rapporteren over de mate 

waarin scholen voldoen aan de afspraken over de basisondersteuning. NB: het is aan de besturen hoe zij hun scholen 

aansturen in het organiseren van hun basis- & extra ondersteuning en de manier waarop zij nagaan in hoeverre afge-

sproken doelen worden gehaald.  

2. Het samenwerkingsverband heeft een overzicht van de rapportages en analyses van de besturen.  

 

Jaarplan: 

1. BO november, bespreking 

met coördinatie.  

 

2. Planning doel 2 is afhanke-

lijk van afspraken bij 1.  

 

 
1.2. schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

 

 
1. Alle scholen beschikken op 1-

8-2018 over een actueel SOP, 

o.b.v. de format van het sa-

menwerkingsverband. 

 

2. Scholen actualiseren het SOP 

minimaal 1x in de twee jaar.  

 

 

Inleiding 

Het SOP is als een verplichting opgenomen in de regelgeving passend onderwijs. Uitgegaan werd van uiteenlopende onder-

steuningsprofielen per school, maar de behoefte van scholen om zich op een specifieke ondersteuningscompetentie te pro-

fileren is om begrijpelijk redenen niet groot gebleken. Wel kan het inzicht blijven geven voor ouders wat zij van een school 

kunnen verwachten.  

 

Verslag 2017 – 2018 

Doelen: 

1. Het vaststellen van een nieuwe format met een werkgroep van IB-ers en directeuren, aangestuurd door de bestuursco-

ordinatoren.  

2. Alle scholen stellen een actueel SOP op, met referentie aan de nieuwe beschrijving van de basisondersteuning.  

3. Elke school zet het SOP voor de zomer 2018 op haar website, na instemming van de MR en goedkeuring door het be-

stuur. Het bestuur geeft hiervoor opdracht aan haar scholen en zorgt voor de nodige ondersteuning van de scholen. 

 

Stand van zaken: 

1. De format is vastgesteld in februari 2018. Ons samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen af te spreken dat elke 

school haar SOP beschrijft aan de hand van drie vragen: 1. Wat zijn de kenmerken van mijn populatie, 2. Wat vraagt dit 

van de school en wat biedt de school en 3. Wat wil en kan de school nog ontwikkelen.  

2. Voor de zomer bleek niet haalbaar voor de meeste scholen. Er is nog geen compleet beeld van in hoeverre alle scholen 

een nieuw SOP op de website hebben.  

 

Jaarplan: 2018 – 2019 

Er is begin 2018 een motie aangenomen in de 2e kamer die pleit voor een jaarlijkse actualisatie van het SOP. Als dat in regel-

geving wordt opgenomen, dan maken besturen aanvullende afspraken over de implementatie daarvan.  

 

 

Financiering:  

De wijze van realisatie en 

uitvoering betekent dat de 

begrotingspost hiervoor van 

€ 10.000,- niet is aangespro-

ken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

1. Coördinatie inventariseert 

bij besturen, rapportage 

in BO november.  

2. Besturen leveren een 

overzicht van de SOP’s 

van hun scholen.  
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Doelen: 

1. 100% scholen hebben een actueel SOP op de website.  

2. Evaluatie van het format.  

 

3. Besturen maken intern af-

spraken over verbetering 

waar nodig.  

 

 
1.3. Dyslexie 

 

 

1. Zorgen dat in de regio con-

form de landelijke bench-

mark screening, aanmelding, 

diagnostiek en behandeling 

plaatsvindt. 

 

2. Het invoeren van een preven-

tieprogramma in alle scho-

len. 

 

3. Goede afstemming tussen 

schoolbesturen, gemeenten 

en het samenwerkingsver-

band over de (vervolg)activi-

teiten en de afspraken die in 

de Zaanstreek nodig zijn. 

 

 

Inleiding 
De onderwijsondersteuning bij dyslexie en de preventieve activiteiten in dat kader is als onderdeel van de basisondersteu-

ning een zaak van de schoolbesturen. Het samenwerkingsverband is, waar dit nodig is, namens de schoolbesturen instru-

menteel in het coördineren van de dyslexieaanpak tussen schoolbesturen en met de gemeenten.  

 

Alle scholen werken met het Convenant Dyslexie PO-VO Zaanstad (2010) en daaruit voortvloeiend met het Protocol Leespro-

blemen en Dyslexie. Dat houdt in dat scholen preventief optreden om te voorkomen dat dyslexie een ernstig probleem 

wordt en adequaat optreden als dyslexie zich voordoet. De schoolbesturen en het samenwerkingsverband hebben met de 

gemeenten de aanvraagprocedure voor GGZ-behandeling voor enkelvoudige ernstige dyslexie (EED) afgestemd en hebben 

een meerjarig ‘integraal beleidsplan dyslexie’ opgesteld. Het plan heeft een doorlooptijd van drie jaar: tot 01-08-2021. Het 

doel is EED beschikbaar te krijgen voor de leerlingen die dit echt nodig hebben en ervan kunnen profiteren. Er zijn nu teveel 

scholen die nooit EED signaleren en scholen die teveel leerlingen doorverwijzen voor EED. De norm daarvoor is het lande-

lijke, op grond van uitgebreid onderzoek vastgestelde, prevalentiepercentage. De -scholen en de Eigen Wijs vallen onder de 

gemeenten Wormerland en Oostzaan, die hierin een eigen beleid voeren. De -scholen in de Zaanstreek sluiten overigens aan 

bij het dyslexiebeleid van de gehele OPSPOOR-organisatie.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doel: 
Start van de uitvoering van het integraal beleidsplan dyslexie en daarmee verbetering bereiken in de remediëring, aanmel-
ding en behandeling van EED. 
 

Stand van zaken 2017 – 2018: 

De besturenorganisaties bleken in september 2017 niet voldoende gelegenheid te hebben gehad om de uitvoering te star-

ten . Het schooljaar is daarom intern door de schoolbesturen benut om de start van de uitvoering van het plan in 2018 – 

2019 mogelijk te maken (interne beleidsplanning, scholen betrekken, formatie vrijmaken, budgetteren). De subsidie van de 

gemeente Zaanstad is volgens een verdeelsleutel door Agora en Zaan Primair (ook voor de Werf) aangevraagd. De overige 

 

Financiering: 

Er is een subsidie voor im-

plementatie van preventie-

beleid van € 35.000,- be-

schikbaar bij de gemeente. 

Voor het overige financieren 

de schoolbesturen in het ka-

der van de basisondersteu-

ning, desgewenst vanuit het 

ondersteuningsbudget. 
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eenpitters in Zaanstad nog niet. Ook is de afspraak verhelderd dat de beleidsontwikkeling en uitvoering een verantwoorde-

lijkheid is van de schoolbesturen.  

 
 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 
1. De gemeente monitort resultaten.  
2. De coördinatie betrekt de Vrije School en de Horizon bij dit beleid.  
3. Het samenwerkingsverband heeft verder geen bemoeienis meer met dit onderwerp.  
 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Dit is onderdeel van de ver-

antwoording door schoolbe-

sturen over de basisonder-

steuning.  

 

 2. EXTRA ONDERSTEUNING  

Doelen OP 2018-2022   Planning & financiering 

 
2.1. Extra ondersteuning 

 

 

1. Leerlingen met extra onder-

steuningsbehoeften zodanig 

ondersteunen dat zij aan het 

regulier onderwijs kunnen 

blijven deelnemen.  

 

2. Goede afstemming en samen-

werking met ouders bereiken 

over de (extra) onderwijson-

dersteuning en opvoeding.  

 

3. Scholen benutten voor het op-

stellen van het OPP het 

webbased systeem van het 

samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband zorgt 

voor een toegankelijk, 

 

Inleiding 
Het samenwerkingsverband draagt ondersteuningsbudget over aan de schoolbesturen. Het budget wordt overgedragen op 
basis van een jaarlijks vastgesteld bedrag per leerling naar rato van het leerlingaantal per schoolbestuur. Hiermee stellen zij 
hun scholen in staat basisondersteuning op het afgesproken niveau te realiseren en de extra ondersteuning te bieden die 
hun leerlingen nodig hebben. De wijze van uitvoering van de basis- en extra ondersteuning is de verantwoordelijkheid van 
de schoolbesturen zelf. Besturen leggen jaarlijks verantwoording af over de recht- & doelmatigheid van de besteding van 
het ondersteuningsbudget. Elk schoolbestuur heeft de eigen visie, doelstellingen en planning beschreven in het OP 2018 – 
2022 (B. III). OPSPOOR voor haar scholen in de Zaanstreek, de Vrije school Zaanstreek, de Horizon, de Werf en de Eigen Wijs 
hebben elk een overeenkomst met of Agora of Zaan Primair. Besturen gaan voortdurend verder met de aanpassingen en 
doorontwikkeling van hun systeem van uitvoering en ondersteuning van de basis- extra ondersteuning.  
 
De digitalisering GD/OPP heeft vooral als doel de vermindering van de bureaucratische last. Nevendoelen zijn: ophalen van 
monitorgegevens, die het beleid kunnen informeren en sturen op handelingsgericht werken en denken (HGW). Dit laatste 
door de opbouw van het formulier en het feit dat de begindatum van het GD/OPP niet meer te antedateren is.  

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen:  

1. Over doelstelling 1 in het OP rapporteren besturen in hun verantwoording van het ondersteuningsbudget (zie H. 6.). 

 

Financiering:  

1. Besturen financieren extra 

ondersteuning vanuit het 

ondersteuningsbudget, 

gebaseerd op € 310,- per 

leerling in 2018-2019.  

2. De digitalisering GD/OPP 

is grotendeels bekostigd 

in 16-17, er volgt een 

eindafrekening in 18-19.  
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privacy-veilig, webbased sys-

teem waarin scholen OPP’s 

kunnen opstellen.  

 

2. Vervolmaken van het ontwerp van het digitale Groeidocument/Ontwikkel Perspectief Plan (GD/OPP)  

3. Een pilot uitvoeren voor het testen van het digitale ontwerp van het GD/OPP, dat in 2016 – 2017 tot stand is gekomen 

(planning: voorjaar 2018).  

4. Uitrol naar scholen voor de zomer 2018. 

 

Stand van zaken Digitaal DG/OPP: 
1. Met een werkgroep bestaande uit IB-ers van diverse besturen en Parantion is het digitale format voor het GD/OPP ver-

der ontwikkeld.  
2. Van april – juli 2018 is de pilot uitgevoerd. Er zijn ICT problemen opgelost (rond de koppelingen met de leerlingvolgsys-

temen van de deelnemende besturen) en er is verder gesleuteld aan het ontwerp.  
3. De uitrol, ondersteund met goede voorlichting en een helpdesk, is voorbereid om na de zomervakantie uit te voeren.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 
1. Digitaal GD/OPP: 

a. Uitrol uitvoeren naar alle scholen. Goed voorlichten van alle IB-ers en ondersteunen hiervan.  

b. Helpdesk inrichten & monitoren voortgang  

c. Zorgen voor tevredenheid bij gebruikers  
2. Besturen gaan na hoe ouders en scholen het proces van arrangeren ervaren en rapporteren dit aan het samenwerkings-

verband  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

1. coördinatie rapporteert 

voortgang in BO 

2. Dit is onderdeel van het 

kwaliteitsbeleid van het 

samenwerkingsverband. 

Coördinatie en BO maken 

nadere afspraken over de 

rapportages.  

 

 
2.2. dekkend expertisenetwerk  

 

 

1. De besturen zorgen voor ade-

quate expertise waar hun (en 

de aangesloten) basisscholen 

gebruik van kunnen maken. 

 

2. Het samenwerkingsverband 

zorgt, waar nodig en ge-

wenst, voor aanvullende ex-

pertise door: 

a. Initiatieven te ondersteu-

nen of te nemen om met 

 

Inleiding 
Onze scholen hebben veel expertise in huis en bovendien hebben alle schoolbesturen voor hun scholen toegang tot boven-

schoolse expertise geregeld. Het samenwerkingsverband heeft, alleen waar nodig, een aanvullende rol. Het samenwerkings-

verband kan voor uitwisseling van expertise tussen besturenorganisaties zorgen en, waar het nodig is, aanvullende expertise 

aanbieden. De mate waarin blijft voortdurend onderwerp van overleg van de coördinatie met de expertisenetwerken van 

Agora en Zaan Primair en de bij hen aangesloten scholen.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 

Expertise die het samenwerkingsverband aanvullend organiseert is:  

 

Financiering: 

1. Ergotherapeutisch advies: 

driejarig contract, t/m 

2018-2019 met Heliomare 

voor € 12.000,- per jaar. 

Er is voor 2-18-2019 

15.000,- begroot rekening 

houdend met extra vra-

gen.  

2. De opleiding tot  
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diverse partijen ontbre-

kende expertise te ontwik-

kelen.  

b. Te zorgen voor beschik-

baarheid van expertise 

voor de netwerken en/of 

scholen, die zich niet leent 

voor de schaal van afzon-

derlijke schoolbesturen. 

Deze expertise blijft be-

perkt tot een advies-/con-

sultatiefunctie. 

c. Afstemming om te onder-

steunen met cluster 1 en 2 

expertise.  

 

1. T.a.v. expertise op het gebied van slechtziendheid en spraak-taalproblemen: De scholen hebben direct contact voor ad-

vies en begeleiding met Visio of Kentalis. Het samenwerkingsverband voert met enige regelmaat overleg met deze in-

stellingen met als doel afstemming over de kwaliteit van de aansluiting op de scholen, over de communicatie vanuit de 

instellingen en eventuele wachtlijsten. 

2. Ergotherapeutisch advies: 180 uur beschikbaar houden op jaarbasis, rechtstreeks toegankelijk voor alle scholen. Deze 

expertise werd iets meer door kring 1 scholen dan door kring 2 scholen gevraagd. Het SWV zorgt voor communicatie 

over deze expertisefunctie via de website. Het betreft hier eenmalige of kortdurende trajecten, voor advies over wat er 

voor een leerling nodig is. Dat kan gaan om advies over een aanpassing van stoel of tafel, maar ook over een langdurige 

ondersteuning die nodig is.  

3. Autisme expertise:  

a. Er wordt voor 0,1 wtf een expert beschikbaar stellen vanuit Heliomare. Deze expert zal ook een rol spelen in het ver-

sterken van de netwerkfunctie. Het samenwerkingsverband zorgt voor communicatie daarover o.m. via de website 

en de IB-overleggen.  

b. Professionalisering door het financieren en organiseren van de opleiding van 15 autismespecialisten vanuit de ver-

schillende besturenorganisaties tot ‘Practitioner Autisme’, post-HBO bij de Fontys Hogeschool.  

c. Er wordt een denktank ingericht met experts vanuit de bestuursorganisaties en jeugdteams. Doel is inventarisatie 

van het expertise-aanbod in de Zaanstreek en het beter bekend maken daarvan bij scholen en jeugdteams.  

4. Psychiatrie en onderwijs: het Adviesteam van de Bascule is een ambulant team dat scholen advies levert over de extra 

ondersteuning voor leerlingen met ernstige gedrags- en psychiatrische problemen. Het doel is te voorkomen dat deze 

leerlingen uitstromen naar het s(b)o. Het adviesteam levert een combinatie van psychiatrische en onderwijskundige ex-

pertise die in het SWV niet voorhanden is. Het SWV faciliteert overdracht van deze expertise naar de expertisecentra en 

de scholen. Het samenwerkingsverband huurt (10 adviestrajecten) in. 

 

Stand van zaken 2017 - 2018: 

1. T.a.v. expertise op het gebied van slechtziendheid en spraak-taalproblemen:  

a. Zaan Primair heeft rechtstreeks overleg gevoerd met Kentalis om de afstemming van ambulante begeleiding vanuit 

Kentalis te verbeteren.  

b. Agora is overleg gestart over de ambulante ondersteuning bij sbo Tijstroom.  

c. Ook het samenwerkingsverband heeft afstemmingsoverleg gevoerd met de AB-dienst van Kentalis en met de 

school van Kentalis. Dit om de manier van aanmelden te verbeteren en er zijn afspraken gemaakt over de wacht-

lijstproblematiek bij Kentalis.  

d. Kentalis heeft het samenwerkingsverband verzocht ‘medium voorzieningen’ in te richten: scholen met 8 tot 10 

leerlingen die ambulante begeleiding nodig hebben op het terrein van spraak en taal. Besloten is hier niet op in te 

gaan, omdat het vanwege de integratiedoelstelling niet gewenst is dat scholen zich hier specifiek op profileren.  

‘Practitioner Autisme’ is in 

2017-2018 bekostigd:  

€ 55.000. In 2018-2019 is 

€ 3000,- begroot voor de 

afronding van de  

opleiding.  

3. Adviesteam Bascule: het 

contract voor de inzet in 

2017-2018 voor € 17.000 

is voor de helft aange-

sproken. Het contract is 

zonder meerkosten ver-

lang tot eind december 

2018. Voor 2018-2019 is  

€ 17.000,- begroot, dus 

daar zal een deel niet van 

benut hoeven te worden. 

4. Doel 2018-2019: meer 

psychiatrie bij s(b)o be-

trekken: hiervoor zijn 

(nog) geen kosten voor-

zien voor het samenwer-

kingsverband.  
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2. Ergotherapeutisch advies: er is goed gebruik gemaakt van dit aanbod. Het vervult de beoogde functie.  

3. Autisme expertise:  

a. 0,1 wtf expert beschikbaar stellen vanuit Heliomare. Deze expert is vooral ingezet bij Agora. Bij Zaan Primair is vol-

doende expertise intern aanwezig. Het vormt daarom geen noodzakelijke aanvulling meer op samenwerkingsver-

band-niveau en het contract wordt na dit schooljaar niet voortgezet.  

b. Professionalisering 15 autismespecialisten vanuit de verschillende besturenorganisaties: deze opleiding is bijna 

afgerond. De coördinatie heeft dit traject actief ondersteund en voor afstemming met de opleiding gezorgd.  

c. De denktank is voortgegaan met hun inventarisaties en blijft zich inzetten voor het goed onder de aandacht bren-

gen van autisme problematiek. De opleidingsgroep zit in een afrondende fase. 

4. Psychiatrie en onderwijs:  

a. het adviesteam van de Bascule: is niet voor 10 advies trajecten ingezet, maar voor 5. Wel ging dit om zeer com-

plexe en tijd vragende trajecten. De trajecten zijn meer ingezet bij Agora dan Zaan Primair. Deze trajecten zijn 

vooral ingezet wanneer time-out wordt aangevraagd of duidelijk wordt dat een TLV-aanvraag wordt overwogen,. 

Dat blijkt vaak vrij laat in het proces van ondersteuning te zijn.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 

1. T.a.v. expertise op het gebied van slechtziendheid en spraak-taalproblemen:  

a. Op samenwerkingsverband-niveau afstemming onderhouden met Visio en Kentalis.  

b. Versterken van de expertise t.a.v. spaaktaalproblematiek in de scholen. De volgende elementen kunnen een rol 

spelen: specialisten van verschillende besturen laten opleiden, bij scholen met 5 of meer leerlingen meer kennis-

overdracht vragen van Kentalis, bijvoorbeeld in de vorm van leergroepen in wijken van leerkrachten en ambulant 

begeleiders.  

2. Ergotherapeutisch advies: er wordt weer 180 uur ingezet vanuit Heliomare.  

3. Autisme expertise:  

a. De professionalisering van 15 autismespecialisten wordt afgerond.  

b. De opleidingsgroep gaat verder als bestuur overstijgend expertisenetwerk.  

4. Psychiatrie en onderwijs:  

a. Voortzetting van de inzet van het adviesteam van de Bascule: doelen: 

- streven scholen eerder consultaties van dit team bij leerlingen met (vermoedde) psychische stoornissen in te 

laten zetten, om deze leerlingen voor het basisonderwijs te behouden.  

- ook de vergroting van de expertise van de expertisecentra blijft een doel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

1. Beleidsvoorstel expertise 

TOS: in BO dec. 2018.  

2. Rapportage over overige 

onderwerpen in jaarver-

slag.  
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b. Er is psychiatrische diagnostiek (en behandeling) beschikbaar in s(b)o vanuit Altra, Triversum en/of de Bascule. Nu 

moeten leerlingen soms worden verwezen naar Amsterdamse so-locaties, omdat er geen combinatie van psychia-

trische expertise en S(B) aanwezig is in de Zaanstreek.  

 
2.3. Hoogbegaafde leerlingen 

 

 

1. Alle scholen zorgen voor een 

specifiek bij hun onderwijsbe-

hoefte aansluitend onder-

wijs- en begeleidingsaanbod, 

beschikbaar voor meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. 

 

 

2. Alle scholen zorgen voor een 

optimale sociale integratie 

van hoogbegaafde leerlingen 

in het regulier onderwijs. 

 

3. Schoolbesturen voorkomen 

onderpresteren door tijdige 

signalering. 

 

4. Wanneer een leerling deel-

neemt aan een speciaal pro-

gramma, dan zorgt de school 

voor een goede afstemming 

tussen het programma en de 

reguliere schoolsituatie.  

 

 

Inleiding 
Binnen het SWV PO Zaanstreek delen de schoolbesturen de visie, dat de onderwijsbehoefte van meer- of hoogbegaafde 
leerlingen het meest gediend is met een combinatie van op hen afgestemd aanbod en integratie binnen de reguliere school. 
Daarom is binnen elke bestuursorganisatie specifiek voor deze leerlingen een aanbod ingericht, dat tegemoetkomt aan hun 
manier van leren, hun niveau en aan hun behoefte met andere leerlingen met dezelfde begaafdheid samen te werken. Leer-
lingen die hiervoor in aanmerking komen, maken gebruik van dit aanbod, maar zitten daarnaast ook op een reguliere basis-
school. Vanwege de integratiedoelstelling zijn er geen aparte locaties of parallelklassen voor deze leerlingen voor fulltime 
onderwijs ingericht.  
 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 
1. Indien nodig actualiseert het samenwerkingsverband de overkoepelende beleidsnotitie.  
2. Via de financiële verslaglegging over 2017 van de besturen informatie krijgen over wat bij de verschillende besturenor-

ganisaties ontwikkeld wordt. 
  
Stand van zaken 2017 – 2018 
1. De beleidsnotitie is doorgeschoven naar volgend jaar, wegens andere prioriteiten.. 
2. Er is geen inhoudelijke informatie bij de financiële verslaglegging gevoegd door schoolbesturen.  
3. De OPR heeft aandacht gevraagd voor deze groep met het oog op de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen, 

onder meer vanwege het risico van onderpresteren. In het OP 2018 – 2022 zijn de doelen opgenomen. 
 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 
1. Een geactualiseerde notitie hoogbegaafdheid.  
2. Er zijn monitorgegevens beschikbaar van de mate waarin de samenwerkingsverband-doelstellingen bereikt zijn d.m.v. 

rapportage van schoolbesturen aan het samenwerkingsverband.  
 

 

Financiering: 

Financiering van de (extra) 

ondersteuning van voor 

hoogbegaafde leerling is 

door het ministerie toege-

voegd aan de lumpsum van 

de samenwerkingsverban-

den. Door ons samenwer-

kingsverband is het opgeno-

men in het ondersteunings-

budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.a.v. 2: Met BO worden  

nadere afspraken gemaakt 

(maart 2019).  
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2.4. Kinderen van nieuwkomers 

 

 

1. Een goede toegankelijkheid 

waarborgen voor kinderen 

van nieuwkomers tot extra 

ondersteuning in de kern-

school en de basisschool en, 

als dat niet voldoende is, on-

derwijs in een gespeciali-

seerde leeromgeving zoals 

het sbo of so.  

 

2. Scholen en besturen zorgen 

voor adequate expertise ge-

zien de specifieke ondersteu-

ningsbehoefte van deze leer-

lingen.  

 

 

Inleiding 
In de Zaanstreek vangen de gemeenten nieuwkomers op. Voor onderwijs melden hun ouders hen eerst aan bij een basis-

school in de buurt, waarna deze leerlingen eerst een jaar naar de kernschool gaan. Over de terug- en doorplaatsing na dat 

jaar hebben schoolbesturen een convenant gesloten, zodat dit voor leerlingen soepel en zonder onderbreking verloopt. 

Nieuwkomers kunnen overal instromen. Het kan voorkomen dat traumatische ervaringen een goede schoolontwikkeling in 

de weg staan.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 

Er waren geen doelen voor 2017 – 2018 geformuleerd.  

 

Stand van zaken 2017 – 2018: 

De OPR heeft aandacht gevraagd voor deze groep met het oog op de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. In het 

OP 2018 – 2022 zijn de doelen opgenomen.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Geen specifieke jaardoelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportage over de voort-

gang t.a.v. de samenwer-

kingsverband-doelstellingen 

maakt onderdeel uit van de 

schoolbestuurlijke verant-

woording over de basis- en 

extra ondersteuning.  

 

 3: TOELAATBAARHEIDS VERKLARINGEN (TLV) & SO-SBO DEELNAME  

Doelen OP 2018 – 2022   Planning & financiering 

 
3.1. Bepaling van toelaatbaarheid 

 

 
1. Zorgen voor een consistente 

bepaling van toelaatbaarheid 
gebaseerd op het belang van 
de leerling, ongeacht hoe 
school en schoolbestuur de 
basis- of extra ondersteuning 
geregeld hebben.  

 

Inleiding 
Het samenwerkingsverband heeft wettelijk de taak de toelaatbaarheid tot het s(b)o te bepalen. Om te zorgen dat de toe-
gang voor alle leerlingen gelijk is, ongeacht hoe school of schoolbestuur de basis- of extra ondersteuning geregeld heeft, 
bepaald het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsbeslissing. De financiering van het s(b)o komt geheel ten laste van 
het samenwerkingsverband. Deze kan begrensd worden als de deelnamecijfers van de schoolbesturen te veel van elkaar 
gaan verschillen. Dit wordt pas geoperationaliseerd als het bestuur daar aanleiding toe ziet.  
 

 

Financiering: 

1. Voor 1018-2019:  

€ 120,000,- voor vol-

doende capaciteit aan 

deskundigenadvies.  
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2. Zorgen voor zorgvuldigheid: 

dat wil zeggen: dat ouders en 
school op basis van gelijk-
waardigheid hun inbreng 
kunnen hebben en: zorgen 
voor een regeling voor be-
zwaar en beroep.  

 
3. Helder, consistent en con-

form wet- en regelgeving ver-
antwoorden van de beslissin-
gen, met een onderscheid 
tussen het deskundigenad-
vies en de beslissing van het 
samenwerkingsverband  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 
1. Informatie vanuit de tlv-procedures betrekken bij het bepalen van het hoe dekkend het netwerk aan onderwijs- en ex-

tpertisevoorzieningen is. 
2. Het inbouwen van voldoende tijd in de bedrijfsvoering voor de voorbereiding van de gesprekken voor deskundigen en 

coördinatie (beslisboom week van tevoren beschikbaar) blijft een belangrijk aandachtspunt.  
3. De mogelijke terugplaatsing en afspraken daarover wordt een vast onderwerp tijdens de TLV-gesprekken. 
4. Aan de TLV-monitor worden de volgende gegevens toegevoegd: 

a. Schoolloopbaan van in SO/SBO geplaatste leerlingen door de jaren heen.  
b. De mening van ouders die in eerste instantie geen toestemming gaven voor een aanvraag TLV voor SO/SBO 

plaatsing na jaar plaatsing 
5. De TLV-procedures voor zover nodig en mogelijk ondersteuning met ict met een automatische dashboardfunctie. 
 
Stand van zaken 2017 - 2018 
1. Informatie vanuit de tlv-procedures betrekken bij het bepalen van het hoe dekkend het netwerk aan onderwijs- en ex-

pertisevoorzieningen is. Dit is ingebouwd in de procedure. Meestal blijft de bestuurscoördinator na het gesprek even 

zitten om met de IB-er de het gehele proces te evaluatie. Zo nodig wordt advies voor verbetering gegeven. Dat kan de 

kwaliteit en volledigheid van het dossier betreffen, maar ook de kwaliteit van de inzet van extra ondersteuning.  

2. Het inbouwen van voldoende tijd in de bedrijfsvoering voor de voorbereiding van de gesprekken voor deskundigen en 

coördinatie (beslisboom week van tevoren beschikbaar): dit is verbeterd. Over het algemeen is de voorbereiding een 

week voor een gesprek gereed. Bij complexe soms is bij ontbrekende informatie, het gesprek toch al gepland.  

3. De mogelijke terugplaatsing en afspraken daarover is een vast onderwerp tijdens de TLV-gesprekken.  

4. In de dossiers constateren de deskundigen te weinig beschrijvende diagnostiek. Wel observaties en beschrijvingen van 
gedrag maar geen analyse.  

5. De monitor laat een grote tevredenheid van scholen en ouders zien.  

6. Aan de TLV-monitor worden de volgende gegevens toegevoegd: 
a. De doelstelling: schoolloopbaan van in SO/SBO geplaatste leerlingen door de jaren heen: is niet gebeurd (tijdge-

brek) wordt doorgeschoven i.v.m. prioriteiten. Doestelling wordt doorgeschoven naar volgend jaar.  
b. De mening van ouders een na jaar plaatsing die in eerste instantie geen toestemming gaven voor een aanvraag TLV 

voor SO/SBO plaatsing: De doelstelling wordt doorgeschoven i.v.m. prioriteiten. 
7. Er bleek steeds meer tijdgebrek bij de tlv-deskundigen. Dit had als oorzaken: 

- de groei van het aantal aanmeldingen. Vergeleken met 4 jaar geleden is het aantal met 25% gegroeid.  
- de grotere aandacht die nodig is voor de formele onderbouwingen van de beslissingen om bij geschillen goed te 

kunnen verantwoorden.  
Om deze reden is de formatie van 2 deskundigen voor ieder 8 uur uitgebreid met een 3e deskundige, ook voor 8 uur. 
  

2. Automatisering TLV- 

procedure & dashboard: 

€ 15.000,-. 
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8. De inspectie merkte het ontbreken op van een zin op de TLV-brief over de mogelijkheid tot bewaar. Dit is per direct ge-
corrigeerd.  

9. De hoeveelheid aanvragen voor een TLV was tegen de zomer te hoog.  
 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 
1. Er vindt onderzoek plaats naar maatregelen waarmee basisscholen beter in staat zijn hun onderwijs passend te houden, 

in de huidige situatie van leraar tekort.  
2. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden de exploitatie van het sbo tijdens de groei financieel gezond te kunnen 

houden. 
3. Meer en betere beschrijvende diagnostiek in de dossiers in aanvulling op de beschrijvingen. Dit bereiken we door via de 

bestuurlijke lijnen en IB-bijeenkomsten.  
4. De onafhankelijk coördinator zit de TLV- gesprekken van de eenpitters en OPSPOOR voor. Hij zorgt voor feedback naar 

OPSPOOR en overige scholen.  
5. We vragen scholen het TLV-gesprek zodanig voor te bereiden, dat dit de spanning wegneemt bij ouders.  
6. We hanteren een beslistermijn van 8 weken, met opschortingen als er op gegevens gewacht moet worden. We  

hanteren daarmee de regelgeving rond AMVB’s als juridische basis. Alle processen en communicatie zijn aangepast. 
7. We betrekken een juridisch adviseur / advocaat bij het samenwerkingsverband. In juridisch complexe gevallen vragen 

we advies om te waarborgen dat het samenwerkingsverband juridisch correct handelt.  
8. We halen de datum dat scholen tlv-s kunnen aanvragen naar voren in het schooljaar. De piek tegen de zomer is minder 

extreem dan vorig jaar. De bedrijfsprocessen zijn beter aangepast op de zomerpiek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Rapportages in de monitor. 

  

 
3.2. Streefcijfers deelnamepercentages 

 

 

Het SWV streeft naar een  

deelnamepercentage van 1% voor 

zowel sbo als so. 
 

 

Inleiding 

Het samenwerkingsverband streeft naar een maximum deelname aan s(b)o van elk 1%. De streefcijfers betekenen dat de 

schoolbesturen er naar streven de ondersteuningsmogelijkheden van basisscholen zodanig te versterken, dat niet meer dan 

de 2% van de leerlingen sbo of so nodig heeft. 

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

Om de percentages s(b)o beide richting 1% te dringen, doet het SWV het volgende: 

1. Na een TLV-gesprek geven de TLV deskundige en bestuurscoördinator waar nodig advies over hoe extra ondersteuning 

ingezet had kunnen worden. Ook bij de inzet van versnelde TLV-aanvragen en time-out plaatsingen vindt overleg over 

preventiemogelijkheden plaats.  
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2. Tijdens studiedagen besteedt het SWV systematisch aandacht aan hoe extra ondersteuning effectief is in te zetten. In 

alle vormen van communicatie met IB-ers door bestuurscoördinatoren is dit een aanknopingspunt.  

3. Er komt meer aandacht voor terugplaatsingsmogelijkheden. In 2016 – 2017 is een terugplaatsingsbeleid voorbereid. 

Dit wordt in 2017 – 2018 geïmplementeerd. Het gaat om afspraken in de hele keten van basisschool tot speciaal  

(basis)onderwijs. 

4. Jonge kinderen: er vindt onderzoek plaats naar versterking van de ondersteuningscapaciteit van basisscholen (zie 2.b. 

punt 5). 

 

Stand van zaken 2017 – 2018 

1. Het deelnamepercentage sbo laat in het schooljaar 2017 – 2018 wederom een stijging zien: van 1,55 naar (op dit mo-

ment nog niet bekend, maar wel een stijging). Bij het so vindt een verdere daling plaats van het deelnamepercentage: 

van 1,09% naar ?? (nog niet bekend). Er is zorg over de toename van het deelnamepercentage van het SBO. Er is geen 

gedegen analyse van beschikbaar (zo die al mogelijk is), maar er is de algemene constatering dat de druk op basisscho-

len toeneemt, in ieder geval deels door het lerarentekort. Een deel van de s(b)o deelnamepercentage bleek bij nadere 

analyse in 2017, overigens voor een belangrijk deel veroorzaakt te worden door een toename van de eerste aanmeldin-

gen van jonge kinderen, voor wie direct plaatsing in het sbo of so nodig bleek..  

2. Zaan Primair heeft nog wel een, zij het dalend, hoogste deelname aan het SBO. OPSPOOR laat een hoogste deelname 

zien aan het so. Een goede analyse daarvan ontbreekt nog.  

3. De deelname vanuit het samenwerkingsverband aan de hoge categorieën so is erg laag voor ons samenwerkingsver-

band. De oorzaak hiervan is deels de bijdrage die het samenwerkingsverband structureel levert aan de bekostiging van 

onderwijsassistenten in s(b)o voor de begingroepen. Bij de aanvang van de bekostiging van de onderwijsassistentie voor 

de TEACCH-groepen bij Dynamica XL so, is de afspraak gemaakt dat dit in ruil zou komen voor het aanvragen van hogere 

categoriebekostiging voor individuele leerlingen, voor zover dit niet af zou doen van de nodige kwaliteit van de begelei-

ding. Slechts in incidentele en zeer specifieke gevallen doet Dynamica XL daarom een beroep op tijdelijke aanvullende 

financiering. Ook kent het SWV geen hoge categorie toe bij als het gaat om plaatsingen buiten de Zaanstreek, als niet 

zeker is dat dit tot de overgang naar het V(S)O nodig is. in dat geval kan het samenwerkingsverband wel in aanvulling op 

de TLV-laag, extra kosten financieren op basis van een plan.  

4. Ook de activiteiten voor Time-out voorziening en het en terugplaatsingsbeleid zijn gericht op het zo laag mogelijk hou-

den van het aantal leerlingen in so of sbo (zie 3.3 en 3.4).  

 

Jaarplan 2018 – 2019 

(Doelen zijn verwerkt in vorige hoofdstukken) 

1. Onderzoek naar mogelijkheden om sbo-groei te verminderen en voorbereiding en implementatie van oplossingen.  

2. Er worden minimaal 15 leerlingen uit sbo teruggeplaatst in een basisschool. 

3. Onderzoek JK (jonge kinderen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

1. Eerste voorstellen in no-

vember 

2. Rapportage in monitor 

3. Voorstel in december. 
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3.3. Time-out 

 

 

1. Het helpen van leerlingen in cri-

sissituaties op de basisschool 

en het voorkomen van thuiszit-

ten.  

 

Het handen en voeten geven aan 

de verantwoordelijkheid van de 

basisschool tijdens de time-out 

procedure. 

 

 

Inleiding 

Voor leerlingen voor wie thuiszitten dreigt en die tijdelijk, in crisismatige situaties, niet meer op een basisschool te handha-

ven zijn, is er een time-out mogelijk in het sbo of so. Daarmee willen we leerlingen helpen tot rust te komen op een plek 

buiten de eigen school, zodat dat zij niet thuis komen te zitten. Ook de basisschool kan als het nodig is tot rust komen en het 

gesprek tussen alle betrokkenen wordt weer op gang gebracht. Het kan ook een observatiemogelijkheid bieden. De periode 

van een time-out plaatsing is maximaal 12 weken. Bij de aanvraag voor een time-out plaats wordt altijd nagegaan of de mo-

gelijkheden in de basisschool, inclusief mogelijkheden voor extra ondersteuning, zijn uitgeput. De bestuurscoördinatoren 

zijn verantwoordelijk voor de toelating tot een time-out plaatsing. Bij een time-out plaatsing blijft de leerling ingeschreven 

bij de basisschool. De school blijft verantwoordelijk voor de leerling en de dossiervorming en werkt maximaal mee aan te-

rugplaatsing.  

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

1. De naam Noodprocedure vervangen door Time-out om te benadrukken dat het om een tijdelijk plaatsing moet gaan 

met de bedoeling van terugkeer naar school. 

2. De bestuurscoördinatoren gaan over de toelating tot de voorziening.  

3. De meeste leerlingen die via de time-out geplaatst werden, stroomden door naar een sbo of sbo plaats. Terugplaatsing 

naar de school van herkomst blijft het doel. Daarom moet bij de toelating getoetst worden of het niet om een leerling 

gaat, waarvan duidelijk is dat sbo- of so plaatsing in ieder geval aan de orde is. Voor deze leerlingen moet een (ver-

snelde) TLV-procedure worden ingezet.  

4. Met betrokken partijen wordt besproken of plaatsing in een time-out ten laste van de plaatsende basisschool moet 

worden gebracht, indien dit niet tot terugplaatsing leidt. Doel daarvan is het aantal leerlingen te verhogen dat terugge-

plaatst kan worden.  

 

Stand van zaken 2017 – 2018 

1. De inspectie merkte op, dat langer dan 12 weken plaatsing naar een andere school, betekent dat er sprake is van symbi-

oseonderwijs, waar een overeenkomst aan te grondslag moet liggen. In de overeenkomst moet de gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor het onderwijs goed geregeld worden. Om die reden is besloten de maximale verblijfsduur terug te 

brengen tot 12 weken. Alle communicatie over de time-out wordt hierop aangepast. 

2. In 2015 - 2016 maakten 14 leerlingen gebruik van een Noodprocedure-plaats, met een gemiddelde van 20 weken per 

plaatsing. In het schooljaar 2016 – 2017 daalde het aantal plaatsingen van 14 naar 11, maar steeg de gemiddelde ver-

blijfsduur naar 23 weken. In 2017 – 2018 12 plaatsingen met een gemiddelde verblijfsduur van 22 weken.  

 

 

Financiering: in 2018-2019 

ruim € 100.000,- voor voor-

zieningen bij zowel Agora als 

Zaan Primair. 
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3. Ook in 2017 – 2018 was het resultaat van een plaatsing vrijwel altijd een permanente plaatsing in het sbo of so. Het 

werkt goed dat bestuurscoördinatoren verantwoordelijk zijn voor toelating. Bij Agora komt het nu vaker voor, dat er 

nog mogelijkheden voor de basisschool worden overwogen, bijvoorbeeld door het betrekken van het adviesteam van 

de Bascule. Bij Zaan Primair is de toelatingsverantwoordelijkheid gedelegeerd aan de Directeur Scholen van Dynamica 

XL, wat ook daar vaak een alternatief oplevert voor time-out.  

4. Het idee van de plaatsing ten laste van de basisschool te brengen als het traject leidt tot een sbo of so plaatsing, was 

niet goed. De bezwaren zijn dat het veel bureaucratie met zich mee gaat brengen, en dat het voor basisscholen niet als 

drempel gaat werken. Daarvoor is bij een time-out plaatsing de nood te groot. Ook kan het tot meer thuiszitten van 

leerlingen leiden.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 

Doelen: 

1. Onderzoek door Agora naar de mogelijkheden de time-out voorziening onder te brengen in een basisschool. Dat zou 

moeten bijdragen aan het vaker terugplaatsen. 

2. Onderzoek naar de mogelijkheden van instroomgroepen bij het s(b)o voor leerlingen die tussentijds instromen. De mo-

gelijkheid van crisisplaatsing in een dergelijke groep zou daarin opgenomen kunnen worden.  

3. De verantwoordelijkheid voor toelating bij de bestuurscoördinatoren blijft gehandhaafd.  

4. Agora en Zaan Primair leveren jaarlijks een financiële verantwoording van de time-out. De verantwoording voor het 

aanvragen van plaatsen ligt bij de desbetreffende scholen/besturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

1. Afgerond maart 2019 

2. December 2018 

3. Verantwoording time-

out: Opnemen in ver-

antwoording voor be-

sturen.  

 

 
3.4. Terugplaatsingsbeleid 

 

 

1. Kinderen zo veel mogelijk in 
een normale situatie laten op-
groeien. Als ze (weer) toe zijn 
aan regulier onderwijs, dan 
wordt dat mogelijk gemaakt. 

  
2. Jaarlijks minimaal tien terug-

plaatsingen naar basisscho-
len, naar rato vanuit Tij-
stroom en Dynamica Sport-
straat. 

 

 

Inleiding 
Leerlingen met een tijdelijke TLV krijgen na afloop van de duur van de TLV of opnieuw een TLV of (weer) een plaats in het 
basisonderwijs. Terugplaatsing van een sbo naar regulier, of vanuit so, naar sbo of regulier, komt tot nu toe echter zeer spo-
radisch voor. In het schooljaar 2017–2018 is de start gemaakt met een actief terugplaatsingsbeleid. Hiervoor is een beleids-
kader vastgesteld (herzien januari 2018). Het betreft maatregelen die het gehele proces betreffen: van voorbereiding van de 
aanvraag van een TLV tot de feitelijke terugplaatsing zelf. De set van maatregelen wordt jaarlijks op effectiviteit geëvalu-
eerd. In eerste instantie geldt dit beleid vooral voor jonge leerlingen (tot groep 6). Dit betekent dat deze leerlingen in prin-
cipe (uitzonderingen daargelaten) altijd worden teruggeplaatst. Maar ook oudere leerlingen worden teruggeplaatst als zij 
daar aan toe zijn.  
 

 

 

 

Financiering: 

In 2017-2018 is € 50.000,- 

bekostigd voor de inzet bij 

Zaan Primair (€ 35.000,-) en 

Agora (€ 15.000,-) van re-

tourbegeleiders.  

Voor 2018-2019 is dit be-

drag weer beschikbaar voor 

personele inzet. Daaraan is 

toegevoegd € 40.000,- voor 

de startarrangementen. To-

taal> € 90.000,-.  
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3. Het perspectief op terugplaat-
sing speelt een rol vanaf de 
voorbereiding voor een TLV- 
aanvraag.  

 
4. Het bieden van adequate on-

dersteuning bij de overgang 
van speciaal naar regulier on-
derwijs. Basisscholen worden 
voldoende gefaciliteerd voor 
het kunnen uitvoeren van de 
noodzakelijke begeleiding van 
een teruggeplaatste leerling.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen:  
1. Er is een uitwerkingsgroep actief van uitvoerders en leidinggevenden direct betrokken bij de ontwikkeling. De werk-

groep levert uitwerkingsvoorstellen ter bespreking met de coördinatie. Indien beleidsveranderingen nodig zijn, beslist 
het bestuur hierover.  

2. Het samenwerkingsverband financiert de formatie en begeleidingsarrangementen die nodig zijn voor de uitvoering van 
dit beleid. In de komende planperiode moet meer duidelijkheid ontstaan over de noodzakelijke omvang van deze for-
matie en de effectiviteit ervan. Een voorwaarde voor financiering is een jaarverslag van Dynamica en Tijstroom van de 
activiteiten en resultaten.  

3. Er worden 10 leerlingen teruggeplaatst in 2017 – 2018. 
4. Ouders en betrokken scholen worden, voorafgaand aan de beslissing over toelaatbaarheid, hierin volledig meegeno-

men.  
 
Stand van zaken 
1. De uitwerkingsgroep heeft een processchema ontworpen, dat een goed overzicht geeft van alle processtappen. Het is 

ook goed bruikbaar om in 1 overzicht aan te geven in welke fase van het proces van terugplaatsing betrokken leerlingen 
zich bevinden. Er is veel ingeregeld en ook leerlingen met een time-out zijn bij de terugplaatsingsactiviteiten betrokken.  

2. Dynamica en Tijstroom hebben een jaarverslag aangeleverd, dat inzicht geeft in de activiteiten en inzet van uren. Aan 
de financiering zijn begeleidingsarrangementen voor de leerling en plaatsende school toegevoegd om het draagvlak bij 
basisscholen te bevorderen.  

3. Er zijn 7 leerlingen teruggeplaatst en voor 18 leerlingen is het proces einde schooljaar in een vergevorderde fase. 
4. De betrokkenheid van ouders en vervolgschool is voorwaardelijk in dit proces. Ook in TLV-gesprekken wordt de terug-

plaatsing als perspectief benoemd, ook als ouders of school daar op dat moment nog niet aan toe zijn.  
 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 
1. Faciliteren door het samenwerkingsverband van de voortgang van de uitvoering. 
2. Er is eind van het schooljaar meer duidelijkheid over de financiering die nodig is (personeel en startarrangementen).  
3. Startarrangementen worden volgens een vaste format ingediend en beoordeeld door de coördinatie.  
4. Evaluatie eind dit schooljaar bij de betrokken ouders, leerlingen en scholen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Over het geheel volgt een 

rapportage aan het bestuur. 

In de monitor wordt een 

hoofdstuk terugplaatsings-

beleid opgenomen.  

 
3.5. Onderzoek Jonge Kind groepen 

 

 

Vervolgonderzoek naar de jonge 
kind-populatie initiëren en 

 

Inleiding 
Het samenwerkingsverband biedt aanvullende financiering voor het onderwijs aan jonge kinderen in het sbo bij zowel Agora 
als Zaan Primair. Dat is om meer formatie beschikbaar te hebben voor deze leerlingen met vaak complexe problematiek, en 

 

Financiering: reservering 

2018-2019 € 10.000,- per 

jaar. 
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ondersteunen, gericht op maatre-
gelen die basisscholen kunnen ne-
men.  

waarbij in die leeftijd veel begeleiding nodig is. In september 2016 is besloten tot een onderzoek naar de groei van het aan-
tal jonge kind groepen bij S(b)o om zowel de nodige capaciteit (aan formatie en capaciteiten) bij s(b)o vast te stellen, als om 
te bekijken of en hoe het mogelijk is deze leerlingen te ondersteunen in de basisschool. De eerste fase van dit onderzoek is 
eind 2016 opgeleverd. Dit betrof onderzoek naar de dossiers van de laatste jaren in deze groepen ingestroomde leerlingen. 
Belangrijke resultaten waren op dat moment, de bevinding dat er niet van groei of verzwaring van problematiek sprake was, 
wel van op zich ernstige ondersteuningsbehoeften, zowel in het onderwijs als het gezin. Een duidelijke gezamenlijke aanpak 
van onderwijs, gezin en jeugdhulp ontbrak het echter vaak. Er is sindsdien echter wel sprake van een toename van het aan-
tal jonge kinderen (4 –6 jaar), dat instroomt in vooral het sbo.  
 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 
De 2e fase van het onderzoek, naar passende ondersteuningsmogelijkheden in het regulier onderwijs, vindt dit schooljaar 
plaats. Eerst wordt een actie-onderzoeksplan ontwikkeld. Het doel is op grond van het onderzoek beleidsconsequenties te 
formuleren. 
 
Stand van zaken: 
Begin dit schooljaar is met extra ondersteuning geprobeerd met o.m. Heliomare en de Vrije Universiteit een onderzoeks-
voorstel door de NWO gefinancierd te krijgen. Dit voorstel is echter afgewezen. Het organiseren van een alternatief voor 
deze onderzoeksopzet is uitgesteld naar 2018 - 2019.  
 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doel: 
1. Een nieuw onderzoeksvoorstel voor 1 januari met gebruikmaking van externe expertise.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Een onderzoeksvoorstel in 

BO in december  

 4: SAMENWERKING MET GEMEENTEN 

Doelen OP 2018-2022  Planning & financiering 

 
4.1 Samenwerking school en jeugdteam 

 

 

1. Een tijdige inzet van laag-

drempelige jeugdhulp voor 

leerlingen. 

 

 

Inleiding 

Samenwerking tussen onderwijsondersteuning en de jeugdteams in en om de school is van groot belang voor leerlingen die 

risico’s lopen in hun ontwikkeling. Een integrale, gezinsgerichte aanpak van hulpvragen betekent samenbrengen wat er thuis 
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2. Het ondersteunen van scho-

len bij hun rol in het vroegtij-

dig signaleren. 

 

3. Het zorgen voor een snelle, 

professionele en niet-bureau-

cratische samenwerking tus-

sen school, onderwijsonder-

steuning en jeugdhulp.  

 

4. Het in nauwe samenwerking 

met s(b)o beschikbaar stellen 

van specialistische jeugdhulp 

voor de leerlingen die dit no-

dig hebben.  
 

5. Het SMW helpt oplossen van 

problemen rond het school-

gaan en van conflicten tussen 

ouders en school.  

 

en op school gebeurt. Daarom is verbinding en bundeling van krachten tussen scholen en schoolmaatschappelijk werk met 

het jeugdteam en specialistische jeugdhulp belangrijk.  

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

1. Het doel van het positioneren van schoolmaatschappelijk werk (SMW) en ontwikkelen als verbinding tussen school en 

jeugdteams blijft een aandachtspunt. In het kader daarvan is het, dat wanneer bij incidenten, vooral snel overleg hier-

over plaatsvindt en zo nodig wordt opgeschaald.  

2. In 2015 – 2016 zijn ontwikkeltrajecten gestart, waarbij scholen van verschillende besturen met jeugdteams vormen van 

samenwerken ontwikkelen. Er is een plan ontwikkeld en dit wordt in 2017 – 2018 uitgevoerd. 

3. De ontwikkeling van een kaderplan over alle onderwijszorgarrangementen met de gemeente. T.a.v. de thuiszitters, spe-

cialistische jeugdhulp en maatwerktrajecten rond leerlingen werken het SWV en gemeente vanuit principes en uit-

werkingsideeën die in een overkoepelend plan samengevat kunnen worden. Daarmee wordt het voor ketenpartners en 

iedereen die er mee te maken heeft duidelijker welke afspraken er zijn.  

4. Het is de bedoeling om de komende jaren gezamenlijk te investeren in het verbeteren van de samenwerking tussen 

scholen en jeugdteams. Daarvoor start een pilot voor het beleggen van professionaliseringsbijeenkomsten van een 

jeugdteam met scholen in de wijk. Uitvoerder is het Bureau van Montfoort. De jeugdteam/school bijeenkomsten en de 

ondersteuning daarvan, vinden plaats op basis van cofinanciering door samenwerkingsverband, schoolbesturen en ge-

meenten.  

 

Stand van zaken 2017 – 2018 

1. Er vinden veel incidenten plaats, waarbij school en/of schoolmaatschappelijk werk constateert dat jeugdhulp niet goed 

wordt ingezet. De constatering dat er naast onbegrip tussen scholen en jeugdteams ook systemische problemen zijn. 

2. Over de uitvoering van de ontwikkeltrajecten is in juni gerapporteerd. Voorbeelden zijn de samenwerking rond een IKC, 

ouders die getraind zijn om andere ouders te ondersteunen. Belangrijke aandachtpunten die de ervaring hebben opge-

leverd zijn: Relaties moeten onderhouden worden; Goed kijken wat er past bij de school en de populatie, daar op aan-

sluiten; Praktische bezwaren, zoals beschikbaarheid van ruimte en tijd, kunnen de samenwerking soms in de weg zitten 

en: samenwerken betekent aansluiten op elkaar en samen optrekken, niet doorverwijzen. Deze ervaringen worden 

meegenomen in de doorontwikkeling van de samenwerking met de jeugdteams.  

3. Er is een kaderplan onderwijszorgarrangementen vastgesteld door gemeenten en samenwerkingsverband. Er zijn 4 in-

formatiebijeenkomsten belegd, waar aan IB-ers, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en jeugdhulpmede-

werkers van po en vo informatie over het plan is gegeven en overlegd is over de uitvoering. (Zie verder bij 4.4.) 

4. De van Montfoort-pilot is in februari 2017 gestart met 2 bijeenkomsten voor de 8 betrokken scholen (2 van Agora en 5 

van Zaan Primair). Vanwege keuzes voor de specifieke wijk en het betrokken jeugdteam, is de disbalans in deelname 

vanuit Agora en Zaan Primair op de koop toe genomen. De eerste bijeenkomsten met de scholen en 
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jeugdteammedewerkers verliepen te ‘wetenschappelijk’ en te eenzijdig op informeren gericht. De werkbijeenkomsten 

met de scholen liepen beter. Daar was de gebrekkige deelname vanuit de jeugdteams een knelpunt. Een eerste consta-

tering is ook dat er bij een aantal scholen aan de basisvoorwaarden voor samenwerking niet werd voldaan bij aanvang 

van het traject. Het scheppen van die voorwaarden werd daardoor doel van de professionalisering, waarbij de verwach-

ting was dat meer gedaan zou kunnen worden.  

 

Jaarplan 2018 - 2019 

Doelen: 

1. De rol van SMW in de verbinding tussen scholen en jeugdteam blijft van groot belang. Zowel het samenwerkingsver-

band (vanuit de doeluitkering en de lumpsum) als de gemeenten (met een subsidie) financieren deze functie. Het 

schoolmaatschappelijk werk neemt zorgtaken weg bij leraren en intern begeleiders, ondersteunt en versterkt de functie 

van vroegsignalering van de school en biedt een verbinding tussen leerling, ouders en school, waar die relatie verstoord 

is. De korte lijnen met de jeugdteams en de kennis van de school maken de inzet van snelle en adequate hulp mogelijk. 

Door als een integraal onderdeel van de school te functioneren, verkleint het schoolmaatschappelijk werk de stap naar 

het jeugdteam.  

2. Er vindt een gemeentelijke en schoolbestuurlijke oriëntatie op de (bestuurlijke) structuur van de jeugdteams plaats om 

systemische problemen op te lossen. Het doel is overeenstemming over betere randvoorwaarden voor de inrichting van 

de huidige jeugdhulp en de aansluiting op onderwijs.  

3. Het kaderplan onderwijszorgarrangementen is gereed, maar het blijft van belang dat medewerkers uit de jeugdhulp, 

ggz, gemeenten en onderwijs elkaar weten te vinden om in complexe situatie onderwijs mogelijk te houden of te ma-

ken. Zie verder 4.3. 

4. Er vindt nog verder overleg plaats over de van Montfoort-pilot. Het blijft onverminderd van belang dat IB-ers en school-

directies samen met de jeugdteammedewerkers hun samenwerking verbeteren en professionaliseren. Er zal daarom, 

met de lessen uit de pilot, verder gegaan worden met een vorm van systematische uitrol van deze professionalisering.  

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

1. SMW: hier vindt afzonder-

lijke financiële verant-

woording naar de ge-

meente plaats met een in-

houdelijk jaarverslag. Dit 

wordt jaarlijks aan het BO 

voorgelegd.  

2. Structuur jeugdteams: 

schoolbesturen zijn hier 

rechtstreeks bij betrok-

ken. Resultaten zullen in 

een OOGO met het sa-

menwerkingsverband. 

3. Bij structurele knelpunten 

volgt melding aan BO. 

4. Voorstel voor nieuwe  

pilots of uitrol in  

november/december.  

 

 
4.2. Thuiszitters 

 

 

1. Geen thuiszitters en bij thuis-

zitten binnen drie maanden 

zicht op een onderwijsplek of 

een alternatief bieden.  

 

 

 

Inleiding 

In 2016 – 2017 is het SWV gestart met het regelmatig volgens het inspectieformat inventariseren en melden van thuiszitters. 

De inventarisatie betreft zowel het absolute als relatieve verzuim. Scholen leveren daarvoor gegevens over hun thuiszitters 

aan. De coördinatie werkt in het geval van thuiszitten altijd nauw samen met gemeente (Leerplicht) en de betrokken jeugd-

zorg en neemt indien nodig initiatief om oplossingen te bereiken. Het SWV heeft altijd een onderwijsaanbod gehad, maar 

heeft te maken met ouders die het aanbod niet wilden accepteren. De doorzettingsmacht is belegd bij het SWV-bestuur.  

 

Financiering: 

1. De individuele onderwijs-

zorg arrangementen: deze 

post is in 2017-2018 be-

groot op € 55.000,- en 

overschreden met € 

25.000,-. Het ging onder 
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2. Goede communicatie onder-

houden tussen scholen, jeugd-

teams en de Veilig Thuis-in-

stellingen. 

 

3. Verzorgen van een adequate 

registratie van het thuiszitten 

en de activiteiten ter beëindi-

gen ervan. 

 

 

Ter voorkomen van thuiszitten, of om schoolgang weer mogelijk te maken, kan voor een leerling een onderwijszorg-arrange-

ment worden samengesteld. Dit is altijd maatwerk. Het kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen in een so-school, die ook (ge-

specialiseerde) jeugdhulp nodig hebben. Of leerlingen met een ontheffing van leerplicht, voor wie een traject naar onderwijs 

uitgestippeld wordt.  

 

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

1. Participeren in het opstellen van een Zaans Thuiszitterspact, waarin afspraken en verantwoordelijkheden worden be-

schreven, waar alle betrokken instellingen en schoolbesturen in de regio zich aan binden.  

2. Nadere afspraken maken over onderwijszorg-arrangementen. In de praktijk blijken IB-ers, zorgcoördinatoren en jeugd-

hulpmedewerkers niet goed te weten wat de regelgeving inhoudt en wat voor afspraken er mogelijk zijn.  

3. Soms is plaatsing nodig in een setting waar zowel onderwijs als jeugdhulpfinanciering voor nodig is. Daarnaast worden 

soms leerlingen via een jeugdhulpindicatie in een korttijdelijke setting geplaatst waar ook onderwijs aanwezig is. Het 

samenwerkingsverband financiert dan aanvullend het onderwijs, zonder de basisbekostiging van de school van herkomst 

terug te vorderen. Het SWV blijft actief in het voorkomen van thuiszitten. 

4. Er is dit schooljaar aandacht voor preventie. Gemeente en samenwerkingsverband onderzoeken hoe de verzuimaanpak 

verbeterd kan worden. 

5. Het vergroten van de onderwijskansen voor leerlingen met een ontheffing van leerplicht. In het kader van het Startplan 

weer onderwijs adviseert een orthopedagoog namens het samenwerkingsverband de gemeenten altijd, samen met een 

jeugdarts, bij aanvragen van nieuwe aanvragen over de onderwijsmogelijkheden. De gemeente geeft (uitzonderingen 

daargelaten) in eerste instantie alleen tijdelijk ontheffingen af. Dynamica start een zgn. kanZ-klas, voor kinderen van het 

Kinderdagcentrum (KDC), waar kinderen met meerdere beperkingen met ontheffing van leerplicht dagbesteding krijgen 

aangeboden.  

 

Stand van zaken: 

1. Er is een thuiszitterspact opgesteld en getekend door alle betrokken instellingen en schoolbesturen. Met de gemeenten 

in de regio heeft het samenwerkingsverband nadere afspraken gemaakt over de inzet van onderwijs-zorg arrangemen-

ten. Gemeenten en samenwerkingsverband nemen in individuele gevallen gezamenlijk de verantwoordelijkheid, om 

zowel extra onderwijsondersteuning als jeugdhulp in te zetten wanneer dit nodig is. Wanneer er sprake is van inschrij-

ving bij een school, financiert de school, het schoolbestuur of het samenwerkingsverband het onderwijs en de extra 

onderwijsondersteuning. Inschrijving is nodig om onderwijsfinanciering mogelijk te maken. Als er geen sprake is van 

inschrijving bij een school, financiert het samenwerkingsverband het onderwijs alleen in uitzonderlijke gevallen en al-

leen als er een school rechtstreeks bij betrokken is. 

meer om een plaatsing in 

de beter passend klas van 

de Pionier, een IVIO-pak-

ket en aanvullende bekos-

tiging van 3 leerlingen bij 

Heliomare. De post is voor 

2018-2019 niet aangepast 

vanwege de grote onvoor-

spelbaarheid.  

2. De bekostiging van (re-) 

integratie van leerlingen 

met een ontheffing (zoals 

bij de kanZ-klas) loopt via 

inschrijving in het so.  
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2. Met de afdeling leerplicht is de communicatie in het kader daarvan sterk verbeterd. Met de betrokken Veilig Thuis in-

stelling (bijvoorbeeld JBRA) is de communicatie niet verbeterd.  

3. De bestuurscoördinatoren zijn veel preventief actief rond dreigende thuiszitters. Het gaat dan vooral om conflictmatige 

situaties met ouders. Er is veel tijd van de coördinatie gaan zitten in de communicatie rond enkele thuiszitters.  

4. Het samenwerkingsverband (in navolging van de schoolbesturen) heeft in toenemende mate te maken met juridische 

procedures rond thuiszitten.  

5. Er was in 2017 – 2018 sprake van 24 thuiszitters, waarvan 2 langdurig. Er is sprake van 2 absolute thuiszitters. En is in-

middels al 2 jaar thuiszitter, zonder inschrijving bij een school of een vervangend aanbod bij de jeugdzorg. Voor deze 

leerling is al die tijd een onderwijsplek vrij gehouden in het SO. De andere leerling is geplaatst bij een zorgboerderij van 

Landzijde en is in behandeling bij Triversum. Voor beide leerlingen is het doel nog re-integratie in het onderwijs. Het 

samenwerkingsverband financiert voor een van deze thuiszitters IVIO (online) onderwijs en heeft een leerkracht voor 

enkele uren per week thuis aangeboden. De inspectie heeft overigens aangegeven, dat onderwijsgeld niet op deze wijze 

(los van inschrijving bij een school) ingezet mag worden. Evenals andere samenwerkingsverbanden in het land, is het 

samenwerkingsverband van mening dat dit in uitzonderlijke gevallen toch nodig is.  

6. Er waren meer thuiszitters dan vorig schooljaar (van 11 naar 24) en een hoger aantal weken. Daarbij moet echter in 

aanmerking worden genomen dat zeker 5 thuiszitters die bij de kernschool geteld worden, Bulgaarse kinderen betreft, 

waarvan de ouders zonder bericht met hun kinderen zijn vertrokken. Ook is de registratie in 2017 - 2018 sterk verbe-

terd.  

7. De samenwerking met de orthopedagogische instelling de Regenboog verdient nog verdere aandacht.  
8. onderwijs-zorg arrangementen: 

a. Heliomare heeft voor 3 leerlingen aanvullende financiering gevraagd voor 2017-2018. Die is toegekend en komt in 
de plaats van een hogere categorietoekenning.  

b. Er is een plaatsing voor het schooljaar gefinancierd in de speciale groep ‘beter passend’ van de PI-school De Pio-
nier, voor een leerlingen met ernstige autisme spectrum stoornis (ASS).  

c. Er zijn 2 plaatsingen gefinancierd bij de ‘speedboot’, een crisisvoorziening van de Basculekliniek, met een tijdelijke 
plaatsing op de Pionier.  

9. Het afspraken het kader van het Startplan weer onderwijs worden uitgevoerd. Dynamica heeft een tijdelijke stopzettin-
gen en een doorstart van de kanZ-klas uitgevoerd.  
 

Jaarplan 2018 – 2019 

Doelen: 

1. Beter communicatie met de veilig thuisinstellingen. Dat is een belangrijk doel van het thuiszitterspact 

2. De coördinatie zal alleen aan de slag gaan voor thuiszitters, als het duidelijk is dat schoolbestuur hiertoe niet (meer) in 

staat is, en in ieder geval in goed overleg met de schoolbesturen. Hier wordt verslag van gedaan in het samenwerkings-

verbandbestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Al deze doelen zijn onder-

werp van rapportage en 

overleg met het bestuur 

wanneer het relevant is, en 
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3. Er is een jurist beschikbaar voor het samenwerkingsverband, om in complexe situaties te kunnen adviseren.  

4. Het samenwerkingsverband financiert geen onderwijsactiviteiten voor leerlingen bij de Regenboog, zonder dat er een 

school bij betrokken is.  

5. Het samenwerkingsverband financiert voor thuiszitters alleen in uitzonderlijke gevallen IVIO (online) onderwijs. 

6. De samenwerking met de Regenboog is goed (dus beter).  

7. Voortzetting van de afspraken zoals opgenomen in het Startplan. Dynamica heeft in samenwerking met het KDC op-

nieuw de kanZ-klas opgestart, nu onder betere voorwaarden.  

 

onderwerp van het jaarver-

slag.  

 

 
4.3. Leerlingvervoer 

 

 

1. Samen met gemeenten zor-

gen voor een adequate inzet 

van leerlingvervoer om thuis-

zitten te voorkomen. 

 

2. Het goed afstemmen van het 

advies voor sbo- en so-scho-

len met het beleid van de ge-

meenten. 

 

3. In omschreven specifieke ge-

vallen nemen gemeenten het 

advies van het samenwer-

kingsverband over.  

 

 

Inleiding 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van het vervoer van leerlingen voor zover zij niet in staat zijn 

zelfstandig naar school te gaan en hun ouders of netwerk niet in staat zijn voor vervoer te zorgen. Tussen de gemeenten en 

het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de rol van het samenwerkingsverband (en scholen) in de adviezen 

over de aanvragen van leerlingvervoer door ouders. Het gaat bij ouders van leerlingen in het s(b)o regelmatig om kwetsbare 

gezinnen, die niet goed met de vereisten van een aanvraag overweg kunnen. De gemeenten hebben in de verordening vast-

gesteld dat zij voor ondersteuning bij de aanvraag daarom bij het jeugdteam terecht kunnen. Een s(b)o-school kent de situa-

tie van de leerling en het gezin goed en kan de noodzaak van leerlingvervoer goed inschatten. Voor de school staat de be-

hoefte bij de leerlingen aan ondersteuning altijd in het kader van de pedagogische doelstelling van ontwikkeling naar zelf-

standigheid. Om die reden accepteren de gemeenten een positief advies van de s(b)o-school als een zwaarwegend advies in 

de besluitvorming over toekenning van leerlingvervoer. Daarnaast erkent het samenwerkingsverband de verantwoordelijk-

heid van de gemeente om, vanuit het eigen beleid, al of niet leerlingvervoer toe te kennen.  

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

1. De coördinatie gaat op dezelfde voet door met advisering naar de gemeente over leerlingvervoer naar de dichtstbij-

zijnde en meest geschikte school in individuele gevallen.  

2. Verbetering van de uitvoering van de verordening voor de leerlingen van het s(b)o. Het SWV streeft ernaar dat deze 

scholen een formeel vastgelegde rol in de verordening krijgen, die minder intensief moet worden.  

 

Stand van zaken: 

1. De adviesfunctie van het SWV wordt goed benut door de gemeente Zaanstad.  

2. De gemeenten Zaanstad en Wormerland/Oostzaan hebben beide nieuwe afspraken willen maken met het samenwer-

kingsverband en de s(b)o scholen. De afspraken met de gemeente Zaanstad houden het volgende in: 
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a. In een TLV-gesprek wordt standaard aandacht besteed aan de eventuele noodzaak tot het regelen van leerling-

vervoer, vooral wanneer de dichtstbijzijnde school niet de meest geschikte school is. Wanneer bij de gemeente 

een aanvraag voor vervoer naar een s(b)o binnenkomst die niet de dichtstbijzijnde locatie is, vraagt de gemeente 

bij het samenwerkingsverband na of het een door het samenwerkingsverband geadviseerde school betreft. Is dit 

het geval, dan neemt de gemeente dit advies over. De gemeente zorgt verder voor goede ondersteuning van ou-

ders die moeite hebben met de online aanvraag, door ondersteuningsmomenten op de s(b)o scholen te organise-

ren.  

b. De gemeenten Wormerland en Oostzaan hebben andere afspraken willen maken. Zij willen zonder tussenkomst 

van samenwerkingsverband of scholen geheel zelf met ouders in overleg over de noodzaak van vervoersonder-

steuning.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 

Doelen: 

1. Goed functioneren van de nieuwe afspraken met gemeenten. Het samenwerkingsverband gaat bij de scholen na of de 

ondersteuning door de gemeente voldoende functioneert en koppelt terug naar de gemeente. 

2. De scholen houden goed bij of de manier van ondersteuning van de vervoersaanvragen door Wormerland en Oostzaan 

niet leiden tot extra thuiszitten. Zij stellen het samenwerkingsverband en gemeenten op de hoogte als dit zo is. des-

noods neemt het samenwerkingsverband dit op bestuurlijk niveau op.  

 

 
4.4. Overlegstructuur 

 

 

1. De basisafspraken worden 

vastgelegd in het bestuurlijke 

OOGO over zowel het OP als 

het jeugdplan.  

 

2. De coördinatie voert regelma-

tig overleg met de gemeenten 

over de voortgang in de uit-

voering van de afspraken.  

 

3. Er vindt afstemming met de 

onderwijsagenda (schoolbe-

sturen – gemeenten) plaats. 

 

Inleiding 

Over de volgende onderwerpen vindt afstemming plaats met de gemeenten: samenwerking scholen-jeugdteams, school-

maatschappelijk werk, specialistische jeugdzorg, thuiszitten (incl. leerplicht), onderwijszorgarrangementen en leerlingver-

voer. Over al deze onderwerpen vindt bestuurlijke beleidsafstemmingplaats in het op overeenstemming gericht overleg 

(OOGO) tussen samenwerkingsverband en gemeenten, in het kader van het vaststellen van het jeugdbeleid bij de gemeente 

en afzonderlijk. In het kader van het opstellen van het ondersteuningsplan door het samenwerkingsverband vindt ook eens 

in de 4 jaar OOGO plaats. Beide OOGO’s zijn wettelijk geregeld.  

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen: 

1. Een OOGO voorbereiden en uitvoeren over het jeugdbeleid.  

2. Een OOGO voorbereiden en uitvoeren over het Ondersteuningsplan 2018 – 2022. 
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 3. Handhaving van de overlegstructuur elke 3 weken een overleg coördinatie met de contactpersonen van de gemeenten 
voor alleen ons samenwerkingsverband en elke drie weken een gecombineerd overleg met ook de bestuurder van het 
vo-samenwerkingsverband (de zgn. kernteam overleggen). 

 

Stand van zaken: 

1. Beide OOGO’s zijn gevoerd en de verslagen daarvan zijn vastgesteld. Er heeft bijstelling van de beleidsafstemming 

plaatsgevonden. Op het OOGO jeugdbeleid heeft het samenwerkingsverbandbestuur opgemerkt dat het niet goed liep 

in de samenwerking tussen scholen en jeugdteams. Gemeenten gaven aan huidige organisatie van de jeugdteams wel 

voort te zetten. Tijdens het OOGO over het ondersteuningsplan bleek, dat de afspraken over leerlingvervoer opnieuw 

moesten worden bekeken, wat betreft de rol van het samenwerkingsverband en s(b)o scholen.  

2. Het kwam begin dit schooljaar voor dat afspraken die in het kernteam werden gemaakt, bij gemeenteafdelingen niet 

bekend waren of niet werden geaccepteerd. Er zijn afspraken gemaakt over de status van de afspraken die in de kern-

groep worden gemaakt. Ook is er goede verslaglegging op gang gekomen.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 

Doelen: 

1. Handhaven overlegstructuur.  

2. Bij wijziging in het jeugdbeleid OOGO voeren met de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Bij structurele knelpunten 

vindt overleg met het be-

stuur plaats. Verder vindt 

rapportage plaats in het 

jaarverslag.  

 5: DOORGAANDE LIJNEN 

Doelen OP 2018-2022  Planning & financiering  

 5.1. Voorschool – PO  

 

1. Zo veel mogelijk leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften, 

die instromen vanuit voor-

schoolse voorzieningen, een 

schoolloopbaan in de basis-

school bieden.  

 

 

Inleiding 

Een goed geregelde overstap van leerlingen van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool of sbo of so, is van groot 

belang voor het realiseren van passend onderwijs. Het was lange tijd vanzelfsprekend dat GGZ al of niet in samenwerking 

met voorschoolse voorzieningen de schoolloopbaan van leerlingen uitstippelden. Door voortdurend overleg hierover is de 

laatste jaren het onderwijs zelf (meestal) de belangrijkste adviseur geworden over de onderwijsmogelijkheden van kin-

deren. Dit is van belang vooral bij leerlingen met (mogelijke) ondersteuningsbehoeften.  
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2. Afstemming over het schoolad-

vies voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. 

 

3. Financiële ondersteuning van 

jonge kind-groepen bij s(b)o. 

 

4. Vervolgonderzoek naar de jonge 

kind-populatie initiëren en on-

dersteunen, gericht op maatre-

gelen die basisscholen kunnen 

nemen.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 

1. Regelmatige communicatie handhaven tussen de coördinatie en voorschoolse voorzieningen. Ook met het VTO team.  

2. Aanmeldingen voor een TLV op advies voorschool niet accepteren.  

3. Ook herhaaldelijk communiceren dat instellingen in de voorschoolse sfeer geen schooladviezen moeten afgeven.  

4. Er zijn heldere overdrachtsafspraken. 

 

Stand van zaken  

1. De bestuurscoördinatoren worden regelmatig betrokken worden bij de advisering over de onderwijsmogelijkheden van 

zeer jonge kinderen.  

2. Ook is herhaaldelijk gecommuniceerd dat instellingen in de voorschoolse sfeer geen schooladviezen moeten afgeven.  

3. Het komt nog steeds voor dat er geadviseerd wordt richting sbo of so door voorschoolse voorzieningen.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 

1. Regelmatige communicatie tussen de coördinatie en voorschoolse voorzieningen.  

2. Geen s(b)o schooladviezen zonder overleg met het samenwerkingsverband.  

 

 
5.2. PO – VO 

 

 

1. Het ondersteunen van de con-

tinuïteit in de onderwijsonder-

steuning bij de overgang van 

po naar vo, (bijv. bij OPDC-

plaatsing): basisscholen dra-

gen altijd een OPP over als er 

sprake is van doorlopende ex-

tra ondersteuning.  

 

2. Voor de leerlingen van 10 - 14 

jaar is er sprake van conti-

nuïteit in de ondersteuning. Er 

vindt ook oriëntatie plaats op 

aanpassingen die in het 

 

Inleiding 
De schoolbesturen en de gemeente Zaanstad hebben in een convenant de afspraken over de overgang van leerlingen van 

primair naar voortgezet onderwijs vastgelegd. Om passend onderwijs te waarborgen is een zorgvuldige overgang van po 

naar vo van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften van groot belang. Po en vo besturen hebben in een convenant 

afspraken neer beschreven over hoe zij de overgang vormgeven. Er is een werkgroep actief die jaarlijks de afspraken actuali-

seert.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen:  

1. Voortgang van de uitvoering van het convenant, met de werkgroep als de plek waar de voortgang van de bestuurlijke 

afspraken wordt gevolgd.  

2. Er is extra aandacht voor de overdracht van leerlingen die in het vo wel begeleiding nodig hebben. Er voor zorgen dat er 

meer leerlingen, die naar het OPDC worden verwezen, worden overgedragen met een OPP beschreven, waarin de 
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onderwijs in po en/of vo mo-

gelijk zijn, om voor bepaalde 

groepen leerlingen de onder-

wijskundige verschillen te ver-

kleinen.  

 

onderwijsbehoeften en de begeleidingsresultaten staat beschreven.  

 

Stand van zaken 

1. Voortgang van de uitvoering van het convenant met de werkgroep als de plek waar de voortgang van de bestuurlijke 

afspraken wordt gevolgd. 

2. Er is aandacht besteed op professionaliseringsmomenten aan het (concreet) HG beschrijven van ondersteuningsbehoef-

ten in een OPP. Dit om de tijdsbesteding voor scholen te verlagen en de doelmatigheid van het OPP te verhogen. Er zijn 

geen concrete resultaten bekend.  

3. Het komt met enige regelmaat voor dat leerlingen met ernstige ondersteuningsbehoeften t.a.v. gedrag in groep 8 drei-

gen uit te vallen zonder dat daar in het po een goede oplossing voor is.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 

1. Voortgang van de uitvoering van het convenant met de werkgroep als de plek waar de voortgang van de bestuurlijke 

afspraken wordt gevolgd.  

2. In overleg met het samenwerkingsverband vo Zaanstreek oplossingen vinden voor leerlingen die voortijdig groep 8 ont-

groeid zijn.  

3. Ontwikkelen van concrete plannen voor de continuïteit in de begeleiding voor 10 – 14 jarigen die dit nodig hebben. 
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6: DE KWALITEIT VAN HET SWV 

Doelen OP 2018-2022  Planning & financiering 

 
6.1. Kwaliteitsbeleid 

 

 

1. Het samenwerkingsverband 

heeft een heldere PDCA-cy-

clus. 

 

2. Van de voornaamste kenge-

tallen en ontwikkelingen 

houdt het samenwerkingsver-

band een monitor bij.  

 

3. De schoolbesturen verant-

woorden het ondersteunings-

budget zowel financieel als in-

houdelijk aan het samenwer-

kingsverband 

 

Inleiding 
Het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband is ervoor om na te gaan of de beoogde resutaten zijn behaald, wat er 
verbeterd kan worden en om de uitvoering van verbeteringen te volgen. In de uitvoering van de taken krijgt het samenwer-
kingsverband, zowel intern als extern, voortdurende signalen over haar kwaliteit. Het is belangrijk deze signalen op te pik-
ken. We zien de flexibiliteit en het vermogen te reageren op wensen vanuit de omgeving als een belangrijke kwaliteit. Hier-
bij maakt het samenwerkingsverband een onderscheid in: de activiteiten van de organisatie van het samenwerkingsverband 
zelf en die van de besturen.  
 
Voor de jaarlijkse verantwoording van het samenwerkingsverband is de monitor van belang, die de trends in de TLV-proce-
dures en een vergelijking met de landelijke cijfers in beeld brengt. De monitor geeft een analyse van de cijfers en mogelijke 
beleidsmaatregelen aan het bestuursoverleg voor. Daarnaast zorgt de coördinatie jaarlijks voor een bestuursverslag bij de 
jaarrekening, dat de koppeling legt tussen het financiële en inhoudelijke beleid. De coördinatie levert daarnaast een per 
schooljaar een jaarplan en een jaarverslag, dat een operationalisatie van het ondersteuningsplan vormt. Hierin wordt inzich-
telijk met welke activiteiten en in welke mate doelen worden gerealiseerd.  
 
De besturen zorgen voor planmatige kwaliteitszorg voor de activiteiten die zij uitvoeren in het kader van passend onderwijs 
en rapporteren daarover aan de collega-besturen en het samenwerkingsverband.  
 
Een onderdeel van het kwaliteitsbeleid vormen ook de studieochtenden die het samenwerkingsverband organiseert voor 
alle IB-ers en directies en andere gerichte professionaliseringsactiviteiten die het samenwerkingsverband organiseert. Van-
uit de ervaringen rond de leerlingondersteuning en TLV-procedures worden professionaliseringdoelen vastgesteld.  
 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen: 
1. Het streven is om de resultaten van de belangrijkste taken per schooljaar én per kalenderjaar in een monitor zichtbaar 

te maken. 
2. Het bestuursverslag blijft beknopt maar geeft een inzichtelijke koppeling tussen financieel en inhoudelijk beleid. 
3. Het jaarverslag en het jaarplan wordt in een geheel gepresenteerd, vanwege de inzichtelijkheid die die dit oplevert.  
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4. De schoolbesturen gaan het ondersteuningsbudget beter verantwoorden, zowel financieel als inhoudelijk. Welke verbe-
tering gewenst is wordt in september 2017 vastgesteld. Daar maken ook kwantitatieve rapportages deel van uit, zoals 
tevredenheidsonderzoeken of de inbreng van focusgroepen.  

5. Themagroepen van IB-ers en directeuren hebben inbreng in het ontwerp van de nieuwe SOP, de digitalisering van het 
Groeidocument/OPP en de voorbereiding inbreng van het nieuwe ondersteuningsplan  

6. Er wordt wederom een studieochtend voor IB-ers georganiseerd. De nadruk ligt op het handelingsgericht werken, en 
het puntig kunnen beschrijven hiervan in een OPP. Ook wordt een studiedag voor directeuren en IB-ers georganiseerd, 
waar diversiteit centraal staat.  

7. Het samenwerkingsverband faciliteert een scholingstraject Practitioner Autisme i.s.m. Fontys Hogescholen. 15 deelne-
mers vanuit het SWV zullen meedoen aan de Practitioner. 

 
Stand van zaken 
1. De verder verbeterde monitor gaf een goed beeld van de belangrijkste trends. In het BO zijn analyses deels aangepast.  
2. Het bestuursverslag was uitgebreider dit jaar en voldeed aan de doelstelling van een overzicht van een beknopte, maar 

inzichtelijke koppeling tussen financieel en inhoudelijk beleid. 
3. Het jaarverslag en het jaarplan bieden een goede operationalisatie van het Ondersteuningsplan, maar dienen wel een 

concretere verantwoording van activiteiten te geven. Dit als reactie op de opmerkingen van de raad van toezicht en 
inspectie.  

4. De verantwoording van de schoolbesturen:  
a. Er is sprake van een verbeterslag ten opzichte van de verantwoording over 2016. Er is meer duidelijkheid over de 

rechtmatigheid van de besteding. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Hierover is een notitie vastgesteld.  
b. Door een onderzoek naar ouderbetrokkenheid is er tevens meer informatie over de doelmatigheid.  
c. Een deel blijkt besteed te worden aan het versterken van de basisondersteuning (interne begeleiding, leesklassen 

e.d.) van scholen, terwijl het grootste deel aan extra ondersteuning wordt besteed. Voor zover op dit moment is na 
te gaan, geven de grotere besturen rond de 12% uit aan een specifiek aanbod voor leerlingen met hoogbegaafd-
heid.  

d. Bij Zaan Primair is sprake van de toevoeging van kwalitatieve gegevens in de vorm van een onderzoek naar de erva-
ringen van ouders en van een analyse van de inzet van de extra ondersteuning. Dit levert ook beleidsopties op, en 
maakt dus een kwaliteitscyclus mogelijk.  

e. Ibs de Horizon heeft pas na herhaalde aanmaningen een verantwoording aangeleverd.  
5. De themagroepen van IB-ers en directeuren hebben het ontwikkelen van het SOP afgerond. Het nieuwe Ondersteu-

ningsplan is uiteindelijk tot stand gekomen door brede inbreng in bestaande overlegsituaties.  
6. De studieochtend voor IB-ers is positief geëvalueerd. De studieochtend over diversiteit met directeuren en IB-ers is ge-

mengd ontvangen, omdat de insteek niet voldoende toegespitst was op de praktijk van de Zaanse basisscholen.  
7. Het scholingstraject Practitioner Autisme is vrijwel afgerond (zie onder 2.2.: dekkend expertise netwerk).  
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Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 
De monitor: de analyses dit jaar verder verdiepen. Hiervoor voert de coördinatie overleg met de besturen.  
1. De verantwoording door besturen: 

a. De verantwoording van de rechtmatigheid van bestedingen is beschikbaar van alle besturen.  
b. De financiële verantwoording is eenduidiger en beter vergelijkbaar. De coördinatie ontwikkelt dit in overleg met 

controllers en directie verder door.  
c. Besturen voegen narratieve, dan wel ervaringsgegevens van ouders en scholen toe.  
d. Agora en Zaan Primair rapporteren zowel financieel als inhoudelijk over de zaken waarvoor zij rechtstreeks finan-

ciering ontvangen: de time-out, de jonge kind-groepen en de aanvullende zorgbekostiging. 
e. De schoolmaatschappelijk werkers verantwoorden hun werkzaamheden, in overleg met het samenwerkingsver-

band met en leidinggevenden. 
2. Het aspect van analyse van het verband tussen de samenwerkingsverband-monitorcijfers en de bestuurlijke bestedin-

gen is aan de verantwoordingen toegevoegd. Voor de inzichtelijkheid van het kwaliteitsbeleid binnen het samenwer-
kingsverband is het van belang de analyse van de bestedingen te koppelen aan resultaten.  

3. Er zijn afspraken over of - en zo ja, hoe - bestuurlijke verbeterplannen worden gecommuniceerd.  
4. Het samenwerkingsverband blijft op ontwikkelthema’s gebruik maken van themagroepen van IB-ers en directeuren.  
5. De studieochtend voor IB-ers is dit jaar een werkbijeenkomst over de digitalisering van het groeidocument. De studie-

ochtend met management en IB gaat over complex gedrag, o.a. de communicatie met ouders daarover.  
6. Het scholingstraject Practitioner Autisme is afgerond (zie onder expertisenetwerk). De experts autisme vormen een in-

tervisiegroep. 
 

8. DE ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

Doelen  

Jaarplan 2017 - 2018 

 
Planning & financiering 

 
7.1. Governance 

 

 
1. Er is sprake van een goed 

functioneren van een onaf-

hankelijk georganiseerd in-

tern toezicht.  

 

 

 

Inleiding 
Alle schoolbesturen met een of meer scholen de Zaanstreek zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De Horizon laat 

zich bestuurlijk vertegenwoordigen door Agora; de Werf, de Vrije School en de Eigen Wijs door Zaan Primair. Het bestuur 

bestaat daarmee uit drie schoolbestuurders: de vertegenwoordiger van Agora, van OPSPOOR en Zaan Primair. De bestuurs-

vergaderingen worden voorgezeten door een externe voorzitter.  

 

 

Financiering: 

1. RvT & BO-voorzitter:  

€ 25.000,- 

2. Coördinatie: € 252.000,- 
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2. De rechtspersoon wordt ge-

wijzigd van vereniging naar 

een stichting. 

 
3. De coördinatie is wat capaci-

teiten en aanstellingsomvang 

berekend op zijn taken.  

 

 

Voor het dagelijks management is een coördinatieteam ingericht, samengesteld uit drie coördinatoren: twee bestuurscoör-

dinatoren en een onafhankelijke coördinator. Een bestuurscoördinator is in dienst van Agora en voert coördinatietaken uit 

voor het samenwerkingsverband, in nauw contact met de Agora scholen. De tweede bestuurscoördinator is in dienst van 

Zaan Primair en voert coördinatietaken uit voor het samenwerkingsverband, in nauw contact met de scholen van Zaan Pri-

mair. Beide coördinatoren zijn ook in dienst als beleidsadviseur bij hun besturen. De onafhankelijke coördinator heeft vooral 

taken ten aanzien van de bestuurlijke ondersteuning, financieel beheer en de voorbereiding van strategisch beleid. Ook 

zorgt hij voor de uitvoerende bestuurlijke koppeling met OPSPOOR, de Vrije School, de Eigen Wijs en de Werf. De coördina-

tie functioneert met een mandaat van het bestuur en met een collectieve verantwoordelijkheid, die is vastgelegd in het ma-

nagementstatuut.  

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen:  

1. Start functioneren van de raad van toezicht, na extern advies over de precieze formuleringen in de statuten over de 

verhouding tussen raad van toezicht en bestuur.  

2. Afronding van de formele procedure van omzetting van vereniging naar stichting en formele installatie van de raad van 

toezicht.  

3. Voortzetting bestuur en coördinatie in de opzet die was voorbereid.  

4. Het bestuur heeft ook in 2017 gebruik gemaakt van een onafhankelijke, externe voorzitter, die niet formeel deel uit-

maakt van het bestuur. In het kader van de oprichting van de stichting is besloten deze werkwijze voort te zetten.  

 

Stand van zaken: 

1. De externe advisering over de statuten heeft geleid tot overeenstemming over de formuleringen over de verhouding 

tussen raad van toezicht en bestuur.  

2. De formele procedure nam meer tijd in beslag dan gepland. Per 25 mei 2018 is het samenwerkingsverband formeel een 

stichting. Op die datum is ook de raad van toezicht formeel geïnstalleerd. Maar de raad van toezicht is bij het begin van 

het schooljaar gestart met haar werkzaamheden als interne toezichthouder. De raad van toezicht heeft last gehad van 

planningsproblemen door het samenwerkingsverband.  

3. Bij de coördinatie ontstond een knelpunt wat betreft de taakbelasting. Besloten is de uren van onafhankelijk coördina-

tor uit te breiden van 24 naar 32 uur, met een beëindiging van de inhuur bij OOG en een gedeelde aanstelling bij Agora 

en Zaan Primair. Dit zal leiden tot lagere kosten voor het samenwerkingsverband.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 

1. Goede en tijdige planning van de overlegmomenten in het samenwerkingsverband. De raad van toezicht is betrokken bij 
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de jaarplanning. De planning houdt rekening met de formele planning & controlcyclus.  

2. De afbakening van samenwerkingsverbandtaken en bestuurstaken blijft een punt van aandacht.  

 

 
7.2.  OPR 

 

 
1. Een goede communicatie met 

de OPR.  

 

2. Verkrijgen van draagvlak 

voor het beleid van het  

samenwerkingsverband.  

 

3. Instemming geven met het 

Ondersteuningsplan.  

 

4. Beleidsadvisering bij  

beleidswijziging en ten  

aanzien van uitvoering. 

 

Inleiding 
De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband streeft naar een 

goede communicatie met de OPR en benut de OPR voor het verkrijgen van draagvlak voor haar beleid. Dat betekent dat de 

OPR, naast de formele rol van instemming geven met het Ondersteuningsplan, ook een (niet formele) adviserende mede-

zeggenschapsfunctie heeft ten aanzien van de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het bestuur, in casu de coördinatie, 

vraagt bij beleidswijzing of –initiatief altijd advies aan de OPR.  

 

Het overleg met de OPR is gemandateerd aan de coördinatie en wordt standaard uitgevoerd door de onafhankelijke coördi-

nator en op agendapunten met de betreffende bestuurscoördinator(en). Er is een OPR-statuut vastgesteld dat de werk-

zaamheden en positie van de OPR in het samenwerkingsverband regelt. Er is een faciliteringsregeling die de vacatie voor de 

ouders en de compenatie voor de onderwijspersoneelsleden via de schoolbesturen regelt. De OPR maakt voor de onder-

steuning voor verslaglegging en planning gebruik van de bestuurssecretaresse van het samenwerkingsverband.  

 

 

Verslag 2017 - 2018 

Doelen:  

1. Overleg over Ondersteuningsplan en het geven van gelegenheid tot inbreng. 

2. Instemming met van de OPR met het Ondersteuningsplan. 

3. Advisering over belangrijke beleidsonderwerpen. 

 

Stand van zaken: 

1. Met de OPR heeft in 3 rondes overleg plaatsgevonden over het Ondersteuningsplan. De OPR heeft op punten inbreng 

gehad, zoals het onderwerp hoogbegaafdheid en nieuwkomers.  

2. Er is instemming verleend met het Ondersteuningsplan 

3. De OPR heeft positief geadviseerd over de afspraak over de basisondersteuning en de format en werkwijze voor het tot 

stand brengen van een SOP door elke school.  

4. Verder levert de OPR een eigen jaarverslag.  

 

 

 

Financiering: 

Voor facilitering is jaarlijks  

€ 9.500,- begroot.  
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Jaarplan 2018 – 2019 

Doel: 

1. Advisering over belangrijke beleidsonderwerpen: de begroting, de digitalisering groeidocument en het terugplaatsings-

beleid.  

 

Jaarplan:  

Regelmatige terugkoppeling 

door coördinatie aan het be-

stuur.  

  
7.3.  Programmaraad 

 

 
Overkoepelend: het bewaken van 

de balans tussen regulier en spe-

ciaal onderwijs, door:  

a. Adviseren over het functione-

ren van de toelaatbaarheids-

procedures. 

b. Adviseren over in hoeverre 

s(b)o de kwaliteit en capaci-

teit bieden die nodig is in het 

samenwerkingsverband. 

c. Adviseren over de financiële 

stromen richting s(b)o 
 

 

Inleiding 
Er is een programmaraad ingesteld om het bestuur te adviseren over de balans tussen regulier en speciaal onderwijs, mede 

in het licht van de 1% deelnamedoelstelling voor zowel sbo als so. De programmaraad houdt goed zicht op de cijfermatige 

en financiële ontwikkelingen. De programmaraad gaat na of het s(b)o in de Zaanstreek bieden wat nodig is in het samenwer-

kingsverband. De samenstelling bestaat uit directeuren van basisscholen en weerspiegelt de bestuurlijke samenstelling van 

het samenwerkingsverband. 

 

Verslag 2017 - 2018 
Doelen:  

1. Uitbreiding van de programmaraad met twee basisschooldirecteuren.  

2. Doorgaan met de aansluiting van de programmaraad bij het SWV-SBO/SO overleg en locatiebezoeken aan s(b)o scho-

len. 

 

Stand van zaken: 

1. De uitbreiding van de programmaraad is dit schooljaar nog niet gelukt.  

2. De programmaraad heeft aan bij bijna alle overleggen deelgenomen. Aan het bezoeken van schoollocaties is vanwege 

tijdgebrek niet toegekomen.  

3. De programmaraad heeft intensief meegedacht over het terugplaatsingsbeleid en het advies gegeven, terugplaatsings-

arrangementen apart te financieren.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 
Doelen: 

1. Uitbreiden van de samenstelling en zorgen voor 4 schooldirecteur, verspreid over de besturen.  

2. Doorgaan met de aansluiting van de programmaraad bij SWV-SBO/SO overleg.  

3. Ook apart overleg organiseren, om de eigen taak opdracht en insteek goed te bespreken, zeker met de nieuwe leden 

erbij, en als onderwerpen: de monitor en de TLV-procedures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Adviezen over specifieke on-

derwerpen worden voorge-

legd aan het bestuur. Ver-

dere rapportage in het jaar-

verslag. 
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4. Als specifiek onderwerp de bekostiging s(b)o. Onder meer de resultaten van de aanvullende zorgbekostiging: dit houdt 

ook verband met de verbeteropdracht inzake de verantwoording door de schoolbesturen van de passend onderwijs-

middelen. 

5. Onderwerpen ter bespreking: de monitor, time-out arrangement, de facilitering en resultaat van het terugplaatsingsbe-

leid, en de resultaten van de aanvullende zorgbekostiging. 

 

 
7.4.  SWV – SO/SBO overleg 

 

 

Afstemming over uitvoering van 

beleid en beleidsuitvoering.  

 

Inleiding 

Dit is een vast overlegplatform van de directies van de s(b)o scholen met de coördinatie van het samenwerkingsverband. op 

agendapunten neemt ook de programmaraad deel aan het overleg. Het doel van dit overleg is beleidsafstemming tussen 

coördinatie met de directies van sbo- en so- scholen in de Zaanstreek, om afspraken te maken over uitvoering van beleid, 

het adviseren van de coördinatie en bestuur over praktijkontwikkelingen en beleidsinitiatieven. De programmaraad sluit 

regelmatig aan bij dit overleg vanuit de eigen functie en doelstellingen. 

 

Verslag 2017 - 2018 
Afstemming heeft plaatsgevonden over:  
- De monitor 2016 - 2016 en de groei van het SBO 
- Het terugplaatsingsbeleid 

- Leerlingenvervoer 

- TLV-procedures 
- Bekostiging structurele onderwijs/zorg-arrangementen 

- De analyse van Zaan Primair van de stijging van de deelname sbo  

- De samenwerking van de jeugdteams en de S(B)O’s 

- De opzet en uitvoering van de Time out 

- Leerlingen met psychiatrie 

De focus lag dit jaar vooral op het terugplaatsingsbeleid en het leerlingvervoer. Dit schooljaar is de programmaraad bij de 

meeste overleggen aangesloten.  

 

Jaarplan 2018 – 2019 

Doel: 

1. Afstemming onderhouden over bovenstaande onderwerpen. Inbreng verzorgen in beleidsontwikkeling en uitvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplan: 

Per onderwerp vinden ad-

viezen hun weg naar het be-

stuur.  
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7.5.  Overige overlegplatforms 

 

 

1. De coördinatie is geïnfor-

meerd door sleutelfiguren in 

het samenwerkingsverband. 

 

2. Er is draagvlak voor beleids-

ontwikkelingen in het samen-

werkingsverband 

 

3. Het vastgestelde samenwer-

kingsverbandbeleid wordt uit-

gevoerd door functionarissen 

van verschillende besturen. 

 

 

1. TLV-overleg  

a. De coördinatie voert ten minste viermaal per jaar overleg met de TLV-deskundigen en het secretariaat om de 

voortgang van de uitbvoering van de TLV-procedures te bespreken. De overleggen betreffen: 

• intern-bedrijfsmatige onderwerpen,  

• kwalitaiteve aspecten van de TLV-procedures. Hierbij gebruiken we inhoudelijke feedback van ouders en van 

scholen op de tlv-gesprekken en de ontwikkelingen in de landelijke jurisprudentie rond toelaatbaarheid . 

 

2. Schoolmaatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werkers zijn in dienst van Agora of van Zaan Primair. Er wordt minimaal viermaal per jaar 

overleg gevoerd door de schoolmaatschappelijk werkers en de coördinatie van het samenwerkingsverband. Ook wordt 

de intervisie gefaciliteerd. Onderwerpen: 

a. Relatie met de jeugdteams 

b. Jaarverslag en jaarplan van het SMW,  

c. Kwalitatieve aspecten en de voortgang van de werkzaamheden.  

 

3. Verantwoordingsoverleg 

Dit is het minimaal tweemaal per jaar terugkerend overleg met de controllers van de grote besturen en directies van de 

eenpitters. Onderwerp is de financiële verantwoording van het ondersteuningsbudget (Zie hoofstuk 6.). dit onderwerp 

krijgt veel aandacht dit schooljaar en is ook een belangrijke focus van het ondersteuningsplan.  

 

 

 

 

8. Financieel beheer 

Doelen Jaarplan  
 

Planning & financiering 

 

1. De overhead en de activitei-
ten van het samenwerkings-
verband nemen niet meer dan 
10% van het budget in beslag. 
Ook de schoolbesturen beste-
den ieder niet meer dan 10% 

 

Het samenwerkingsverband werkt met een kleine overhead en weinig centrale voorzieningen. De uitvoering van passend 
onderwijs ligt bij de besturen. Uitgangspunt is dat de overhead en de activiteiten van het samenwerkingsverband niet meer 
dan 10% van het budget in beslag nemen. Ook bij de schoolbesturen dient voor de passend onderwijsmiddelen niet meer 
dan 10% aan overhead besteed te worden. Het samenwerkingsverband heeft geen personeel in dienst. De reserve hoeft 
daarom in principe niet meer dan 2,5% van het jaarlijkse budget te bedragen. Indien in een jaar de reserve boven dit percen-
tage stijgt, dan komt dit vrij voor bestemming voor beleid.  
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van het ondersteunings-bud-
get aan overhead. 
 

2. De reserve bedraagt niet 
meer dan 2,5%.  

 
3. Het samenwerkingsverband 

geeft meer uit aan het onder-
steuningsbudget voor basis-
scholen dan aan speciaal (ba-
sis)onderwijs.  

 

 
Sinds de start van het samenwerkingsverband zijn de uitgaven voor basisscholen (het ondersteunings-budget) en de uitga-
ven voor speciaal (basis)onderwijs in evenwicht geweest, of het ondersteunings-budget oversteeg de uitgaven voor speciaal 
(basis)onderwijs. Het streven is om de balans ten gunste van het ondersteuningsbudget te handhaven.  
 
Het samenwerkingsverband voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de financiële verslaglegging en de 
Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs en de Richtlijnen Jaarverslaglegging. Er is een Handboek Administratieve Organisatie 
vastgesteld (bijlage B.XII). De bedrijfsvoering wordt ondersteund door een externe controller. 
 
Er is in het ondersteuningsplan een paragraaf over het risicobeheer opgenomen. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd.  
 
Jaarverslag: het samenwerkingsverband doet jaarlijks financieel verslag per kalenderjaar, conform de wet- en regelgeving. 
De financiële verslaglegging per schooljaar vindt plaats in een managementrapportage aan het bestuur en Raad van  
Toezicht.  
 

 

9. communicatie 

Doelen  
 

Planning & financiering 

 

1. AVG: veilig communiceren 

waar het persoonsgegevens 

betreft conform de AVG.  

 

2. Draagvlak scheppen voor pas-

send onderwijs 

 

3. Informeren over ontwikkelin-

gen in het samenwerkingsver-

band.  

 

 

Jaarplan 2018 – 2019 

Doelen: 

1. AVG: implementatie voorgenomen maatregelen: 

a. Beveiligd systeem voor emailverkeer 

b. Het systeem voor een webbased groeidocument / OPP invoeren.  

c. Gedragscode laten tekenen 

d. Overige AVG maatregelen invoeren zoals in het beveiligingsplan van het samenwerkingsverband is beschreven.  

2. het SWV geeft jaarlijks een krant uit. Er zal extra aandacht aan het nieuwe ondersteuningsplan 2018 – 2022 worden 

besteed. De opzet blijft gehandhaafd: opzet in eigen beheer met journalistieke ondersteuning.  

3. De website actueel houden en als bron van informatie laten gebruiken.  

4. Nieuwsbrief 2x per jaar en nieuwsflitsen met actuele informatie die van belang is voor directies en IB-ers van scholen.  

5. De coördinatie, deskundigen en secretariaat gebruiken het mailadres van het samenwerkingsverband. Er wordt een 

gedeeld domein voor bestanden en emailverkeer opgezet.  

 

 

Financiering: 

1. AVG Begroot in  

2018–2019: € 10.000,- 

2. Groeidocument  

webbased: bekostigd in 

2017-2019. Voor  

licenties software- 

applicaties: € 5.000,- 

3. Krant: jaarlijks  

€ 10.000,-.  

4.  Er zijn bedragen in de 

begroting opgenomen 

voor hosting en licen-

ties: € 5.000,-. 
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