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Voorwoord 

 
Hoewel het ondersteuningsplan voor de periode 2015-2019 is vastgesteld, heeft het 
bestuur gemeend om na de eerste ontwikkelingen en opbrengsten van passend 
onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, het ondersteuningsplan op onderdelen te up-
daten, zodat het plan zijn actualiteit behoudt. 
 
Dit ge-update  ondersteuningsplan is tot stand gekomen dankzij veel betrokkenen.  
De projectgroep die beleidsvoorstellen voor het bestuur voorbereidt, en de 
ondersteuningsplanraad, die de ontwikkeling van het samenwerkingsverband kritisch 
volgt. 
Daarnaast is de (boven)regionale samenwerking van invloed op de ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband. Dit betreft zowel de schoolbestuurlijke samenwerking als de 
samenwerking met de gemeenten. 
 
Geactualiseerde hoofdstukken zijn: 

 Hfdst. 3: Beoogde resultaten (kengetallen geactualiseerd) 
 Hfdst. 3.5: Monitoring en kwaliteitszorg  
 Hfdst. 4: Inrichting passend onderwijs, op weg naar een dekkend netwerk  
 Hfdst. 8. Bijlagen: alles wat in het afgelopen jaar is ontwikkeld, is toegevoegd 

 
Verwijderd zijn: 

 Hfdst. 4.9: Consequenties invoering passend onderwijs, omdat deze niet meer van 
toepassing zijn  

 Hfdst. 6.4: personele gevolgen passend onderwijs, is niet meer van toepassing  
 
 
namens het bestuur van het samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek, 
 
 
Patrick Went, 
 
 
Voorzitter 
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1. Inleiding 

Dit ondersteuningsplan is het vervolg op het ondersteuningsplan 2014/2018. 
Met dit plan wordt invulling gegeven aan artikel 18a lid 7 van de Wet op het 
Primair Onderwijs dat een samenwerkingsverband vraagt ten minste eenmaal 
in de vier jaar een ondersteuningsplan vast te stellen. In het ondersteuningsplan 
staan de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de 
manier waarop de ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, wordt 
georganiseerd; op de eigen school, of elders wanneer dat beter is voor de leerling. 
In het startjaar 2014/2015 is veel aandacht besteed aan het organiseren van de 
gevraagde ondersteuning ín de school (het arrangeren). 
 
Medio november 2014 heeft de inspectie van het onderwijs een 
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij ons samenwerkingsverband. 
Het positieve rapport van de inspectie bevat een aantal adviezen voor het 
ondersteuningsplan die uitgewerkt zijn in dit ondersteuningsplan. 
 
Zowel de Projectgroep van het samenwerkingsverband als de 
Ondersteuningsplanraad zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het 
ondersteuningsplan 2015-2019. Het plan heeft aan het einde van het schooljaar 
2015-2016 een up-date gekregen. 
 
De schoolbesturen van de zeven samenwerkingsverbanden PO en VO en de 14 
gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben als regievoerders het belang van 
een goede samenwerking en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
onderkend. Met de gemeenschappelijke paragraaf ‘Verbindende kaders regio 
Holland Rijnland’ die integraal (zie hiervoor hoofdstuk 7: samenwerken met 
gemeenten) in dit ondersteuningsplan is opgenomen, is de basis voor een verdere 
samenwerking gelegd. In het startjaar  hebben de samenwerkingsverbanden  en de  
intergemeentelijke werkgroep passend onderwijs gewerkt aan afspraken over  
dyslexiezorg, de taak en inzet van de jeugd- en gezinsteams, 
onderwijszorgarrangementen  en het voorkómen van  thuiszitters.  
 
Het regionaal overleg in de Duin- en Bollenstreek over onderwijs en jeugd  
(REA)is voortgezet. In deze setting  vindt de lokale afstemming plaats en wordt 
ook het op overeenstemming gericht overleg over het ondersteuningsplan 
gevoerd. Voorafgaand daaraan wordt de ondersteuningsplanraad om instemming 
gevraagd. 
 
 

1.1 Passend Onderwijs 

 
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat hun 
talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap extra te zetten. 
 
Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van 
de  onderwijsondersteuning (de zorgplicht) neergelegd bij de schoolbesturen. 
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Deze hebben met de start van passend onderwijs de opdracht gekregen om, in 
overleg met ouders, leraren en gemeenten, voor alle leerlingen in de regio Duin- 
en Bollenstreek een passend onderwijsaanbod te realiseren.  
  
Op 1 augustus 2014 is het nieuwe samenwerkingsverband van start gegaan. In 
het schooljaar 2015-2016, is  de  overgang van oud naar nieuw  afgerond. 
 
 

1.2 Het ondersteuningsplan 

 

Het ondersteuningsplan is het belangrijkste beleidsdocument van het 
samenwerkingsverband. Hierin staat op welke wijze het samenwerkingsverband 
vorm wil geven aan een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de 
Duin- en Bollenstreek. De centrale beleidsterreinen zijn de organisatie van de 
ondersteuningstoewijzing, de verdeling van de middelen (personeel en financiën) 
en het dekkend netwerk van voorzieningen.  
 
Het met elkaar vormgeven van een nieuw samenwerkingsverband is een geleidelijk 
proces. In de loop van de tijd wordt er steeds meer ruimte genomen voor eigen 
invulling. Gaandeweg wil het samenwerkingsverband stappen zetten om te komen 
tot een integraal en dekkend onderwijsaanbod voor alle leerlingen  in de  Duin- en 
Bollenstreek. Goede samenwerking met het voortgezet onderwijs, gemeenten en 
onze partners die de jeugdhulp feitelijk geven, is daarbij vanzelfsprekend. 
  
De organisatie van de ondersteuningstoewijzing, het werken op de route, heeft de 
afgelopen jaren centraal gestaan. Voor 2015 en verder gaat het vooral om het 
realiseren van een dekkend netwerk. Met een afgewogen verdeling en inzet van 
middelen wordt dit proces gefaciliteerd. 
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2. Missie en Visie 

 

2.1 Missie van het samenwerkingsverband 

 
Schoolbesturen in het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek hebben de 
volgende missie geformuleerd:  
 
Het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs aan elk kind in het primair 
onderwijs, aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en talenten en afgestemd op 
zijn of haar onderwijsbehoeften. 
 
Om dit te bereiken streeft het samenwerkingsverband naar de realisatie van een 
integraal systeem van ondersteuningstoewijzing.  Het spreekt voor zich dat het 
ontwerpen en inrichten van dit integrale systeem  de nodige tijd en inzet vraagt. 
De periode tot 1 augustus 2016 wordt gebruikt om van oud naar nieuw te 
groeien.  
 
De scholen, hun besturen en het samenwerkingsverband hebben de ambitie om 
de mogelijkheden van samenwerkende scholen om zelf de ondersteuning te 
organiseren, verder te vergroten.  Met meer bevoegdheden, menskracht en 
middelen op het niveau van de school, kan een nog betere ondersteuning gegeven 
worden. 
 
 

2.2 Visie van het samenwerkingsverband 

 
In dit ondersteuningsplan wordt  de situatie beschreven die het 
samenwerkingsverband op 1 augustus 2016 gerealiseerd wil hebben.  

 
In het nieuwe samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de 
gelegenheid zich binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in een 
klimaat van hoge verwachtingen. Leerlingen krijgen op de scholen binnen het 
samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun specifieke 
onderwijsbehoeften. Er wordt handelingsgericht gewerkt en gearrangeerd. 

 
Het samenwerkingsverband wil problemen bij leerlingen voorkomen in plaats 
van  achteraf oplossen. De ondersteuning is niet alleen gebaseerd op wat het 
onderwijs kan bieden maar is ook afgestemd op wat andere partners voor de 
jeugdhulp of het gezin kunnen doen. Door verder te ‘bouwen’ op het al in 
ontwikkeling zijnde handelingsgericht werken, is er sprake van een continue 
afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn of haar sociale omgeving. 
De ouders van het kind gaan nog meer dan in het verleden een centrale rol 
vervullen in het informatie- en besluitvormingsproces. In het 
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ondersteuningsteam van de school (OT) krijgt de integrale aanpak, inclusief de 
samenwerking met  het Jeugd- en Gezinsteam, zijn beslag. 
 
De mogelijkheden voor het arrangeren op school zijn en worden steeds verder 
verruimd.  Expertise  en een steeds groter eigen budget zijn op dit niveau 
beschikbaar . Direct na de signalering kunnen scholen gebruik maken van 
‘maximale’ expertise, die beschikbaar is om invulling te geven aan de afspraak 
over basisondersteuning. De ambities zijn hoog. Met ingang van 1 augustus 2016 
kunnen alle scholen voldoen aan de basisondersteuning, inclusief de stappen op 
de route van ondersteuningstoewijzing Alleen voor sbo of so dient naar elders te 
worden uitgeweken. Voor zowel het sbo als het so is een 
toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een inhoudelijke beschrijving van de 
basisondersteuning, inclusief de stappen op de route,  is terug te vinden in 
hoofdstuk 4 van dit ondersteuningsplan. 
 
 

2.3 Ambities 

 
De scholen van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek gaan uit van de 
mogelijkheden van leerlingen. Dat betekent dat de verschillen tussen leerlingen 
uitgangspunt zijn voor het handelen.  
 
Deze visie op ondersteuning houdt in dat: 
 ieder kind onderwijs krijgt, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en op de 

eigen school; 
 ieder kind onderwijs krijgt op de meest geschikte plek; 
 de scholen continu willen investeren in de kwaliteit van leraren met het oog 

op het bieden van brede ondersteuning in de scholen; 
 de ondersteuning zoveel mogelijk naar de scholen toegebracht wordt om 

snelle hulp mogelijk te maken; 
 goede en kwalitatief zware expertise aan “de voorkant” wordt ingezet;  
 scholen het samen doen; 
 ouders de belangrijkste pedagogische partner zijn; 
 er in samenwerking invulling wordt gegeven aan de zorgplicht van scholen 

en hun besturen. 
 

Besturen zijn trots op de diversiteit van het scholenbestand. Men houdt rekening 
met de verschillen tussen scholen in identiteit, onderwijsconcept, werkwijze en 
ondersteuningsstructuur. De schoolbesturen voor (speciaal)  basisonderwijs en 
speciaal onderwijs zorgen ervoor dat er voor alle kinderen  passend onderwijs 
wordt gerealiseerd in de regio Duin- en Bollenstreek. 
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3. Beoogde resultaten passend onderwijs 

 

3.1 Startsituatie 

 
Het  samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek is op 
1 augustus 2014 ontstaan uit de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar 
School (WSNS) Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg en Duin- en Bollenstreek. 
 
Actuele kengetallen  

Leerlingenaantallen 
 
Het totaal aantal leerlingen (regulier, sbao en so) in het primair onderwijs in de 
regio Duin- en Bollenstreek is sinds een aantal jaren weer heel licht gestegen. Ten 
opzichte van 2014 met 0,05%.  
 
 1-10-2015 
regulier  16.281 

 
96,31% 

sbao 311 
 

1,84% 

so 312 
 

1,85% 

 
16.904 

 
100,00% 

 

 
 
 
Het gemiddelde krimppercentage vanaf 2011 is 1,14%. 
Het totaal aantal leerlingen in het SBO daalt ook. Ten opzichte van 2014 is het 
aantal leerlingen in het SBO met 0,6% gedaald. Het aantal leerlingen in het SO is 
ook iets gedaald.   
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Noot bij de grafiek: 
Het deelnamepercentage sbao is berekend op het geheel van  regulier + sbao (dus 
zonder SO).  Deze berekening wordt  gehanteerd voor de bekostiging (2% norm). Het  
deelnamepercentage sbao is op 1 oktober 2015 1,87%. 

  
Landelijk is de deelname aan SBO en SO dalend. Ook de deelname sbao in de 
regio Duin- en Bollenstreek daalt verder en ligt onder het landelijk gemiddelde. 
De deelname aan het SO in de regio Duin- en Bollenstreek ligt boven het landelijk 
gemiddelde, maar daalt de laatste twee jaar licht. 
 
Het samenwerkingsverband telt 312 leerlingen in het speciaal onderwijs. Hiervan 
gaat meer dan de helft (53,85%) naar een SO-school binnen het 
samenwerkingsverband.   
 
Overzicht speciaal basisonderwijs: 
Binnen het samenwerkingsverband bieden drie scholen speciaal basisonderwijs: 
de Savioschool in Hillegom, de Don Boscoschool in Lisse en de Windvang in 
Katwijk. In tabel 2 staat het aantal leerlingen dat vanuit het 
samenwerkingsverband deze scholen bezoekt.  
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Tabel 1: overzicht scholen voor speciaal basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband  

 

SWV Brinvest Naam Plaats 1-10-
2013 

1-10-
2014 

1-10-
2015 

PO2812 01JQ00 Windvang Katwijk 166 164 168 

 02SO00 Don Bosco Lisse 108 92 81 

 14 VQ00 Savio Hillegom 63 57 62 

 
Overzicht speciaal onderwijs: 
Binnen de regio van het samenwerkingsverband zijn twee scholen voor speciaal 
onderwijs: De Leidse Buitenschool en de Duin/Oeverpieper. 
Niet alle  so-voorzieningen liggen binnen de grenzen van de gemeenten van het 
samenwerkingsverband. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal 
onderwijs in Leiden en omgeving. . Daar is een aantal specifieke voorzieningen 
gevestigd dat een grotere regio (Holland Rijnland) bedient. 

 
In tabel 2 staat het aantal leerlingen dat vanuit het samenwerkingsverband deze 
scholen bezoekt (teldatum 1-10-2015). 
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Tabel 2. SO-scholen met leerlingen bekostigd door het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek PO 2812 
     
 

BRIN_VEST Naam Plaats nr bg naam bevoegd gezag cat. 1 (L) cat. 2 (M) cat. 3 (H) Totaal 

00NT00 Prof Dr Leo Kannerschool Oegstgeest 30968 Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.gr. 43 
  

43 

00NT09 Prof Dr Leo Kannerschool Oegstgeest 30968 Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.gr. 9 
  

9 

00OQ00 Korte Vlietsch voor ZMLK Leiden 41805 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 5 
  

5 

00SI00 OZC Orion Leiderdorp 42504 Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 10 
  

10 

01AI00 Mw Dr CP Gelinksch Oostvoorne 62077 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 1 
  

1 

02EJ00 Leidse Buitenschool Katwijk 41008 Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg 87 
  

87 

05PE00 De Waterlelie Expertise 
Centrum voor Onderwijs en 
Epilepsie 

Cruquius 85775 Sticht. Epilepsie Instellingen Nederland 4   4 

14MY00 De Duinpieper Noordwijk 41805 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 70 1 10 81 

18IS00 Dr A V Voorthuysenschool Haarlem 41853 Stichting Spaarnesant 1 
  

1 

18IS01 Dr A V Voorthuysenschool Hoofddorp 41853 Stichting Spaarnesant 1 
  

1 

18LW00 Mytylsch De Regenboog Haarlem 41853 Stichting Spaarnesant 
 

3 
 

3 

19OV00 De Brug Leiden 42504 Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 13 
  

13 

19OV04 De Brug Leiden 42504 Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 1 
  

1 

19UQ00 Mytylschool De Thermiek Leiden 41805 Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. 9 27 15 51 

20JM00 De Piramide s-Gravenhage 41572 De Haagse Scholen', stg. voor primair & spec. openb. onderw 1 
  

1 

23FA02 De Pion Hoofddorp 41448 Stichting de Bascule 1 
  

1 

Totaal 
PO2812  

        256 31 25 312 
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3.2 Kwalitatieve resultaten 

 
Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek streeft voor de periode vanaf 
augustus 2016 een aantal kwalitatieve resultaten na.  
Het samenwerkingsverband faciliteert  de samenwerking tussen professionals om 
ervoor te zorgen dat alle leerlingen een onderwijsplek hebben die past bij hun 
specifieke onderwijsbehoeften. Er is veel aandacht voor  preventie én in het geval 
van daadwerkelijke stagnatie in de ontwikkeling van een leerling, kan er snel, 
adequaat en zonder veel bureaucratie hulp  worden ingeroepen. Deze doelen en 
ambities zijn vertaald naar zes kernconcepten, die het slagen van de implementatie 
van ‘arrangeren in de school’ weerspiegelen: 

 
1. vertrouwen,  
2. betrokken en op de hoogte zijn,  
3. samenwerking,  
4. heldere rollen,  
5. deskundigheid/kwaliteit en tenslotte  
6. het halen en de haalbaarheid van doelen.  

 
Specifiek voor de school en de leraar 

 het realiseren van de afspraak over basisondersteuning. De leraren en de school 
zorgen ervoor, dat deze voorziening geleverd kan worden. Zij maken daarbij 
gebruik van de eigen mogelijkheden en ondersteuning uit de 
werkeenheid/gemeente. Daarbij wordt uitgegaan van de principes van het 
handelingsgericht werken (zeven stappen). Het relatief hoge niveau van 
basisondersteuning veronderstelt dat elke school in staat is tot het organiseren 
van preventieve en curatieve interventies; 

 het vergroten van de mogelijkheden van scholen om zelf ondersteuning te 
organiseren en een eventuele toeleiding naar het S(B)O voor te bereiden. 
Expertise en een steeds groter budget  staan direct ter beschikking van de 
professionals van de scholen. Dit vergroot het handelingsrepertoire van de 
school; 

 goede en kwalitatief hoogwaardige expertise vooraan in het traject bevordert 
snelle en adequate hulp en ondersteuning direct na de signalering; 

 een adequate deskundigheidsbevordering en doelgerichte professionalisering , 
die het scholen mogelijk maakt zelf de gevraagde ondersteuning te organiseren 
(‘arrangeren’). 

 
Ten aanzien van de schoolomgeving 

 een goed gebruik van de verschillen in mogelijkheden tussen reguliere 
basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs, verwoord in het SOP 
(schoolondersteuningsprofiel) van de scholen;  

 een goed gebruik van de expertise van onderwijsondersteuners, die beschikbaar 
is binnen de werkeenheden (groepen scholen rondom jeugd- en gezinsteams) en 
gemeenten.  

 een sluitende aanpak voor leerlingen en hun thuissituatie met gebruik van het 
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eigen  ondersteuningsteam , de onderwijsondersteuners en de samenwerking 
met de Jeugd- en Gezinsteams (het collegiaal netwerk van de school).  

 
 Voor de samenwerking met gemeenten 

 een goed gebruik van de beschikbare maatschappelijke voorzieningen, 
waaronder in ieder geval het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) onderdeel van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); 

 een duurzame samenwerkingsrelatie, met een kwalitatief goed en flexibel 
aanbod op de gezamenlijke thema’s (zie hiervoor hoofdstuk 7: samenwerken 
met gemeenten); 

 waar mogelijk bundeling van middelen en expertise onderwijs en zorg om 
integrale onderwijs-zorg arrangementen te kunnen bieden 

 
Voor de middelen 

 een doelmatige inzet van de middelen (in geld en expertise) die nodig is voor het 
organiseren van  in ieder geval de afgesproken basisondersteuning; 

 
Het samenwerkingsverband 

 onafhankelijke onderwijsspecialisten die de school adviseren bij het organiseren 
van passende ondersteuning en verantwoordelijk zijn voor het 
deskundigenadvies voorafgaand aan een aanvraag voor een 
toelaatbaarheidsverklaring; 

 de mogelijkheid tot een second opinion, na het preadvies van deskundigen en 
wanneer de ouders daarom vragen; mediation in het belang van het bereiken 
van overeenstemming tussen ouders, de school en het samenwerkingsverband; 

  een adviescommissie van bezwaar en beroep. Deze     
 adviescommissie  voldoet aan het gestelde in artikel 7:13   
 Algemene wet bestuursrecht (Awb);  

 ondersteuning van het ondersteuningsteam van de school bij de uitvoering van 
complexe onderwijs/zorg trajecten (bij niet- of moeilijk plaatsbare leerlingen) 
De routebegeleiders van het samenwerkingsverband nemen dit voor hun 
rekening;  

 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven na het afnemen van  een 
procedurele toets; 

 maakt gebruik van monitorgegevens waarmee het de ontwikkelingen in het 
samenwerkingsverband volgt, zowel de nieuwe werkwijze als de meest 
essentiële ken- en stuurgetallen; 

 is trekker van nieuw en bestaand beleid;  
 organiseert een ondersteuningsaanbod ter ondersteuning van de transformatie 

op de werkvloer en het arrangeerproces in de school. 
 ondersteuning van de samenwerking tussen scholen binnen de werkeenheden 

door themabijeenkomsten, de organisatie van professionaliserings- en 
studiedagen;  

 communicatie voor scholen en hun besturen in het belang van de invoering en 
doorontwikkeling van passend onderwijs (breed); 

 een adequate  inrichting en bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband, 
zowel materieel als personeel;  
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Voorkómen van thuiszitten 

 alle leerlingen gaan naar school en thuiszitten wordt voorkomen. De nauwe 
samenwerking met leerplicht is vastgelegd in de handreiking Verzuim en 
voorkomen van thuiszitten; 

 bij niet- of moeilijk plaatsbare leerlingen zullen de routebegeleiders van het 
samenwerkingsverband de meest passende setting in beeld brengen en wordt in 
nauw overleg met alle betrokkenen (vanuit onderwijs en zorg) een plaatsing 
voorbereid. 
 

Aanvullende ondersteuning door de beschikbaarheid van 
onderwijsondersteuners 

De aanvullende ondersteuning binnen de werkeenheden/gemeenten wordt binnen 
ons samenwerkingsverband grotendeels geleverd door de AED en de 
Aloysiusstichting. Het gesprek over de inzet  met de AED vindt plaats in gezamenlijk 
overleg met de samenwerkingsverbanden Leiden eo en Rijnstreek. Het gesprek met 
Aloysius wordt door het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek gevoerd. 
 
 

3.3 Kwaliteitsbeleid 

 
Toezichtkader intern toezicht 

De schoolbesturen, als eigenaren van het samenwerkingsverband, werken samen bij 
het realiseren van passend onderwijs en het garanderen van een zo dekkend 
mogelijk aanbod in de regio. Het bestuur ziet erop toe dat ondersteuningsmiddelen 
en -voorzieningen worden verdeeld, dat er geen thuiszitters zijn, dat elke school de 
afgesproken basisondersteuning biedt en er transparante toewijzingsprocedures 
zijn voor de  ondersteuning in speciale voorzieningen.  
 
Het samenwerkingsverband heeft leerlingen met een ondersteuningsbehoefte als 
primaire doelgroep, maar houdt bij haar beleid rekening met de wensen van ouders, 
scholen en gemeenten. Het samenwerkingsverband legt ook verantwoording af aan 
de samenleving (overheid, overige belanghebbenden).  
Deze beoogde resultaten zijn verwoord in dit ondersteuningsplan in hoofdstuk 3.2 
(Kwalitatieve resultaten). 
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3.4 Cyclus van kwaliteitszorg 

 
Bij kwaliteitszorg staan de volgende vijf vragen centraal: 
 
1. Doen we de goede dingen? 
2. Doen we die dingen goed? 
3. Hoe weten we dat? 
4. Vinden anderen dat ook? 
5. Wat doet het SWV met deze wetenschap? 
 
Systematisch werken aan kwaliteitszorg betekent, dat al deze vragen regelmatig aan 
de orde dienen te komen in een cyclisch proces. Voor de systematiek wordt gebruik 
gemaakt van een heldere planning- en control cyclus.  
Deze cyclus wordt zowel op schoolniveau (operationeel) als het niveau van het SWV 
(strategisch)  doorlopen. Belangrijk is, dat beide circuits logisch met elkaar in 
verbinding blijven staan, waardoor  het bestuursbeleid faciliterend  blijft voor het 
primair proces dat op schoolniveau wordt uitgevoerd.  
De planperiode ondersteuningsplan en schoolplan loopt in tijd zoveel mogelijk 
parallel.  
Een schematische samenvatting van dit cyclische proces ziet er als volgt uit: 
 
Beleidsvaststelling De goede 

dingen doen 

Wat is onze missie 

en visie?  

Wat willen we de 

komende jaren 

bereiken? 

Ondersteuningsplan 

voor een periode 

van vier 

opeenvolgende 

schooljaren 

Beleidsuitvoering De dingen goed 

doen 

Wat gaan we het 

komende jaar doen? 

Hoe gaan we dit 

aanpakken?  

Hoe communiceren 

we hierover? 

Jaarontwikkelingsplan 

JOP 

Beleidsevaluatie Doen we de 

dingen goed? 

Hoe verloopt de 

uitvoering? 

Wat gebeurt er in het 

swv? 

Wat gebeurt er in de 

scholen? 

Jaarverslag 

Financieel jaarverslag 

Evaluatie en 

monitoring 

Beleidsbijstelling Doen we de 

goede dingen? 

Hebben we de 

afgelopen tijd gedaan 

wat we wilden doen? 

Welke wijzigingen 

zijn nodig in het 

beleid? 

Bijstellen plannen 

Nieuw JOP 

Eenmaal in de vier 

jaar opstellen nieuw 

ondersteuningsplan 

 



Ondersteuningsplan 2015-2019 
 
 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
 Duin- en Bollenstreek 16 

3.5 Monitoring en kwaliteitszorg  
De rol van het samenwerkingsverband. 
Een samenwerkingsverband heeft een breed scala aan doelen, waarbij het 
samenwerkingsverband zelf niet direct aan zet is bij de uitvoering van het primaire 
doel: het verzorgen van kwalitatief goed, passend onderwijs. Het 
samenwerkingsverband geeft immers geen onderwijs en is er vooral op gericht om 
kwaliteits- en procesafspraken te maken, te faciliteren en de eigen werkprocessen zo 
te organiseren dat passend onderwijs tot stand kan komen. 
Hier ligt een dilemma voor het samenwerkingsverband als het gaat om 
kwaliteitszorg. Goed onderwijs is een fundamentele voorwaarde voor passend 
onderwijs, maar het samenwerkingsverband gaat daar niet over, dat is een (school-
)bestuurlijke opdracht. Het samenwerkingsverband zal zich wel een beeld moeten 
vormen van de kwaliteit van scholen en de doelmatige inzet van 
ondersteuningsmiddelen, maar dan vanuit haar rol als facilitator.  

 
 

Processen en resultaten 
De kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband richt zich op twee zaken: de 
processen die de totstandkoming van passend onderwijs ondersteunen en het 
resultaat van passend onderwijs zelf. Voor processen gelden criteria als: transparant, 
handelingsgericht, tijdig en zorgvuldig. Voor resultaten zijn de doelen van belang, 
soms kwantitatief (bijvoorbeeld “geen onnodige thuiszitters” of “een dekkend 
netwerk”), soms kwalitatief (“een soepele doorstroom van PO naar VO voor 
leerlingen met een aanvullende ondersteuningsbehoefte”). 
 
 Monitoring is nodig  om een beeld te krijgen van de kwaliteit en daar vervolgens de 
ontwikkeling structureel van te volgen en analyseren. Op hoofdlijnen gaat  dat om de 
volgende indicatoren: 

 
 

1. Het functioneren van het werkgebied en het arrangeerproces 
in de school 

ondersteuning school bij het arrangeerproces proces 

vindbaarheid/bereikbaarheid proces 

samenwerking  proces 

samenwerking met jeugdhulpverlening proces 

de expertise/deskundigheid resultaat 

ouderbetrokkenheid en oudertevredenheid proces 

2. TLV-aanvraag en -besluit 

doorlooptijd proces 

zorgvuldige communicatie en logistiek proces 

3. De basisondersteuning 

voorzieningenniveau/ondersteuningsstructuur resultaat 

dekkend netwerk aandeel regulier onderwijs resultaat 



Ondersteuningsplan 2015-2019 
 
 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
 Duin- en Bollenstreek 17 

nakomen van afspraken over basisondersteuning  resultaat 

handelingsgericht werken proces 

de basiskwaliteit van de scholen resultaat 

het ondersteuningsprofiel /dekkend netwerk resultaat 

4. Aanvullende ondersteuning in het regulier onderwijs 

de realisatie van interventies/arrangementen proces 

de realisatie van de doelen van arrangementen resultaat 

meest toegepaste interventies en het resultaat resultaat 

doelmatigheid van inzet van middelen/expertise resultaat 

tevredenheid van ouders en leraren proces en 

resultaat 

5. Extra ondersteuning: het speciaal (basis-) onderwijs 

dekkend netwerk resultaat 

(de ontwikkeling van) verwijzing en deelname resultaat 

doorlooptijd/wachtlijstproblematiek/thuiszitters proces en 

resultaat 

 

Voor deze prestatie-indicatoren zijn nog geen doelstellingen geformuleerd, d.w.z. niet 
gekwantificeerd. Het is een optie om die voor een aantal prioriteiten in het volgende 
ondersteuningsplan te formuleren. Bij een eerste monitoring zal het vooral om een 
nulmeting gaan, wat het ook beter mogelijk maakt om op een aantal onderwerpen concrete, 
gekwantificeerde doelen te bespreken. 
 
 
Monitormogelijkheden 
Gedacht wordt aan een indicatoren set, die weinig belastend is voor de scholen en hun 
besturen, en die tevens zoveel mogelijk informatie geeft waarmee de doelmatigheid van 
middelenbesteding kan worden verantwoord.  
Voorgesteld wordt een combinatie van de volgende monitormogelijkheden: 
 
1. Het functioneren van de werkgebieden, de samenwerking daarbinnen en de wijze 

waarop scholen worden ondersteund bij het arrangeerproces, d.w.z. het organiseren 
van ondersteuning, wordt momenteel gevolgd met de z.g. implementatiemonitor.  
Deze bestaat uit digitale bevraging van actoren in het veld, waarvan de inhoud is 
bepaald in samenwerking met Leiden eo en de Rijnstreek, die een vergelijkbare 
monitor afnemen. Deze implementatiemonitor is in beginsel tijdelijk en geldt als 
nulmeting. Daarna  wordt gekeken welke prestatie-indicatoren op andere wijze 
moeten en kunnen worden gevolgd en eventueel verdiept. De samenwerking met de 
twee andere samenwerkingsverbanden maakt ook een bredere benchmarking 
mogelijk. 
De samenwerking tussen het onderwijsveld en de jeugdhulpverlening zal worden 
bekeken met de Aansluitingsmonitor Onderwijs-Jeugd (AOJ-monitor), welke deel 
gaat uitmaken van het dashboard passend onderwijs dat door de onderwijsraden 
beschikbaar wordt gesteld. 
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2. De TLV registratie zoals die momenteel wordt bijgehouden levert voldoende data om 
periodiek te rapporteren over afgegeven TLV’s, de doorlooptijd van de procedure, de 
aanvragers en de bekostigingscategorieën voor de TLV. Gecombineerd met de 
leerlingendata uit de Kijkglazen (en het dashboard passend onderwijs van de PO-
raad) kan de trend in verwijzing en leerlingenstromen worden gevolgd.  
Voor de informatie over thuiszitters blijft het samenwerkingsverband nu nog 
afhankelijk van de gemeenten. 
 

3. Voor het volgen van de basisondersteuning oriënteren de drie samenwerkende 
samenwerkingsverbanden zich op POS (Perspectief op school). Dit platform 
combineert de inventarisatie (en/of meten van) de basisondersteuning met de 
totstandkoming van een school-ondersteuningsprofiel (SOP) en de informatie aan 
ouders over de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Het belang van het 
samenwerkingsverband is vooral gelegen in het meetbaar maken van de 
basisondersteuning en inzicht in het realiseren van afspraken die het 
samenwerkingsverband hierover via het ondersteuningsplan maakt en hoe zich dit 
in de loop der jaren ontwikkeld. Belangrijke elementen daar in zijn het 
voorzieningenniveau (expertise, fysieke voorzieningen en aanpakken/methodieken, 
specifiek aanbod zoals rond hoogbegaafdheid), de (zelf-)evaluatie van 
handelingsgericht werken, het oordeel van de inspectie over de basiskwaliteit en een 
aantal kengetallen van de leerlingenpopulatie. Het SOP  maakt een vergelijking 
tussen scholen mogelijk en organiseert een uniforme informatie voorziening voor 
ouders.  
De update van het SOP krijgt t een jaarlijkse frequentie. Gekeken kan nog worden of 
het platform kan worden uitgebreid met financiële gegevens, zodat er geen aparte 
verantwoording over de middelen basisondersteuning meer hoeft te worden 
afgelegd. 
 

4. Bij het organiseren van aanvullende ondersteuning in het regulier onderwijs 
wordt het Groeidocument gebruikt. Inmiddels is dat een digitaal instrument, wat 
door het toevoegen van een aantal ‘tellers’ gebruikt kan gaan worden voor het 
volgen van:  

o het aantal groeidocumenten en kenmerken van de leerlingen waarvoor een 
groeidocument wordt gehanteerd (leeftijd, geslacht); 

o de doorlooptijd; 
o het soort interventie/arrangement dat tot stand komt; 
o de ingezette middelen (expertise, geld, waarmee ook een groot deel van de 

middelenverantwoording door besturen wordt geautomatiseerd); 
o de doelrealisatie (doel behaald/niet behaald/verlengd etc.). 

Ook kan gedacht worden aan het toevoegen van belangrijke indicatoren voor een 
goed arrangeerproces als de tevredenheid van ouders en groepsleerkracht. 
Over het toevoegen van ‘tellers’ en het toevoegen van indicatoren moet nog besloten 
worden. 
 

5. Voor het volgen van het S(B)O worden als belangrijkste thema’s voorgesteld: het 
school-ondersteuningsprofiel in het kader van de beoordeling van het dekkend 
netwerk, de (trend in) terugplaatsingen en het faciliteren daarvan, de uitstroom 
vanuit het S(B)O en het integraal werken (zorg/jeugdhulp).  
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Samengevat geeft dit voor het verzamelen van informatie het volgende beeld: 

 
 

 
 

 
 

3.6 Extern toezicht 

 
Met de Wet passend onderwijs krijgen samenwerkingsverbanden meer taken en 
verantwoordelijkheden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering. 
Het toezicht op de samenwerkingsverbanden is integraal en omvat - in samenhang - 
zowel kwaliteitstoezicht, nalevingstoezicht als financieel toezicht.  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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4. Inrichting Passend Onderwijs, op weg naar een dekkend netwerk 
Het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden wordt beschreven in een piramide 
van specialisering. Een groot deel van het aanbod wordt binnen  het 
samenwerkingsverband zelf gerealiseerd. Om het aanbod compleet dekkend te 
kunnen maken is bovenregionale samenwerking zowel op schoolbestuurlijk niveau 
als in samenwerking met gemeenten  noodzakelijk. Het samenwerkingsverband 
participeert daartoe in meerdere overleggen in de regio Holland Rijnland. 
 

4.1 Basisondersteuning 

 
Het begrip basisondersteuning is in de wet niet gedefinieerd maar kan in ieder geval 
worden begrepen als datgene wat ouders minimaal mogen verwachten aan 
onderwijs en ondersteuning in iedere school in het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek streeft naar een relatief hoog niveau 
van basisondersteuning. Het gekozen allocatiemodel, waarbij expertise binnen de 
werkeenheden kan worden ingezet en gedeeld, maakt het mogelijk om deze ambitie 
te realiseren. Het samenwerkingsverband wil investeren in 
deskundigheidsbevordering en schoolbesturen stimuleren tot doelgerichte 
professionalisering van leraren zodat  alle scholen eenzelfde niveau van 
basisondersteuning kunnen aanbieden.  
 
In het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is de basisondersteuning 
beschreven en vastgesteld (zie bijlage 3). In deze notitie wordt uitgegaan van de 
brede definitie van basisondersteuning; er wordt uitgegaan van de 
ondersteuningsbehoefte van alle kinderen, dus ook van onze toptalenten.  

 

Basis 

 

 

onder- 

 

 

steuning  

1: in de groep 

Signalering door de leerkracht 

 

2. in de school 

aanvullende ondersteuning  

groep/school 

 

 
Onderwijs- 

ondersteuners 

3. schoolnabije 

ondersteuning  

m.b.v. 

onderwijsonder 

steuners 

SBO en SO 

CJG 

GGD 

JGT 

extra 

ondersteu 

ning 

 

SBO en SO 

 Figuur 1: Schematisch overzicht van basis- en aanvullende ondersteuning 

 
In de uitwerking is gekozen voor een model dat uitgaat van de school als 
bekostigingseenheid voor de middelen toedeling en expertise. De beschikbare 
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expertise is  gebundeld binnen de werkeenheid/gemeente. Het model wordt 
hieronder beschreven.  
 
HGW in de groep en school; uitvoering van ondersteuning in de basiskwaliteit 

Het handelingsgericht werken in de school wordt betaald uit de 
lumpsumbekostiging van de basisscholen. De school realiseert hiermee in ieder 
geval de basiskwaliteit, de professionalisering van personeel, het handelingsgericht 
werken, het onderhoud van (orthodidactische) materialen en de uitvoering van 
kleinschalige arrangementen binnen de basisschool. 
 
De middelen voor schoolbegeleiding zijn in het lumpsum bedrag begrepen. Hieruit 
worden bijvoorbeeld onderzoek en systeembegeleiding betaald. Het uitvoeren en/of 
bekostigen van onderzoek op school is nadrukkelijk geen taak van of voor het 
samenwerkingsverband.  
 
Schoolnabije ondersteuning in groep of school met ondersteuningsteam en 
deskundigenadvies - uitvoering van hulp in de basisondersteuning 

In het samenwerkingsverband is gekozen voor een niveau van basisondersteuning 
waarbij scholen alle hulp en ondersteuning  kunnen bieden tot aan  het speciaal 
(basis)onderwijs. Voor de middelen die met de basisondersteuning gemoeid zijn 
wordt echter een onderscheid gemaakt tussen dat aanbod dat de school autonoom 
moet kunnen uitvoeren en het aanbod dat zij uitvoert in samenwerking met de 
onderwijsondersteuners uit de eigen werkeenheid/gemeente. 
De onderwijsondersteuners  helpen bij het bieden van hulp in het geval van  

(specifieke) onderwijsbehoeften van de leerlingen en leveren daarmee een bijdrage 

aan de basisondersteuning.  

 
Voor het autonome aanbod ontvangt de school een vaststaand bedrag per leerling 
van het samenwerkingsverband. De middelen op dit niveau worden aan de scholen 
verstrekt, gekoppeld aan de prestatieafspraak dat daarmee de  basisondersteuning. 
kan worden waargemaakt. Voor de uitvoering  hebben scholen  keuze uit diverse 
aanbieders.  
 
Samenwerking tussen scholen 
Scholen werken per gemeente samen in werkeenheden, die geografisch zijn 
vormgegeven. Hierbij is rekening gehouden met de plaats van de Jeugd- en 
Gezinsteams. 
Binnen de werkeenheden is de deskundigheid van onderwijsondersteuners vrij 
beschikbaar, evenals de mogelijkheid tot samenwerken met de Jeugd- en Gezinsteams. 
Op deze wijze is  een breed scala aan ondersteunings-mogelijkheden beschikbaar voor 
de schoolnabije ondersteuning. 

 
Schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) 
Om inzicht te krijgen in het aanbod van de scholen in het samenwerkingsverband 
zijn profielen van de scholen gemaakt (SOP) Het is een momentopname die  zal 
worden herhaald (zie hoofdstuk 3.5) en een beeld geeft van de mate waarin de  
basisondersteuning wordt gerealiseerd. De besturen van het 
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samenwerkingsverband hebben zich  tot doel gesteld dat op 1 augustus 2016 alle 
scholen het niveau van de afgesproken basisondersteuning bieden. 

 

Observatiemogelijkheden 

Voor kinderen waarvan het ontwikkelingsperspectief diffuus is, en waarvan na 

observatie door een onderwijsondersteuner onvoldoende helder is op welke plek 

passend onderwijs geboden kan worden bestaat de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de observatievoorziening (een korttijdelijke setting op de eigen of andere 

school). De leerling blijft gedurende deze periode ingeschreven op de basisschool. 

 

Talentontwikkeling 

Het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen maakt onderdeel uit van, het basisaanbod 

van de school. Leerkrachten moeten zowel voor leerlingen met een achterstand als  

voor meerkunners een effectief leerproces kunnen organiseren. (concept-

waarderingskader 2017 onderwijsinspectie). Het samenwerkingsverband heeft zich 

tot doel gesteld om het dekkend netwerk te versterken met een sluitend aanbod 

voor deze meerkunners/ toptalenten. 

4.2 Extra ondersteuning (gespecialiseerd onderwijs) 
In het samenwerkingsverband is gekozen voor een systeem van handelingsgericht 

arrangeren in de school. De ondersteuningsbehoeften van de leerlingen zijn 

bepalend voor de vormgeving van het  arrangement. Wanneer de ondersteuning niet 

binnen de basisondersteuning kan worden geboden, vraagt de school een 

toelaatbaarheidsverklaring aan om (tijdelijke) ondersteuning in het sbo en so 

mogelijk te maken. 

 

Speciaal Basisonderwijs (SBO) 

Het samenwerkingsverband telt drie SBO-scholen, waarvan een in het zuidelijk deel. 

De spreiding is redelijk evenwichtig, d.w.z. afdoende gelet op de gemiddelde 

reisafstanden. 

Cijfers laten zien, dat de deelname aan het SBO zich stabiliseert. 
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De plaats en  rol van het SBO binnen het dekkend netwerk is in ontwikkeling: er 

liggen zowel kansen voor meer verbinding/integratie met het basisonderwijs als 

met het speciaal onderwijs.  

 

Speciaal Onderwijs (SO) 

Rond de 300 kinderen woonachtig in de gemeenten van  het samenwerkingsverband 

volgen onderwijs in een meer gespecialiseerde setting op ruim 10 voorzieningen. 

(voor een overzicht: zie hfdst. 3.1: kengetallen) Bijna de helft  daarvan maakt gebruik 

van voorzieningen buiten de regio van het samenwerkingsverband. 
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Om tot een kwalitatief goed en dekkend netwerk te komen, is samenwerking met de  

de besturen en hun samenwerkingsverbanden in Leiden en Alphen  

vanzelfsprekend. 

De drie verbanden hebben op dit terrein  gezamenlijke ambities geformuleerd en 

vastgesteld. De kern van deze zienswijze  heeft op alle vlakken een concentrische 

connotatie: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, ook  praktisch van 

dichterbij naar verder weg. 

 

Uitgangspunt daarvan is dat ieder samenwerkingsverband ernaar streeft om zelf de 

binnenste ringen (basisondersteuning in het regulier en gespecialiseerd)  op orde te 

krijgen. Voor de buitenste ring  ziet men  in ieder geval een gezamenlijke  opdracht..  

De contouren voor dit  ‘super (buitengewoon) gespecialiseerd onderwijs’ worden nu 

in beeld gebracht. De onderwijssetting kan daarbij worden verlaten en 

samenwerking met gemeenten (voor het onderdeel zorg) is daarvoor 

voorwaardelijk. Een omgeving  die maximaal dienstbaar is aan het  kunnen werken 

aan de leervoorwaarden van kinderen is uitgangspunt. 

   

 
 

Partnerschap bij het realiseren van het dekkend netwerk 

Het (samen) werken aan het dekkend netwerk leert inmiddels  dat men elkaar nodig 

heeft op alle niveaus, ook voor het op orde krijgen van het thuisnabij gespecialiseerd 

onderwijs binnen de grenzen van het eigen samenwerkingsverband. 

De concentrische benadering (van binnen naar buiten en omgekeerd) vraagt nu 

eenmaal een goede afstemming met de partners die regionale en boven regionale 

voorzieningen in stand houden.  
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4.3 Overstapbeleid, overstappen van speciaal naar gewoon 
Passend onderwijs betekent, dat onderwijsbehoeften van kinderen het uitgangspunt 
zijn en dat op basis daarvan kan worden gekeken  welke onderwijssetting daar 
(tijdelijk) het beste bij past. 
Op basis van o.a. de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en  het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling wordt gekeken naar doel, invulling 
en duur van de plaatsing  op een  andere school of school voor s(b)o. 
Passend onderwijs vraagt in die zin een attitude waarin het meebewegen met 
de ontwikkelingen van de leerling voorop staat. Steeds vaker wordt gekeken naar 
wat er nodig is om weer terug  te kunnen naar het regulier onderwijs. Binnen de 
route  zullen hiervoor afspraken worden gemaakt. 
 
 

4.4  Onderwijs-zorgarrangementen 
Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat 
de school waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld verplicht 
is om een passende plek te bieden, ook in de gevallen er combinaties van onderwijs, 
ondersteuning en zorg binnen de basisondersteuning  nodig zijn..  
Zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of 
verpleging, wordt vergoed op basis van de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
of de Wet langdurige zorg (Wlz). De mogelijkheid bestaat dat meerdere zorgwetten 
van toepassing zijn.  
 
Voor de scholen in de Duin en Bollenstreek is dit een uitdaging. In een werkplaats 
(Katwijk) en met gebruik van een pilot (HLT) wordt gekeken naar wat er nodig is om 
dit ín en om de school en onder regie ven de de IB’er en JGT’er te organiseren 
(collegiaal netwerk van de school) . Het integrale arrangeer- werk, zou hier moeten 
plaatsvinden. 
Bovenregionale afspraken op het niveau van Holland Rijnland kunnen deze ambitie 
versnellen.  
Het is om deze reden dat er fors wordt geïnvesteerd in deze samenwerking en de 
werkgroep OZA die hiervoor in het leven is geroepen. 
 
  

4.5 Voorwaarden proces van ondersteuningstoewijzing 

 
Voordat het proces van ondersteuningstoewijzing start, is het van belang dat scholen 
in hun visie en handelen aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden 
vormen het fundament van de systematiek van ondersteuningstoewijzing in ons 
samenwerkingsverband. 
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Voorwaarde 1 – Handelingsgericht werken 
De gewenste visie en werkwijze is een vertaling van de missie en visie van het 
samenwerkingsverband en gaat in essentie uit van Handelingsgericht Werken 
(HGW). Deze werkwijze bestaat uit zeven hoofdpijlers, te weten: 
ons handelen is doelgericht; 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften staan centraal; 
het gaat om afstemming en wisselwerking; 
de leerkracht doet ertoe; 
positieve aspecten zijn van groot belang; 
we werken constructief samen; 
de werkwijze is systematisch en transparant. 
 
De allereerste voorwaarde voor een goede systematiek van ondersteunings-
toewijzing is dat het mogelijk is te signaleren dat een leerling zich niet naar 
vermogen ontwikkelt  en het met behulp van HGW mogelijk is om dit te vertalen 
naar concrete ondersteuningsbehoeften. Om dit in praktijk te brengen, zullen 
scholen  altijd werken volgens de principes van HGW.  Met behulp van een 
individueel handelingsplan of groepsplan wordt geformuleerd  wat een leerling  
nodig heeft. Tevens impliceert het dat ouders worden betrokken bij alle stappen van 
het proces. Opbrengstgericht werken, als hoofdpijler van HGW hoort daarbij kent 
hier tevens een plek in, aangezien dit een hoofdpijler is van HGW. 
 
Voorwaarde 2 –  basisarrangement inspectie 
De tweede voorwaarde voor een school om adequaat in te kunnen spelen op 
onderwijsbehoeften van leerlingen is het  werken volgens de zorgindicatoren van 
het inspectiekader. Als de inspectie van mening is dat de school voldoet aan het 
inspectiekader, krijgt zij een basisarrangement toegewezen, waaruit blijkt dat zij 
voldoet aan de basiskwaliteit die verwacht wordt van scholen. 
 
Voorwaarde 3 – Goede leerkrachten 
Een derde voorwaarde voor een geslaagde route is een goede leerkracht. Kenmerken 
van een goede leerkracht zijn onder andere: 
handelingsgericht werken; 
kunnen reflecteren op het eigen handelen zodat zij systematisch en professioneel op 
gesignaleerde ondersteuningsbehoeften kunnen inspelen, eventueel met behulp van 
extern advies;  
benodigde handelingen kunnen internaliseren en weten welke doelen worden 
nagestreefd bij het bieden van ondersteuning aan een leerling. 

 
Voorwaarde 4 – De school voldoet aan de competenties voor het arrangeren van 
ondersteuning 
Een laatste voorwaarde betreft het kunnen voldoen aan de competenties voor het 
arrangeren in school door bijvoorbeeld een IB’er of andere functionaris van de 
school. Hiervoor zijn in de bijlage de competenties van een school opgesomd die 
nodig zijn om de ondersteuningsroute in de school te kunnen organiseren qua 
expertise, kennis en vaardigheden. Dit biedt een eerstelijnsvangnet op school voor 
handelingsverlegenheid van leerkrachten. Tevens biedt het garantie op een 
effectiever proces omdat er binnen de school overzicht is wie wat doet en wat waar 
te halen valt. Het is van belang dat schoolbesturen deze noodzaak herkennen en zich 
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inspannen voor continuïteit voor deze sleutelpositie op school. Dit begint met het 
beschikbaar stellen van voldoende tijd om de bijbehorende taken uit te kunnen 
voeren. 

 
 

4.6 De route van ondersteuningstoewijzing 

 
Als de basisvoorwaarden (handelingsgericht werken, basisarrangement van de 
inspectie, goede leerkrachten en beschikbare competenties om handelingsgericht te 
kunnen arrangeren) op orde zijn, geeft de route van ondersteuningstoewijzing 
vervolgens aan welke stappen er worden gezet in het proces van arrangeren, zowel 
op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit 
proces start bij het door een leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte 
bij een leerling en eindigt op het moment dat passende ondersteuning  (onderwijs) 
voor deze leerling gerealiseerd is.  Uitgangspunt is maximale expertise direct te 
kunnen gebruiken. In alle hieronder genoemde fases zijn dan ook 
onderwijsondersteuners beschikbaar.  
 
1. In de groep: Signaleren door de leerkracht -  handelingsgericht werken in de groep 

(groepsbespreking) 
Belangrijk is, dat leerkrachten  in staat zijn te signaleren wanneer de ontwikkeling 
van een leerling stagneert binnen de basisvoorwaarden van 
ondersteuningstoewijzing. Op dat moment start de route van 
ondersteuningstoewijzing, op basis van handelingsgericht werken (HGW) in de klas. 
Uiteraard betrekt een leerkracht op dit moment ook de ouders van de betreffende 
leerling bij het proces: zij werken constructief samen om een oplossing te vinden. 
 
2. In de school:  Aanvullende ondersteuning in de groep/school – In gesprek met de IB-

er of andere functionaris van de school, een leerlingbespreking 
Op het moment dat de leerkracht handelingsverlegen is, gaat hij of zij in gesprek met 
de IB-er (of andere functionaris) van de school. Deze functionaris maakt in eerste 
instantie een gedegen analyse van de situatie (leerkrachtoverstijgend) en geeft 
vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Er worden afspraken gemaakt over 
terugkoppeling en het betrekken van ouders bij het traject. Deze functionaris is 
tevens verantwoordelijk voor professionele dossiervorming en heeft daarmee de rol 
van trajectbegeleider en regievoerder in het arrangeerproces op school.  
 
3. Schoolnabije ondersteuning in groep of school met ondersteuningsteam en 

deskundigenadvies  
Indien zowel de leerkracht als de IB’er (of andere functionaris van de school) en  de 
ouders handelingsverlegen zijn, wordt de hulp van het ondersteuningsteam 
ingeroepen. Tot dit ondersteuningsteam behoren, naast leerkracht, ouders en 
doorgaans de IB: 
 de directeur van de school: deze is eindverantwoordelijk voor het 

arrangeerproces; 
 de routebegeleider of onderwijsspecialist: Deze beschikt over ruime 

onderwijservaring. Deze werkt voor en vanuit de visie van het 
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samenwerkingsverband en kent de onderwijsondersteunings-mogelijkheden 
binnen het samenwerkingsverband. Hij of zij beschikt daarnaast over 
aanzienlijke kennis van speciale onderwijsbehoeften en heeft de expertise in 
huis om tijdig voor gespecialiseerde ondersteuningsvragen voorstellen te doen 
over uitbreiden van het team met de juiste specialisten. Zijn of haar rol is die van 
wegwijzer en architect: hij of zij ondersteunt de school bij het vormgeven en 
vinden van het juiste arrangement. De eventueel daarbij benodigde onderzoeken 
worden uitgevoerd door anderen vanuit bijvoorbeeld de SBD-middelen van de 
school – niet door de onderwijsspecialist. De competenties voor de 
onderwijsspecialist zijn eveneens beschreven en als bijlage bijgevoegd. 

 de jeugd- en gezinswerker: de evenknie van de onderwijsspecialist maar dan 
voor de jeugd- en gezinskant (opvoeding). Hij of zij is een generalist werkend 
vanuit een Jeugd- en Gezinsteam waarin diverse soorten specialistische 
jeugdhulp zijn samengevoegd. Hij of zij geeft consultatie en advies, denkt mee en 
versterkt professionals in het onderwijs. Hij of zij is gericht op eigen kracht van 
kinderen, gezinnen en hun (sociale) omgeving waaronder nadrukkelijk de 
school. Hij of zij weet de weg in het veld van de opvoed- en 
opgroeiondersteuning en staat in nauw contact met de aanbieders. Hij of zij kan 
uit de voeten met de op school gebezigde handelingsgerichte werkwijze en 
terminologie. 

Het ondersteuningsteam dient niet primair te worden gezien als een 
geïnstitutionaliseerde en op gezette tijden terugkerende overlegsituatie. Eerder 
fungeert het ondersteuningsteam als collegiaal netwerk van doorgaans de IB’er dat 
adviseert op de route, ´de weg wijst´ binnen het samenwerkingsverband en in 
overleg tot een arrangement komt dat past bij de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling. Pas op het moment dat een arrangement daadwerkelijk vormgegeven en 
vastgesteld gaat worden gaat het, indien gewenst, om een overlegsituatie. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling een overleg met het ondersteuningsteam als 
voorwaarde te stellen voor het inroepen van hulp. Wel zal rekening moeten worden 
gehouden met de wettelijke verplichting tot het betrekken van een 
deskundigenadvies voorafgaand aan een verwijzing. 
 
De vervolgstap is afhankelijk van welk soort arrangement vanuit het 
ondersteuningsteam geadviseerd wordt:  
 hulp binnen de basisondersteuning van de school - afgestemd aanbod; 
 hulp binnen de basisondersteuning in de basisschool met behulp van de 

onderwijsondersteuners. 
 verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs.  
 



Ondersteuningsplan 2015-2019 
 
 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
 Duin- en Bollenstreek 29 

4.  Speciale onderwijsvoorziening 
a. Gesprek met voorgenomen sbo- of so-school  

Op het moment dat duidelijk is dat aan de ondersteuningsbehoefte van een 
leerling het best tegemoet kan worden gekomen in het speciaal 
(basis)onderwijs wordt in eerste instantie in overleg met de 
onderwijsspecialist  van het samenwerkingsverband een deskundige van de 
beoogde sbo- of so-school uitgenodigd op de school. Deze persoon kan tevens 
dienen als de tweede deskundige als bedoeld in de regelgeving. In het 
voornemen tot plaatsing in het sbo of so zijn de voorkeur van ouders en het 
schoolondersteuningsprofiel leidend. Met de tweede deskundige worden de 
mogelijkheden doorgesproken in termen van duur en intensiviteit van het 
arrangement. Daarbij komt aan de orde op welke wijze de sbo- of so-school 
met haar specifieke expertise invulling kan geven aan het benodigde 
arrangement. Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling, en de mogelijkheden die dit 
perspectief op termijn biedt voor terugplaatsing in het regulier onderwijs. 

 
b.  Afgeven toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

Als stap 4a is afgerond wordt bij het samenwerkingsverband  een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Hierbij wordt procedureel  getoetst 
of alle stappen tot aan stap 4a via de afgesproken procedure zijn doorlopen. 
In de toelaatbaarheidsverklaring die het samenwerkingsverband afgeeft staat 
in ieder geval:  
 De termijn van geldigheid van de TLV. De duur van een TLV voor  het so is 

wettelijk minimaal 1 schooljaar. Voor het sbo is de duur afhankelijk van 
de noodzaak. In verband met het belang van terugplaatsing zal er bijna 
altijd een TLV voor bepaalde tijd worden afgegeven. 

 De omschrijving wat de ondersteuningsbehoefte is.  
 De categorie die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte behorend bij de 

TLV is:   sbo  
   so +  * licht 
    * middel 
    * zwaar  
 

Binnen  vier werkweken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een 
besluit genomen. School en ouders ontvangen binnen een week na het besluit 
schriftelijk bericht. Het samenwerkingsverband heeft een procedure TLV, die 
als bijlage bij dit ondersteuningsplan is gevoegd. 
 

c. Bieden van ondersteuning in het sbo of so   
Als een leerling een TLV voor sbo of so heeft gekregen, wordt de plaatsing zo 
spoedig mogelijk gerealiseerd. Indien dit niet meteen mogelijk is, wordt er  
tijdelijk adequate  ondersteuning georganiseerd. 
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d. Rechtstreekse instroom 
 Ernstig meervoudig beperkte leerlingen 

Voor een kleine groep leerlingen is bij de geboorte - of wordt op de 
voorschoolse voorziening al duidelijk - dat zij aangewezen zullen zijn op 
het speciaal onderwijs (evidente ondersteuningsbehoeften). Deze 
leerlingen, zgn. EMB-leerlingen, volgen daarom niet de reguliere route 
van ondersteunings-toewijzing, zoals deze is beschreven in dit 
ondersteuningsplan. De aanvraag voor een TLV wordt behandeld door de  
S(B)O school van aanmelding.  
 
De PO-raad heeft een concept richtlijn opgesteld, waarin wordt 
geadviseerd deze leerlingen bij de overgang naar het primair onderwijs 
een toelaatbaarheidsverklaring te geven voor hun gehele schoolperiode.  
Het gaat daarbij om EMB-leerlingen met: 
 een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige 

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

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

 moeilijk te reguleren gedragsproblematiek (ASS/hechtings-
problematiek) als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen, in 
combinatie met een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ 
tussen 35 en 70). Dit kan snel geregeld worden voor kinderen 
waarbij duidelijk is dat so de enige mogelijkheid is. Residentiële 
leerlingen worden ook rechtstreeks geplaatst. Als ouders een kind 
rechtstreeks aanmelden bij het so, heeft het so-bestuur de zorgplicht 
en dus de verantwoordelijkheid om een TLV aan te vragen. 

Het samenwerkingsverband neemt deze richtlijn integraal over. 
 

 Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte gesignaleerd in de 
voorschoolse voorziening 
De aanvraag voor een TLV wordt in samenwerking met ouders en de 
onderwijsspecialist voorbereid binnen de voorschoolse voorziening. In 
overleg met de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband wordt 
de tweede deskundige betrokken van de school waar de leerlinggeplaatst 
gaat worden. 
De te plaatsen school is de aanvrager van een toelaatbaarheidsverklaring. 
 

4.7 Groeidocument 

 
Het digitale groeidocument ondersteunt het proces van handelingsgericht 
arrangeren in de school. Toestemming van ouders is nodig voor bespreking (in het 
ondersteuningsteam) en voor de uitwisseling van informatie via het groeidocument 
met de betrokkenen.  
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Deze houden zich aan bepalingen in de wet bescherming persoonsgegevens, 
geldende privacyreglementen en beroepscodes. Ouders ondertekenen hiervoor de 
“toestemmingsverklaring” bij het groeidocument.  
Het groeidocument is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken dat door school en 
ouders kan worden ingevuld. Het groeidocument heeft verschillende functies:  
 het in kaart brengen van de belemmerende en bevorderende factoren van de 

leerling (onderwijs en opvoeding); 
 de na te streven doelen en behoeften van de leerling, diens ouders en school; 
 de aanvullende ondersteuning en de effecten daarvan (monitoren en evalueren). 
Het groeidocument kan worden afgesloten als alle doelen zijn behaald en de 
ondersteuning niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat gegevens die niet meer 
relevant zijn te lang met een leerling mee blijven gaan. Relevante informatie kan wel 
worden meegenomen naar een volgend groeidocument. 
 
 

4.8 Ontwikkelingsperspectief 

 
Het samenwerkingsverband hecht veel waarde aan het belang van het  werken met 
een ontwikkelingsperspectief (OPP) in het kader van de afstemming van het 
onderwijs op de (pedagogische en didactische) onderwijsbehoeften van leerlingen.  
In dat kader is ook een instrumentarium ontwikkeld. Voor sommige leerlingen is een 
lange-termijn-perspectief nodig, waarvan de onderwijsbehoeften worden afgeleid. 
Een OPP wordt opgesteld wanneer kinderen herhaald onvoldoende profiteren van 
het aanbod in de groep.  
Vanuit het OPP maakt de leerkracht beargumenteerde keuzes voor wat betreft de 
korte- en de lange-termijn-doelen die nagestreefd worden en wat aangeboden wordt 
om de doelen te bereiken.  
 
Iedere school moet in staat zijn om, eventueel met behulp van het collegiaal netwerk, 
een ontwikkelingsperspectief op te stellen.  
Een OPP wordt opgesteld voor: 
 aanvullende ondersteuning in groep of school; in gesprek met IB of andere 

functionaris van de school – leerlingbespreking; 
 schoolnabije ondersteuning in groep of school met ondersteuningsteam of 

deskundigenadvies; 
 verwijzing en plaatsing speciaal (basis)onderwijs; 
 de eis van de inspectie op het moment dat een leerling op een andere leerlijn 

geplaatst wordt (vooralsnog alleen wettelijk geldend voor leerlingen in de 
huidige groep 8); 

 bij leerlingen waarvan uitstroom op het niveau van groep 8 niet haalbaar lijkt 
en/of die als gevolg van aanvullende ondersteuningsvragen (leren, 
werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren) de vooraf gestelde doelen 
(cognitief, sociaal-emotioneel of anderszins) herhaaldelijk niet behalen. Bij jonge 
leerlingen vormt het reguliere aanbod altijd de basis, aangezien hun 
ontwikkeling nog grillig verloopt. Het uitgangspunt is: eerst intensiveren 
(intensievere begeleiding), dan compenseren (hulpmiddelen aanbieden), dan 
dispenseren (einddoelen bijstellen); 
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 de beargumenteerde vraag van ouders tot het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief. 

 
 

4.9 De ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

waarvan het aanbod geen deel uitmaakt van het 
samenwerkingsverband 
 
Kinderen die blind of slechtziend zijn en doof of slechthorend 

Na invoering van de Wet passend onderwijs is het onderwijs in cluster 1 en 2 
vanwege de schaalgrootte en de specialistische expertise in een landelijk systeem 
georganiseerd. Dit betekent dat cluster 1 en 2 wettelijk geen deel uitmaken van het 
samenwerkingsverband.  Net als in cluster 1 is voor cluster 2 een beperkt aantal 
instellingen ingericht dat het onderwijs, de indicatie en de ondersteuning gaat 
verzorgen.  
 
Cluster 1  
Cluster 1 betreft kinderen die blind of slechtziend zijn. 
Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs en werken 
samen om passend onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking gestalte te 
geven. Een kwart van de kinderen met een visuele beperking is aangewezen op een 
onderwijsinstelling van Visio of Bartiméus. Wanneer sprake is van (een vermoeden 
van) visuele beperking kunnen ouders (ondersteund door een verwijzer zoals de 
school) hun kind aanmelden bij Visio of Bartiméus. Na onderzoek beoordeelt de 
Commissie van Onderzoek van de betreffende onderwijsinstelling of het kind op 
basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op ambulante begeleiding of op 
onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking. 
 
Cluster 2 
In cluster 2 gaat het om kinderen die doof of slechthorend zijn, of ernstige spraak-
taalmoeilijkheden hebben. Cluster 2 heeft haar ondersteunings-verplichting aan zijn 
doelgroep vormgegeven  met arrangementen. Deze zijn te onderscheiden in licht 
(kortdurende ondersteuning), medium (intensieve ondersteuning, mogelijk 
geclusterd op een basisschool) en intensief (plaatsing op een onderwijsinstelling 
binnen cluster 2). In de regio Duin- en Bollenstreek wordt dit onderwijs verzorgd 
door Auris. In Leiden staat de Weerklank, so-school voor slechthorende kinderen en 
voor kinderen met spraak-/taalproblemen. 
 
Toekenning van een arrangement vindt plaats door de Commissie van Onderzoek 
waarbij niet alleen de ernst van de beperking bepalend is, maar ook de 
onderwijsbehoefte van de leerling. Ouders en reguliere scholen kunnen rekenen op 
begeleiding bij het traject om de toelaatbaarheid en het onderwijsarrangement vast 
te stellen. Dat is de taak  van trajectbegeleiders vanuit de instelling.  
 
Samenwerking met cluster 1 en 2 
Hoewel cluster 1 en 2 wettelijk geen onderdeel uitmaken van het 
samenwerkingsverband,  wordt er wel met deze clusters  samengewerkt.  
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Het samenwerkingsverband organiseert afstemming en samenwerking om 
basisscholen  adequaat te kunnen informeren en waar mogelijk in contact te brengen 
met de gewenste expertise. Concreet betekent dit dat ambulant begeleiders van 
cluster 2 voor consultatie en advies verbonden zijn aan de werkeenheden. Voor 
ondersteuningsvragen vanuit cluster 1 zal er door de onderwijsspecialist direct 
contact gezocht worden met cluster 1. 
 
Leerlingen met epilepsie  

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er 
sprake is van schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk 
Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de 
ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in 
Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een 
Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde 
leerstoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe en SEIN. Het LWOE biedt 
ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen 
in het speciaal onderwijs. Voor meer informatie zie www.lwoe.nl 
 
Zieke leerlingen 

Veel zieke leerlingen hebben tijdelijk of langdurig extra ondersteuning nodig van de 
school. Soms is bij de start op school meteen al duidelijk dat een kind extra zorg 
nodig heeft. Veelal is dat pas later als een leerling plotseling ziek wordt. In alle 
gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk 
voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke 
Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de opvang van 
zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft 
de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. 
 
Inzet consulent OZL 
Wanneer er bij een leerling sprake is van een langdurige, chronische of 
levensbedreigende aandoening met (mogelijke) gevolgen voor de schoolloopbaan 
van de leerling, is het mogelijk om een consulent van de voorziening 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen in te schakelen. Deze consulent kan tijdelijk 
hulp en begeleiding bieden aan zowel de school, de ouders als de leerling. In de Duin- 
en Bollenstreek is deze consulent gestationeerd bij OnderwijsAdvies in Leiden. 
 
Onderwijs op afstand; KlasseContact 
Zieke leerlingen kunnen ook op afstand lessen op school volgen. Dit kan met behulp 
van het project KlasseContact. Dit project maakt het mogelijk dat er via een digitale 
verbinding rechtstreeks contact is tussen de zieke leerling en zijn of haar klas op 
school. Door dit contact raken leerlingen minder snel achterop met de lesstof en, 
minstens zo belangrijk, blijven ze in contact met hun leraren en klasgenoten. 
Leerlingen die begeleid worden door een consulent OZL kunnen in aanmerking 
komen voor een plaatsing van KlasseContact. Voor meer informatie zie 
www.ziezon.nl 
 

http://www.lwoe.nl/
http://www.ziezon.nl/
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Leerlingen met dyslexie 

In de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO een 
lange traditie op het gebied van versterken van de juiste ondersteuning van 
dyslectische leerlingen. De ondersteuning van dyslectische leerlingen maakt 
onderdeel uit van de basisondersteuning Iedere school werkt volgens het landelijk 
protocol dyslexie. Uit de schoolondersteuningsprofielen blijkt 100% dekking op het 
gebied van onderwijsaanbod van dyslectische leerlingen. Het 
samenwerkingsverband investeert jaarlijks in borging van dyslexiebeleid op 
schoolniveau.  
Vergoeding voor de behandeling van leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie 
is per 2015 overgeheveld naar gemeenten. 

 Op het niveau van Holland Rijnland hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO 
in samenwerking met de gemeenten de afspraken die gemaakt zijn over de 
dyslexiezorg  vastgelegd in een procedure voor onderwijs, gemeenten en 
zorgaanbieders in Holland Rijnland.  

 
Onderwijs aan nieuwkomers; taalklassen in de Duin- en Bollenstreek 

De meeste kinderen die nieuw in Nederland komen wonen, spreken en begrijpen 
nog geen Nederlands. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd die in Nederland wonen 
zijn leerplichtig. 
Kinderen van nieuwkomers hebben tijdelijk een specifiek taalaanbod nodig.  
In de regio Duin- en Bollenstreek is een aantal voorzieningen voor nieuwkomers 
opgezet door gemeenten en schoolbesturen vanuit hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
In de gemeente Katwijk wordt een brede definitie gehanteerd: er is aanbod voor 
nieuwkomers en kinderen met  een taalachterstand van meer dan een jaar.  
Het aanbod in de gemeente Katwijk bestaat zowel uit  deeltijd-taalklassen (waarvan 
het samenwerkingsverband de administratie voert)  als nieuwkomersklassen.  
Voor aanbod binnen de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zijn op 
initiatief van de drie grootste schoolbesturen in samenwerking met de gemeenten 
een aantal taalklassen ingericht voor nieuwkomers van 6 tot en met 12 jaar. 
Op de website van het samenwerkingsverband is meer informatie te vinden.  
 

4.10 Doorgaande lijn 
 

Met de doorgaande lijn wordt bedoeld de aansluiting van de voorschoolse 
voorzieningen op het basisonderwijs en aan de achterkant de aansluiting van het 
basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. De doorgaande lijn blijkt in de praktijk  
nog niet eenvoudig te realiseren.  
 
Voorschoolse voorzieningen – basisonderwijs 

Voor het voorschoolse traject gaat het om veel en diverse  aanbieders. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor het voorschoolse deel en ook zij hebben de wens om de 
aansluiting op een duidelijke manier te organiseren. In de praktijk blijkt het bij het 
tot stand brengen van een doorgaande  leerlijn te gaan om de volgende activiteiten 
tussen de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs: 
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 de organisatie van de overgangsprocedure met goede bindende afspraken met 
alle partijen; 

 het creëren van wederzijds vertrouwen bijvoorbeeld ten behoeve van het 
uitwisselen van informatie; 

 afstemmen rol gemeenten en schoolbesturen.  
 

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het voorschoolse deel is dit 
onderwerp opgenomen in de ontwikkelagenda die schoolbesturen en gemeenten 
gezamenlijk hebben opgesteld. 
 
Basisonderwijs – voortgezet onderwijs 

Voor bijna alle leerlingen is de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs een grote gebeurtenis. De meeste leerlingen zijn prima in staat deze 
overstap goed te maken. Voor leerlingen waarvoor aanvullende ondersteuning nodig 
is vormt deze overstap vaak een extra risico. Naast een doorgaande leerlijn, dient 
namelijk ook de aanvullende ondersteuning te worden gecontinueerd. In de praktijk 
blijkt het bij het tot stand brengen van een doorgaande leerlijn en continuering van 
de aanvullende ondersteuning te gaan om de volgende activiteiten tussen het basis- 
en voortgezet onderwijs: 
 de organisatie van de overgangsprocedure met goede bindende afspraken voor 

alle partijen; 
 het creëren van wederzijds vertrouwen bijvoorbeeld ten behoeve van het 

uitwisselen van informatie. 
 
Bij het inrichten van een doorgaande leerlijn- en continueren van het aanbod aan 
aanvullende ondersteuning  is een aantal vragen van belang: 
 Om welke leerlingen gaat het? 
 Welke afspraken zijn  er al? 
 Wat is er nodig om voor hen een doorgaande leerlijn en de continuering van 

aanvullende ondersteuning te realiseren? Hoe faciliteren we een warme 
overdracht? 

 Wat is er al aanwezig op de VO-scholen in de regio? 
 Welke afspraken zijn er al tussen het PO, VO en met de gemeenten? 
 Wat moet er op basis van bovenstaande gegevens gedaan worden? 
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5.  Samenwerken met ouders 

 
Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek hecht groot 
belang aan een goede samenwerking tussen ouders en de school.  Ouders zijn een 
onmisbare partner om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Zeker wanneer er 
zorgen bestaan over de ontwikkeling van de leerling en ondersteuning nodig is. We 
beschreven in hoofdstuk 4 dat ouders vanuit hun verantwoordelijkheid als opvoeder 
partner zijn in het ondersteuningsteam. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het 
samenwerkingsverband de betrokkenheid van ouders in de praktijk wil organiseren.  
 
Willen we passend onderwijs tot een succes maken, dan is de betrokkenheid van 
ouders onmisbaar. Daarom willen we onze ouders goed en tijdig informeren over 
hoe wij als samenwerkingsverband de ruimte gebruiken die passend onderwijs geeft 
en wat zij van de scholen mogen verwachten. 
 
 

5.1 Ouders als educatief partner 

 
Ouders worden in passend onderwijs, meer nog dan in het verleden, betrokken bij 
het besluitvormingsproces aangaande hun kind. Ouders kennen hun kind het beste.  
Doordat ouders deel uit maken van het ondersteuningsteam is hun betrokkenheid 
bij het vinden van de juiste ondersteuning voor hun kind geborgd.  
 
 
Duidelijke rollen 
Het is in de samenwerking belangrijk dat de rollen van alle partijen helder zijn 
gedefinieerd.   
 Ouders zijn de eerstverantwoordelijken als het gaat om de opvoeding en 

dagelijkse zorg voor hun kind.  
 Scholen zijn eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs en het 

pedagogisch klimaat. In de praktijk betekent dit dat scholen altijd een balans 
moeten zoeken tussen het belang van individuele leerlingen en het belang van 
de klas of groep. 

 De jeugdhulp, georganiseerd door gemeenten, is verantwoordelijk voor de 
begeleiding van het gezin. 

  
Het is van wezenlijk belang dat ouders en school deze gescheiden 
verantwoordelijkheden (h)erkennen en gelijktijdig met elkaar in dialoog zijn. Het in 
continue dialoog vinden van oplossingen noemen we educatief partnerschap.  
 
Communicatie en informatie 
Om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn is het van essentieel belang dat 
ouders over voldoende informatie beschikken om het gesprek te kunnen voeren 
over de ondersteuningsmogelijkheden van hun kind.  Via de website van het 
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samenwerkingsverband is relevante informatie voor ouders beschikbaar. De 
belangrijkste zaken die ouders kunnen vinden op of via de site zijn: 
 nieuwsbrieven; 
 een paragraaf over passend onderwijs die scholen kunnen opnemen in hun 

schoolgids; 
 privacy reglement tussen kernpartners waarin de omgang met 

persoonsgegevens wordt geregeld om persoonsbescherming te garanderen. Bij 
dit reglement horen ook toestemmingsverklaringen; 

 informatie over schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) van scholen; 
 informatie over ondersteuning door andere instanties, bijvoorbeeld over de 

toegang tot jeugdhulp; 
 informatie over de procedure doorgaande lijn van primair naar voortgezet 

onderwijs. 
 
 

5.2 Afstemming rondom individuele leerlingen 

 
In hoofdstuk 4 van dit ondersteuningsplan is beschreven hoe het 
samenwerkingsverband  voortborduurt op het handelingsgericht werken in de 
scholen. Hierbij worden ouders gezien als ervaringsdeskundige ‘thuis’ en worden zij 
vanaf de signalering betrokken bij het proces van arrangeren. Zodra een kind in een 
bespreking komt, worden de ouders betrokken. De intern begeleider nodigt hen uit 
voor de leerlingbespreking en samen trachten zij tot de juiste ondersteuning te 
komen. Mocht er vervolgens een bijeenkomst van het ondersteuningsteam nodig 
zijn, dan spelen ouders daarin een rol als educatief partner.   
 
 

5.3 Privacy en beveiliging van persoonsgegevens 

 
Het reglement voor de privacy is  definitief vastgesteld. Het samenwerkingsverband 
gaat uit van de toelichting landelijk , opgesteld door de PO-Raad en  VO-raad en het 
Steunpunt Medezeggenschap.  
De thema’s van het reglement betreffen feitelijk een aanvulling op de 
schoolbestuurlijke regelingen, die zijn onderworpen aan het instemmingsrecht van 
de (G)MR-en. 
 
Het samenwerkingsverband zich er terdege van bewust dat de beveiliging van 
persoonsgegevens een zeer belangrijk aspect is. Bij de inrichting van de route voor 
de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen is hiermee dan ook rekening 
gehouden. 
 
Rol ouders algemeen 
Ouders moeten weten hoe de informatiestromen tussen school en 
samenwerkingsverband heen en weer gaan en welke informatie wordt vastgelegd 
over hun kind.  
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In het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek wordt gebruik gemaakt van het 
(digitale) groeidocument als gegevensdrager voor transport en bescherming van de 
persoonsgegevens van kinderen en hun ouders die door de TLC wordt getoetst. 
Ouders geven via een toestemmingsverklaring schriftelijk toestemming voor het 
aanmaken van een groeidocument, het opvragen van informatie en het bespreken 
van hun kind in het ondersteuningsteam van de school. 
Dit groeidocument valt onder beheer en verantwoordelijkheid van de school. Het 
swv heeft hier geen kopie of exemplaar van. 
Wel kan het swv gevraagd worden “mee te lezen” in het groeidocument. Ook dit kan 
alleen met toestemming van ouders. 
 
Rol ouders in de TLV-procedure 
Een TLV-aanvraag in ons samenwerkingsverband wordt vergezeld van een 
toestemmingsverklaring van de ouders. Daarin is opgenomen welk type TLV-
aanvraag het betreft en voor welke categorie. 
Indien de ouders niet akkoord zijn met de TLV-aanvraag, dan kunnen ouders in een 
ruimte de eigen zienswijze vermelden. Dit is van belang voor een TLV-commissie die 
ouders dan kan horen voordat zij een TLV-beschikking afgeven. Hierdoor kan 
bezwaar/beroep door ouders tegen een TLV-beslissing  worden voorkomen. 
 
 

5.4 Klachten, geschillen en arbitrage 
 
Er kunnen gemakkelijk verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat een 
leerling nodig heeft en hoe de ondersteuning eruit moet zien. Verschillende belangen 
spelen een rol. Scholen, hun besturen en het samenwerkingsverband werken 
zorgvuldig, maar dit betekent nog niet dat beslissingen over de invulling van de 
ondersteuning of toeleiding naar speciaal (basis)onderwijs voor een leerling altijd 
door alle partijen als best passend gezien worden. Het gaat over emotionele 
kwesties. Soms blijven beslissingen teleurstellend, onbegrepen, of is er verschil van 
mening over de strekking van een besluit. In een dergelijk geval zal het 
samenwerkingsverband een second opinion aanbieden of met mediation proberen 
het gesprek opnieuw op gang te brengen. 
 
Second opinion 

Een second opinion is geen bij wet geregeld recht, maar een extra mogelijkheid die 
ouders kan helpen bij het gesprek over de ondersteuning van het eigen kind. Een 
second opinion is gratis voor ouders. Indien aanvullend onderzoek door derden 
nodig is, wordt dit  betaald door de school. De second opinion is door het 
samenwerkingsverband zodanig georganiseerd dat het een onafhankelijk oordeel 
door deskundigen vormt.  
 
Mediation 

Het kan voorkomen dat ouders het besluit ook na een second opinion alsnog niet 
accepteren. Er kan sprake zijn van een conflict. In een dergelijke situatie kan 
mediation helpen om de communicatie tussen ouders, school en 
samenwerkingsverband te verbeteren. Partijen die met elkaar een conflict hebben, 
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kunnen met behulp van een onafhankelijke neutrale derde, de ‘mediator’, op zoek 
gaan naar een oplossing.   
 
Arbitrage 

Wanneer een second opinion of mediation geen bevredigende oplossing biedt, kan 
uiteindelijk bezwaar worden ingediend tegen de beslissing over de afgifte van een 
toelaatbaarheidsverklaring. Het indienen van bezwaar kan zowel worden gedaan 
door het bestuur van de school van aanmelding als door de ouders van de leerling 
voor wie de toelaatbaarheidsverklaring geldt. Het samenwerkingsverband hanteert 
daarvoor per 1 augustus 2014 de landelijke bezwaarschriftenregeling van de PO-
raad. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband per 1 augustus 2014 een 
bezwaaradviescommissie ingesteld die adviseert over bezwaarschriften die 
betrekking hebben op de beslissing over de toelaatbaarheid (artikel 18a lid 12 Wpo).  
 
Hiernaast kan er natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van de 
klachtenregelingen van de afzonderlijke besturen. 
 
 

5.5 Ouders en formele medezeggenschap 

 
De formele medezeggenschap van ouders over de wijze waarop de samenwerking 
tussen ouders en school/samenwerkingsverband is georganiseerd kent twee 
vormen: 
 Ouders hebben via de medezeggenschapsraad (MR) van de school inspraak op 

het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school van hun kind. De 
medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op dit SOP. 

 Ouders kunnen namens hun bestuur, afgevaardigd door de MR, zitting nemen in 
de ondersteuningsplanraad ofwel OPR. De OPR heeft instemmingsrecht op het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  
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6. Organisatie van het samenwerkingsverband 
 

6.1 Bestuurlijke uitgangspunten 
 
De schoolbesturen die samen het samenwerkingsverband vormen hebben gekozen 
voor de stichting als rechtspersoon. Vervolgens is bij de invulling van de organisatie 
bij aanvang gekozen voor het bestuur – directiemodel. In dit model wordt een 
bestuur gevormd dat beleidsbepalend is. Het bestuur mandateert een directie voor 
uitvoering en uitvoeringsbesluiten. Het bestuur is gelijktijdig bevoegd gezag,, 
toezichthouder en werkgever. 
 
Het bestuur- directiemodel biedt de mogelijkheden voor slagvaardig besturen en 
slagvaardig managen. Als de beleidskaders, waaronder het ondersteuningsplan en 
de begroting, door het bestuur zijn vastgesteld, kan het bestuur deze in 
samenwerking met de directie operationaliseren en deze ruim mandateren voor de 
uitvoering. Met deze constellatie wordt het aantal organen zoveel mogelijk beperkt, 
wat efficiënt werkt en vergaderdruk beperkt. Het bestuur, en dus alle leden, behoudt 
alle toezichthoudende bevoegdheden.   
 
Alle bevoegde gezagen maken deel uit van het bestuur en nemen ook allemaal 
daadwerkelijk deel aan de bestuurlijke besluitvorming. In de eerste periode wil men 
met elkaar ‘hands on’ werken aan de nieuwe omvangrijke taak voor het 
samenwerkingsverband. De opgestelde statuten hebben een en ander 
geformaliseerd. 
 
Op dit moment voert het bestuur haar taken uit op basis van een toezichthoudend 
bestuurlijk concept. Het bestuur fungeert zo als intern toezichthouder. In dat kader 
ziet het bestuur toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de 
bevoegdheden, waarvoor het de directie heeft gemandateerd, en staat het de directie 
met raad terzijde. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in artikel 8 leden 12 en 13 
van de statuten (zie bijlage) worden door de directie aan het bestuur voorgelegd 
voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het 
beoogde besluit. 
 
 

6.2 Doorontwikkeling organisatie 

 
Bij  de uitvoering van passend onderwijs werkt het bestuur aan een verdere 
doorontwikkeling van de organisatie op diverse niveaus.  
 
Bestuur en Governance 

Het bestuur van het samenwerkingsverband oriënteert zich (voor de periode na de 
afsluiting van de voorbereidende fase) op een ander bestuurlijk model. De wens 
bestaat om na de implementatie van het ondersteuningsplan minder executief te 
besturen, dus om te kijken naar governance op termijn. Dit impliceert dat het 
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huidige one-tier-model geen stand kan houden. Dit is ook door de 
bestuursvergadering vrijwel unaniem onderschreven. 
 
Verder is vastgesteld dat bestuurders van een samenwerkingsverband die tevens 
schoolbestuurder zijn, het belang van het samenwerkingsverband, of het 
gezamenlijke doel daarvan, niet kunnen nastreven zonder daarbij hun 
schoolbestuurlijke belang terzijde te schuiven. Deze te vertegenwoordigen belangen 
kunnen er voor zorgdragen dat een voltallig bestuur meer het karakter krijgt van 
een parlement. Een samenwerkingsverband en het besturen ervan wordt vooral 
gekenmerkt door onderlinge afhankelijkheid. Governance moet dan ook gestoeld zijn 
op transparantie, verantwoording en motivering, integriteit en gelijke behandeling 
en financiële duidelijkheid. Daarmee wordt het toezichtkader waarmee gewerkt gaat 
worden zeer belangrijk. 
 
Ten aanzien van bestuurlijke modellen is geconcludeerd dat een raad van 
toezichtmodel of two-tier voorlopig geen alternatief vormt.  Externe toezichthouders 
zonder enige directe betrokkenheid met de organisatie en de opdracht van een 
samenwerkingsverband, kunnen een dergelijke rol niet goed  vervullen. Vooralsnog 
wordt er meer verwacht van het interne toezicht dat door de aangesloten 
schoolbesturen zelf wordt ingevuld..  
 
Uiteindelijk is er voor gekozen het raad-van-beheermodel verder te verkennen. Dit is 
eveneens een one-tier, maar met het belangrijke accent dat de directeur tevens 
bestuurder is. Deze directeur-bestuurder, de enige partij zonder een 
schoolbestuurlijk belang, vertegenwoordigt het gezamenlijk belang, het 
gezamenlijke doel en dus het “eigenaarschap” van het samenwerkingsverband. 
 
Directievoering in het geval van raad- van- beheer 

Bevoegdheidskaders directeur  
De bevoegdheidskaders van de directeur- bestuurder zijn geformuleerd in de geest 
van Policy Governance. Dit betekent dat met name geformuleerd is wat niet gewenst 
of niet toegestaan is (zonder instemming van de raad van beheer). Deze 
bevoegdheidskaders treden in werking bij de start van het raad van beheermodel. 
De directeur is er om, binnen die kaders, alle nodig geachte initiatieven te nemen om 
die beoogde resultaten te bereiken. Dat betekent dat het bestuur toezicht houdt op 
het realiseren van de beoogde resultaten, en de directeur is  gemandateerd  en 
bestuurlijk  verantwoordelijk is voor het realiseren van de beoogde resultaten en het 
in acht nemen van de geldende kaders. De directeur legt periodiek (achteraf) 
verantwoording af middels een rapportage, die bij goedkeuring de directeur houvast 
geeft om met zijn/haar interpretatie van de beleidskaders verder te gaan.  
 
Sturen en toezicht houden 

Inmiddels is er een concept toezichtkader opgesteld (zie bijlage) dat de leidraad 
vormt voor zowel de stuurinformatie waarover het management moet kunnen 
beschikken, als de voor de toezichthouder relevante gegevens. Op basis hiervan en 
de begrotingscyclus (waarbij voorlopig een schooljaarbegroting wordt 
aangehouden), wordt een planning & controlecyclus opgesteld en een 
administratieve organisatie ingericht.  
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6.3 Medezeggenschap 

 
De Medezeggenschapsraad Personeel (MR-P) 

Het samenwerkingsverbanden heeft twee of meer personeelsleden in dienst en zal 
daarom een medezeggenschapsraad voor het personeel instellen. Hiertoe zal nog 
een medezeggenschapsreglement worden opgesteld. De MR-P heeft 
instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband 
minimaal eens per vier jaar opstelt. 
 
De OndersteuningsPlanRaad (OPR) 

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad ingesteld. De leden 
van de ondersteuningsplanraad zijn afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke 
medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen.  
De OPR kent 12 zetels voor ouders en 12 zetels voor het personeel. Totaal bestaat de 
OPR uit 24 leden.  
 
De OPR heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het 
samenwerkingsverband minimaal eens per vier jaar opstelt. 
  
Naast de MR-P en OPR van het samenwerkingsverband heeft iedere MR van een 
school de adviesbevoegdheid ten aanzien van wijziging en vaststelling van het 
schoolondersteuningsprofiel van de desbetreffende school. Zoals hierboven 
geschetst dragen de afzonderlijke MR-en tevens de leden voor de OPR voor. Hiermee 
weet iedere afzonderlijke MR zich vertegenwoordigd in de OPR 
 
 

6.4 Professionalisering van de professionals 

 
Om van passend onderwijs een succes te maken is de inzet nodig van de 
professionals die dagelijks met leerlingen werken. Zij zijn tenslotte in de positie om 
datgene te doen wat nodig is. Het samenwerkingsverband wil dat de professionals 
zich verder bekwamen in het handelingsgericht arrangeren en de samenwerking 
tussen de gezins-en onderwijskant bevorderen en ontwikkelen.  
 
De samenwerkingsconstellatie van verschillende professionals tussen de 
ondersteunings- en de Jeugd- en Gezinsteams en de scholen onderling is nieuw en 
nog niet eerder op deze wijze ingestoken. Het gaat daarbij niet alleen om theorie, 
maar vooral om het vergroten van de (samenwerkings) vaardigheden, 
praktijkoefening, en het ontwikkelen van benodigde competenties, die het 
samenwerkingsverband verwacht van scholen en hun medewerkers. 
Het samenwerkingsverband schrijft  in dit kader jaarlijks een 
professionaliseringsplan. Dit plan heeft een directe relatie  met het 
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jaarontwikkelplan dat met een verzoek om instemming aan de OPR wordt 
voorgelegd en wordt gedeeld met de gemeenten. 
 
 

6.5 De organisatie van het samenwerkingsverband 
 
Voor de organisatie van het samenwerkingsverband, haar directie en scholen 
betekent dit een proces van  doorontwikkeling, fine-tuning, zorgdragen voor 
doelgerichte professionalisering en het volgen van de persoonlijke ontwikkeling van 
de diverse personeelsleden. Voor de personeelsleden betekent dit mee-ontwikkelen 
alsmede de bereidheid om te leren en flexibel te zijn. Het samenwerkingsverband 
maakt een helder onderscheid op werkzaamheden op de route en werkzaamheden 
aan de aanbodkant. 
 
Werkzaamheden op de route: 

De routebegeleiders: 
 De beide routebegeleiders hebben tot taak scholen en werkeenheden te 

ondersteunen bij het werk op de route. 

 Een van de routebegeleiders is met name werkzaam op de scheidslijn tussen 
onderwijs en zorg  en levert een bijdrage aan de steeds vaker gevraagde 
combinatie van onderwijs en zorg  op de route zodat er sprake kan zijn van  

 De routebegeleiders ondersteun en bij de zeer complexe casussen die niet 
binnen de werkeenheid kunnen worden opgelost. 

 

De onderwijsspecialisten: 
 De onderwijsspecialist(en) hebben een  onafhankelijke rol bij het 

handelingsgericht arrangeren en de inhoudelijke voorbereiding van een 
toelaatbaarheidsverklaring maar ook bij de toeleiding van ‘rechtstreekse ‘ 
instroom naar het S(B)O (met TLV) en bij het gebruik van de observatiefunctie ;  
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Vanuit de aanbodkant:  

 Onderwijsondersteuners 
De inzet  van de onderwijsondersteuners binnen de werkeenheden wordt in de 
huidige situatie geleverd door de Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED) en de 
ambulante dienst van de Leidse Buitenschool (LBS).  Zie onderdeel dekkend 
netwerk.  
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7. Samenwerken met gemeenten 
 
Vanuit de centrale overheid is de geldstroom voor de financiering van passend 
onderwijs  verlegd. Globaal uitgedrukt wil de wetgever hiermee de nadruk verleggen 
van ‘genezen’ naar voorkomen. In de gezamenlijke paragraaf van de regio Holland 
Rijnland wordt gesproken over een beweging maken van achter naar voren. In het 
samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is er vanuit deze redenering voor 
gekozen om de middelen (geld en expertise) zoveel mogelijk naar de ‘werkvloer’ te 
brengen aan de voorkant, waardoor deze direct na de signalering kunnen worden 
ingezet door de scholen.   
 
Dezelfde constatering, over het tekort aan mogelijkheden en de negatieve gevolgen 
van slagboomdiagnostiek, is voor de wetgever aanleiding geweest om te komen tot 
een nieuwe Jeugdwet. De verantwoordelijkheid voor alle zorg voor de jeugd is 
ondergebracht bij de gemeente (de overheidslaag die het dichtst bij de burger staat). 
De beweging van achter naar voren betekent bij gemeenten jeugdigen en hun 
ouders/gezinnen zo snel en licht mogelijk ondersteunen of hulp bieden om het zelf weer 
aan te kunnen.   
 
Zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden in de regio Holland Rijnland hebben 
de intentie uitgesproken om samen te willen optrekken in de voorliggende transitie 
omdat dit voor alle partijen een meerwaarde oplevert. De intenties over en weer zijn 
uitgewerkt in de al eerder genoemde gemeenschappelijke paragraaf. 
 
 

7.1 Invulling samenwerking 

 
Op het niveau van Holland Rijnland wordt aan een gezamenlijke beleidstafel op 
constructieve wijze invulling gegeven aan de samenwerking tussen de zeven 
samenwerkingsverbanden PO en VO en de werkgroep passend onderwijs van de 
gemeenten. Uitgangspunt van handelen is het beleidsplan ‘toekomst jeugdhulp 
Holland Rijnland’. In de genoemde plannen is een gezamenlijke ontwikkelagenda 
opgenomen waarin de prioriteiten genoemd staan. De beleidstafel heeft een 
werkgroep Onderwijs-Zorgarrangementen (OZA) belast met de ontwikkeling van  
OZA’s. 
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7.2 Een gedeelde missie en visie 

 
De kern van zowel de betrokken samenwerkingsverbanden als de betrokken 
gemeenten is samen te vatten in drie kerntransities in denken en handelen. 
 Van achteren naar voren met zo min mogelijk bureaucratie. 
 Van curatief naar preventief, met hulp zodra dat nodig is. 
 Van sectoraal naar integraal, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
De samenwerking op het niveau van Holland Rijnland biedt voldoende ruimte voor 
de invulling van een lokale agenda in bijvoorbeeld Katwijk. Met een eigen 
afstemmingsoverleg tussen gemeente, samenwerkingsverband en partners wordt 
daaraan invulling gegeven. 

7.3 De ontwikkelagenda per thema 

 
Afspraken over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten worden 
vastgelegd in een ontwikkelagenda. 
De ontwikkelagenda wordt vastgesteld in het Op Overeenstemming Gericht Overleg 
(OOGO) tussen schoolbesturen en gemeenten. 
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Onderstaande thema’s maken onderdeel uit van de ontwikkelagenda.   

 

Onderwijs en jeugdhulp 

Jeugd- en gezinsteams 

Met de komst van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg is op hoofdlijnen 
tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband overeenstemming bereikt wat 
de verbinding tussen onderwijs en de jeugd- en gezinsteams (JGT) betreft, 
waaronder de toewijzing van ondersteuning en jeugdhulp.  
Vanuit een JGT heeft iedere school een vaste contactpersoon. Deze jeugd- en 
gezinswerker maakt binnen de school onderdeel uit van het ondersteuningsteam. 
Het samenwerkingsverband is partner bij dit proces.  
Het samenwerkingsverband heeft in samenwerking met gemeenten een 
professionaliseringsaanbod ontwikkeld om de samenwerking op de werkvloer 
tussen school en JGT te verstevigen. 
 
Integrale ondersteuning onderwijs-zorg en integraal arrangeren 

Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdwet uitgevoerd door de gemeenten. 
Leerlingen en jongeren hebben soms, naast zware onderwijszorg, ook behandeling 
en begeleiding nodig.  
 
 
Voor sommige leerlingen (meestal in het speciaal (basis)onderwijs) is naar school 
gaan geen vanzelfsprekendheid. Zij hebben begeleiding en/of medische zorg nodig 
onder schooltijd. Soms is leerlingenvervoer essentieel om naar school te kunnen. En 
soms kan een leerling wel profiteren van onderwijs, maar niet voltijds, en zijn er dus 
afspraken nodig met leerplicht.  
 
Voor andere leerlingen (meestal in het regulier PO) kan het nodig zijn om 
vroegtijdig, direct na eerste signalering, kortdurend intensieve begeleiding en/of 
zorg in te zetten, om zo een doorverwijzing naar een gespecialiseerde setting op 
latere leeftijd te voorkomen.  
 
De nieuwe stelsels passend onderwijs en het nieuwe jeugdstelsel, bieden de ruimte 
om voor onderwijs, ouders/leerling, gemeente en andere betrokken partners 
flexibeler afspraken te maken over: 
 
 Preventie in en om scholen. 
 Tijdelijke intensivering van integrale combinaties van onderwijs en 

jeugdhulp/zorg in het regulier onderwijs, om doorstroom naar zwaardere 
vormen van zorg te kunnen voorkomen.  

 Slimme combinaties van onderwijs/begeleiding/zorg/vervoer/leerplicht rond 
Speciaal Onderwijs (SO). 

 
De gemeenten en het samenwerkingsverband willen in  een  pilot (HLT) en een 
werkplaats (in Katwijk) verder onderzoeken hoe  slimme combinaties van 
onderwijs, jeugdhulp, zorg, vervoer en  de afspraken rond leerplicht gerealiseerd 
kunnen worden. De opbrengst is een standaardisering voor de werkwijze (het 
integraal arrangeren).  



Ondersteuningsplan 2015-2019 
 
 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
 Duin- en Bollenstreek 48 

 
 
 
Voorkomen van thuiszitten 

In samenwerking met het regionaal bureau leerplicht (RBL) is de ‘Handreiking 
verzuim en voorkomen van thuiszitten’ vastgesteld. Deze wordt gebruikt door zowel 
scholen als door het (RBL). 
Onderdeel hiervan vormen de maandelijkse afstemmingsgesprekken per 
samenwerkingsverband en het RBL over de overzichten van de 
samenwerkingsverbanden en het RBL (thuiszitters, dreigend thuiszitten en kinderen 
met een ontheffing). 
Er is een duidelijke relatie met de integrale ondersteuning onderwijs-zorg. 
 
Dyslexiezorg 

Met ingang van 1 januari 2015 is de diagnose en behandeling van ernstige, 
enkelvoudige dyslexie (EED-zorg) bekostigd door de gemeenten. In samenwerking 
met de gemeenten en betrokken samenwerkings-verbanden binnen de regio Holland 
Rijnland, is er een werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze staat beschreven in het 
document ‘Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland 
Rijnland’, dat te downloaden is op de websites van alle betrokken samenwerkings-
verbanden en gemeenten. Op basis van monitoring en analyse van de 
monitorgegevens wordt dit beleid jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Onderwijshuisvesting 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het primair 
onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. Het samenwerkings 
verband is gehouden passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Dat kan 
binnen de regio zijn, maar ook daarbuiten.  
 
Leerlingenvervoer 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer. De 
Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) heeft hiervoor een modelverordening 
opgesteld. De regeling moet erin voorzien dat het vervoer plaatsvindt op een wijze 
die voor de leerling passend is. Aanspraak op een vergoeding ontstaat pas boven een 
bepaalde afstand (maximaal 6 km). Individueel kunnen gemeenten van deze grens 
afwijken.  
 
Leerlingen die niet het so bezoeken maar wel zijn aangewezen op een 
ondersteuningsarrangement, vallen er buiten. Dat geldt ook voor leerlingen die 
aangewezen zijn op de dagbehandeling van de GGZ of daghulp van Cardea elders. 
Een ander aspect is het begrip “dichtstbijzijnde school”. Het samenwerkingsverband 
moet sommige leerlingen voor so verwijzen naar een andere regio. Ook komt het 
voor, dat er een passende school is in het samenwerkingsverband, maar dat ouders 
een andere school prefereren, omdat deze dichterbij ligt. Dit zijn knelpunten. 
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Overgang voorschoolse voorzieningen-primair onderwijs 

Voor bijna alle leerlingen is de overstap van een voorschoolse voorziening 
(peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, etc.) naar de basisschool een ingrijpende 
gebeurtenis. De meeste leerlingen zijn prima in staat om deze overstap naar de 
basisschool goed te maken. Echter, voor leerlingen die in de voorschoolse periode al 
veel ondersteuning nodig hebben is het van belang dat de ondersteuning wordt 
gecontinueerd als ze naar de basisschool gaan.  
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8. Bijlagen 
 

01. Begroting 2016-2017 
02.  Jaarontwikkelplan (JOP) 2016-2017 
03.  Overzicht deelnemende scholen en besturen 
04. Afkortingen 
05. Toezichtkader 
06. Notitie basisondersteuning 
07.  Inzet maximale expertise aan de voorkant 
07. Scenario voor ondersteuningstoewijzing 
08. Organisatie van schoolnabije ondersteuning 
09. Expertise, kennis en vaardigheden in de school om handelingsgericht te kunnen 

arrangeren 
10. Competentieprofiel onderwijsspecialist 
11. Competentieprofiel routebegeleider 
12. Taakprofiel onderwijsondersteuner 
13. Werkwijzer onderwijsondersteuner 
14. Inzet interventiebudget 
15. Overzicht ondersteuningsvoorzieningen 
16. Observatievoorziening 
17. Plan van aanpak opvang en onderwijs nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek 
18. Handboek administratie en organisatie 
19. Plan van aanpak integraal arrangeren 
20.. gemeenschappelijke paragraaf onderwijs en gemeenten 
21. Handreiking schoolverzuim en voorkomen van thuiszitten 
22. Statuten Stichting samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek 
23. Managementstatuut 
24. Medezeggenschapsreglement 
25. Medezeggenschapsstatuut 
26. Procedure toelaatbaarheidsverklaring 
27. Handreiking voor scholen aanvraag toelaatbaarheidsverklaring 
28. Reglement toelaatbaarheidscommissie 
29. Zorgplicht: tekst en stroomschema 
3. Instemming ondersteuningsplanraad 

 
 
 
 

Contactgegevens Samenwerkingsverband 

 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek 
Grachtweg 28 
Postbus 411 
2160 AK Lisse 
Telefoon 0252 431575 
www.swv-db.nl  

 


