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1 Inleiding 
 
In de WSNS-verbanden werken basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) samen om onderwijs op 
maat te bieden. Dit heeft geleid tot een versterking van de ondersteuningsstructuur op basisscholen en een daling van 
het aantal kinderen in het SBO. Daar staat tegenover dat het systeem van indicatiestelling nogal wat bureaucratie 
veroorzaakt en dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) flink is gestegen.  
De wetgeving “Passend Onderwijs” herschikt de samenwerkingsregio’s en voegt het speciaal onderwijs (cluster 3 en 
4) toe als samenwerkingspartner met als doel om meer kinderen thuisnabij – liefst op de eigen basisschool – passend 
onderwijs en ondersteuning te bieden.  
Ouders en jeugdzorg worden daarbij nadrukkelijk betrokken en het systeem van toedeling ondersteuningsmiddelen 
(financiën en expertise) wordt meer efficiënt en effectief ingericht. 
 
1.1 Zorgplicht 
Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs krijgen schoolbesturen de 
verantwoordelijkheid om voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zo passend mogelijke ondersteuning te 
bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere of speciale (basis)school. Nu moeten 
ouders nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken als er geen goede plek is voor een leerling. Na invoering van de 
zorgplicht komt die verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur te liggen. Langer dan één maand volledig niet naar school 
gaan (thuiszitten) moet worden tegengegaan. 
 
1.2 Samenwerking  
Passend onderwijs vereist afstemming tussen schoolbesturen, scholen, ouders en ketenpartners. 
Er worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een 
dekkend onderwijsaanbod is. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, voor langdurig zieke kinderen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen, sluiten aan bij de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 
De samenwerkingsverbanden zoeken afstemming met de landelijke ketenpartners van cluster 1 en 2 (voor kinderen met 
een visuele, auditieve of communicatieve beperking). Daarnaast voeren de samenwerkingsverbanden op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO) met gemeenten, gezien de gemeentelijke taken op het gebied van leerplicht, 
leerlingenvervoer, huisvesting en, binnenkort, jeugdzorg. De doorgaande lijn in voorschoolse voorzieningen, basisschool 
en voortgezet onderwijs wordt geborgd. Ouders worden vroegtijdig en nadrukkelijk betrokken bij het bespreken van 
signalen die duiden op ondersteuningsbehoeften en krijgen inspraak bij de planning en uitvoering van extra 
ondersteunings-arrangementen voor hun kind. 
 
1.3 Wat heeft een kind (nodig!)? 
De huidige landelijke indicatiestelling is sterk medisch gericht en gericht op de beperkingen. 
In de huidige situatie is het financieel lonend om op basis van een diagnose in de zorg een indicatie voor onderwijs aan 
te vragen. Deze prikkel vervalt in het nieuwe stelsel. Door de afschaffing van deze landelijke systematiek krijgen 
schoolbesturen meer ruimte om bij de toekenning van extra onderwijsondersteuning uit te gaan van de mogelijkheden 
van de leerling.  
 
1.4 Wijziging financieel systeem 
Het nieuwe wettelijke kader zal gepaard gaan met een gewijzigd financieel systeem, op basis van een vast normbedrag 
per leerling. De prikkels voor afwenteling van kosten van regulier naar speciaal onderwijs en van lichte naar zwaardere 
vormen van ondersteuning worden weggenomen. Het nieuwe systeem beoogt daarmee minder complex en 
bureaucratisch te zijn. Dus geen lange indicatieprocedures, geen wachtlijsten, geen thuiszitters, geen gescheiden circuits 
van lichte en zware ondersteuning en zo min mogelijk administratieve lasten voor de betrokkenen. 
 
1.5 De leerkracht moet het doen 
Goed onderwijs en ondersteuning van een leerling in de klas valt of staat met de leerkracht. Dat geldt ook voor passend 
onderwijs. De leerkracht staat er niet alleen voor: hij/zij wordt adviserend ondersteund door kennisspecialisten binnen 
het team/de school en het samenwerkingsverband. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opbrengst- en 
handelingsgericht werken door hun scholen en voortdurende professionalisering van het personeel. Schoolbesturen 
kunnen daarbij vanzelfsprekend kiezen voor samenwerking. 
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1.6 Het ondersteuningsplan 
De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan op, waarin zij 
afspraken vastleggen over de organisatie en de bekostiging van de onderwijsondersteuning. Die afspraken gaan, op grond 
van artikel 18a lid 8, in ieder geval over: 
 
1. de wijze waarop een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen wordt 

georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen; 

2. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en 
ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting; 

3. de procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het 
samenwerkingsverband, op scholen voor speciaal onderwijs en op scholen voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs; 

4. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs van 
leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode 
waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40 lid 10 van de Wet op de expertisecentra, betrekking 
heeft, is verstreken; 

5. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging; 

6. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over ondersteuningsvoorzieningen en over de 
onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders; 

7. de wijze van bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.  
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2 Naar passend onderwijs in Midden-Holland 
 
2.1  Vorming nieuw samenwerkingsverband 
Op 26 juni 2013 hebben 21 besturen uit het primair onderwijs in de regio PO2814 de Stichting samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Midden Holland opgericht conform artikel 18a lid 2  
van de Wet op het primair onderwijs. Deze schoolbesturen  maken onderling afspraken over de wijze waarop voor alle 
leerlingen passend onderwijs wordt gerealiseerd. De besturen realiseren een ononderbroken ontwikkelingsproces voor 
alle leerlingen door het creëren van een samenhangend en dekkend aanbod van basis- en extra ondersteuning in de regio 
van de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, 
(een deel van) Zuidplas en (een deel van) Alphen aan den Rijn (kern Boskoop). In het samenwerkingsverband Midden-
Holland (PO2814) worden de krachten van drie WSNS samenwerkingsverbanden met een aantal SO-partners van cluster 
3 en 4 gebundeld. Daarmee bestaat het samenwerkingsverband uit ongeveer 90 basisscholen aangevuld met speciale 
onderwijsvoorzieningen van 7 SO besturen. Het samenwerkingsverband is aldus verantwoordelijk voor ongeveer 18.500 
leerlingen. 
 
In bijlage 1 staan de schoolbesturen en scholen die in het samenwerkingsverband samenwerken. 
 
2.2  Het voortraject 
In september 2011 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) passend onderwijs Midden-Holland de eerste stappen 
gezet voor een goede invoering van het Passend onderwijs. In een gezamenlijke opgestelde intentieverklaring zijn 
verschillende afspraken opgenomen, zoals over de in- en oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband Passend 
onderwijs en het tijdpad van implementatie. Vervolgens heeft het RBO een aantal bouwstenen geformuleerd voor de 
missie en visie, die voor de besturen leidend zijn bij de vormgeving van Passend onderwijs in Midden-Holland. Deze missie 
en visie zijn vastgelegd in een hoofdlijnennotitie (27 januari 2012), die mede de basis was voor het eerste concept 
ondersteuningsplan. 
 
Naast het RBO en het RBO+, waarin tevens het voortgezet onderwijs en soms ook de gemeenten waren 
vertegenwoordigd, is er in 2012 gewerkt met klankbord- en werkgroepen. Zo waren er de klankbordgroep van 
coördinatoren, de klankbordgroep van ouders en leerkrachten en een financiële werkgroep actief. 
 
Vanaf 1 januari 2013 is gewerkt met een nieuwe besluitvormingsstructuur. Deze bestond uit het Regionaal Bestuurlijk 
Overleg met vertegenwoordiging van alle betrokken schoolbesturen en een Regiegroep ter voorbereiding daarvan. De 
leiding is in handen gesteld van een bestuursvoorzitter ad interim. In het voorjaar van 2013 zijn een aantal inhoudelijke  
themagroepen opgericht, belast met de voorbereiding van en advisering over specifieke thema’s. 
 
De scholen zijn in het proces betrokken via overleg binnen de bestaande WSNS-verbanden en via nieuwsbrieven. 
 
Medio 2013 is de Stichting samenwerkingsverband PO Midden Holland opgericht. Alle aangesloten besturen zijn lid van 
het algemeen bestuur dat daarmee bestaat uit 21 leden (stemweging). Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden: drie 
leden namens het BaO, geselecteerd op denominatie en met referte naar de huidige WSNS-verbanden en één lid namens 
de SO partners. In februari 2014 is de heer R.K. Flippo als directeur-bestuurder benoemd, De bestuursvoorzitter ad 
interim heeft de dagelijkse leiding aan hem overgedragen. Gedurende 2014-2015 zal het dagelijks bestuur meer taken 
en verantwoordelijkheden overdragen aan de directeur-bestuurder en zodra dit verantwoord en mogelijk is, terugtreden. 
In september 2013 heeft het bestuur het statuut en reglement van de OPR vastgesteld en is de OPR officieel na een 
verkiezingsronde begin december 2013 geïnstalleerd.  
 
Na de inspectieaudit (september 2013) is in oktober 2013 een aantal belangrijke besluiten genomen over de toewijzing 
van ondersteuning en allocatie van middelen. Kerngedachte is dat dit wordt gerealiseerd via de bestuurskolom en dat 
schoolbesturen onderling samenwerking opstarten in vijf subregio’s1. Deze uitwerkingen zijn eind november 2013 
opgenomen in een eerste concept van dit ondersteuningsplan. 
 
  

                                                       
1 Deze vijf subregio’s zijn: (1) Bodegraven-Reeuwijk, (2) Waddinxveen, Boskoop (kern van Alphen a/s Rijn) en (deel) Zuidplas, (3) 
Gouda  Binnenstad, Korte Akkeren, Goverwelle en Oosterweide, (4) Gouda Bloemendaal, Plaswijck en Noord en (5) Krimpenerwaard. 
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In december 2013 en januari 2014 vonden zogenoemde waardensessies plaats om het merk PO Midden Holland inhoud 
te geven en de externe communicatie op te starten. In december 2013 is gestart met het ontwerp van de website, die 
onder andere ten doel heeft schoolteams en ouders te informeren over passend onderwijs. Sinds begin februari 2014 is 
de website operationeel. In januari 2014 zijn alle ouders geïnformeerd via 2 informatiefolders (algemeen en specifiek 
voor rugzakouders). 
 
Procedureel is dit ondersteuningsplan afgestemd op het (jeugd)beleid van de betrokken gemeenten door middel van het 
voeren van op overeenstemming gericht overleg. De procedure hiertoe is vastgesteld in oktober 2013 en na enkele 
verkennende gesprekken is OOGO gevoerd op 15 januari 2014, waarna het tweede concept ondersteuningsplan in 
februari 2014 voor preadvies is voorgelegd aan de OPR. 
 
Op 4 april jl. heeft de OPR ingestemd met het voorgenomen ondersteuningsplan, waarna het AB op 23 april jl. tot 
definitieve vaststelling van het plan is overgegaan. Het ondersteuningsplan is voor 1 mei jl. aan de inspectie van het 
onderwijs toegezonden. 
 
2.3  Planperiode en jaarlijks activiteitenplan 
In dit ondersteuningsplan geeft het samenwerkingsverband zijn visie en strategische doelstellingen, die leidend zijn voor 
het realiseren van passend onderwijs. De bestuurlijke samenwerking vindt zijn grondslag in het wettelijk kader en het 
referentiekader passend onderwijs.  
De wettelijke planperiode voor het ondersteuningsplan bedraagt maximaal vier schooljaren (2014-2018). Het 
samenwerkingsverband Midden-Holland kiest ervoor om dit eerste ondersteuningsplan na een periode van twee 
schooljaren integraal te evalueren en zo nodig opnieuw vast te stellen. In overeenstemming met het OPR-reglement heeft 
de OPR instemmingsrecht bij een hernieuwde vaststelling en/of gewenste wijziging op fundamentele punten.  
Gedurende de periode 2014-2016 worden de eerste ervaringen met passend onderwijs door het samenwerkingsverband 
gemonitord en geëvalueerd. Ook kunnen voor de nieuwe periode (2016-2018) de ontwikkelingen rond de gemeentelijke 
decentralisaties dan beter worden meegenomen. 
 
De schoolbesturen nemen ieder jaar in hun jaarplan een ondersteuningsparagraaf op, voor het eerst in het schooljaar 
2014-2015. Mede op basis van het ondersteuningsplan evalueren zij in die paragraaf de ontwikkelingen en resultaten van 
passend onderwijs en stellen zij nieuwe operationele doelen. Schoolbesturen blijven namelijk primair verantwoordelijk 
voor de realisatie en voor de kwaliteit van de basiskwaliteit en de basisondersteuning op hun scholen. 
De schoolbesturen stellen de ondersteuningsparagrafen beschikbaar aan het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband bundelt de in de paragrafen beschreven ontwikkelingen in een jaarlijks planverslag. Dit verslag 
wordt ter verantwoording aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Implicaties hiervan worden betrokken bij het voor de 
volgende planperiode op te stellen ondersteuningsplan. 
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3 Uitwerking Missie en Visie 
 
3.1  Missie 
Onze 21 schoolbesturen werken samen om een passende onderwijsplek te bieden voor alle leerlingen van 3 tot 14 jaar2 
die wonen binnen de gemeenten die deel uitmaken van ons samenwerkingsverband.  
 
Onze gezamenlijke waarden zijn gericht op synergie en gelijkwaardige samenwerking in het bieden van ondersteuning 
naar kinderen en elkaar. We streven daarbij voortdurend naar eigen ontwikkeling en verbetering  van de processen. Als 
gezamenlijke waarden waaraan we ons handelen voortdurend toetsen hebben we geformuleerd: 
 

 Verbinding   alleen samen maken we het passend 

 Vakmanschap  gedreven (zijn) bedreven (blijven) 

 Daadkracht   lef hebben om te (laten) doen 

 Transparantie  duidelijk toegankelijk 
 
3.2  Visie 
Elk kind dient het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die het nodig heeft om zich optimaal en ononderbroken te 
kunnen ontwikkelen. Dit wordt in de eerste plaats geleverd door vakbekwame leerkrachten, die zichzelf voortdurend 
blijven ontwikkelen. Passende ondersteuning bieden kan een leerkracht echter niet alleen. Daarvoor is verbinding nodig 
met een samenwerkend team, met specialisten binnen het samenwerkingsverband en met ouders en jeugdzorg. Samen 
staan we sterk. 
In contact met elkaar zijn we transparant en duidelijk en durven we ons kwetsbaar op te stellen. We hebben het lef om 
kindgericht en daadkrachtig te arrangeren.  
 
Een sterke basis, ondersteuning waar nodig, arrangementen waar het moet! 
Deze visie is gericht op passend onderwijs voor alle leerlingen en is breed gedragen, ambitieus en richtinggevend. De 
samenwerkende schoolbesturen willen ondersteuning bieden die: 

 gebaseerd is op wat een leerling nodig heeft met als uitgangspunt ‘wat het kind al kan’; 

 daadkrachtig de problemen van de leerlingen voorkomt of adequaat oplost; 

 gebruik maakt van wat samenwerkingspartners, ketenpartners en andere sectoren bieden; 

 transparant en duidelijk is voor alle betrokkenen.   
 
Het samenwerkingsverband stelt kaders voor de basisondersteuning en maakt hierover outputafspraken met de 
besturen. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken aan 
een hoogwaardige basisondersteuning van scholen, waarmee de schoolbesturen een rijk aanbod van preventieve en 
(licht) curatieve onderwijsondersteuning kunnen realiseren (versterking van het primaire proces). Het 
samenwerkingsverband stelt scholen en schoolbesturen in staat om de ondersteuning zelf te organiseren en zorgt 
ervoor dat zij over de middelen kunnen beschikken om deze afspraken waar te maken.  
 
In eerst instantie streeft het samenwerkingsverband naar verbetering van de kwaliteit van de basisondersteuning. In 
tweede instantie wordt gewerkt aan een verrijking van de basisondersteuning.  
Naarmate de basisondersteuning op de scholen van hogere kwaliteit is, kunnen meer leerlingen in de eigen wijk of 
buurt – dus thuisnabij – onderwijs volgen. 
Niet voor alle leerlingen zal de basisondersteuning voldoende zijn. Sommige leerlingen hebben behoefte aan extra 
ondersteuning. Iedere extra ondersteuning is in principe uniek en afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.  
  

                                                       
2 Door de noodzaak van vroegsignalering en een goede aanmeldingsprocedure (overdracht) ligt de  verantwoordelijkheid ook bij 
kinderen van 3 jaar. De verantwoordelijkheid voor kinderen van 13 en 14 jaar is het meest duidelijk in het VSO, maar ook zitten 
sommige kinderen langer dan 8 jaar op de basisschool en wordt een verantwoordelijkheid gevoeld in het volgen van kinderen in het 
V(S)O. 
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Het samenwerkingsverband Midden-Holland hanteert drie hoofdarrangementen voor extra ondersteuning waarvoor 
ontwikkelingsperspectieven worden geschreven, te weten: 

 extra ondersteuning op de basisschool; 

 toelating tot het SBO; 

 toelating tot het SO. 
 
In het kader van de extra ondersteuning zal daarbij uitdrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheden die 
experimentele symbiosearrangementen kunnen bieden.  
Hoofdstuk 5.2.1 gaat hierop in. 
 
De leerkracht 
De school heeft een taak in het signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen. Dit vereist een sterke schoolleiding en een 
goed functionerende ondersteuningsstructuur in de school, waar vakbekwame medewerkers in staat zijn om hun rol 
goed te vervullen. Dit vereist een voortdurende professionalisering van de leerkracht. Het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor de professionalisering van hun medewerkers. Het samenwerkingsverband heeft hier slechts 
indirect invloed op, via signalering en monitoring van outputgegevens en geboekte resultaten. 
 
De intern begeleider 
De intern begeleider is een coach en vraagbaak voor zijn of haar collega’s, treedt op als kenniscoördinator, geeft 
handelingsadviezen, denkt mee over schoolontwikkelingen en is een coördinator in het web van de (flexibele) 
ondersteuningsarrangementen. Ook bevordert hij/zij het partnerschap met ouders. De ondersteuning en coaching van 
de leerkracht door de intern begeleider leidt tot deskundigheidsbevordering van de leerkracht en kwaliteitsverhoging 
van het onderwijs. 
 
Samenwerking met ketenpartners 
Dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, is niet alleen een taak van het onderwijs. Het 
samenwerkingsverband zoek proactief de samenwerking met gemeenten, als het gaat om de inrichting van Centra voor 
Jeugd en Gezin (CJG), de decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten en andere relevante gemeentelijke 
beleidsterreinen. Veel gemeenten werken daarbij met basisteams jeugd en gezin (BJG’s). Op deze terreinen maken 
schoolbesturen en gemeenten kaderstellende afspraken in de Lokale en Regionale Educatieve Agenda (LEA en REA). Het 
samenwerkingsverband hecht daarbij aan een integrale benadering van de onderwijs- en gezinsaanpak. Om dat te 
bereiken wil het samenwerkingsverband een BJG-medewerker betrekken bij de ondersteuningsstructuur (het 
ondersteuningsteam) van elke school. 
 
De ouders 
Ouders en school hebben de verantwoordelijkheid om een situatie te scheppen waarin een kind zich optimaal kan 
ontwikkelen. Ouders zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de opvoeding van hun kind. Scholen 
zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs.  
Bij het realiseren van passend onderwijs gaan scholen en ouders als gelijkwaardige partners met elkaar op zoek naar de 
beste ondersteuning. Van ouders wordt verwacht dat zij primair het belang van hun kind behartigen. Van scholen wordt 
verwacht dat zij de balans zoeken tussen het belang van het individuele kind en dat van de klas/groep waar het kind deel 
van uitmaakt. 
 
Ouders hebben het recht een school te kiezen die zij geschikt vinden voor hun kind. Daarom is het belangrijk dat ouders 
goed weten welke mogelijkheden voor ondersteuning een school biedt. Het schoolondersteuningsprofiel vervult hierbij 
een belangrijke rol. 
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4 Beoogde resultaten passend onderwijs 
 
4.1  Startsituatie 
Al enige jaren is er structurele en doelgerichte samenwerking tussen de bestaande WSNS-verbanden (3304, 3307 en 
3308) die opgaan in het nieuwe samenwerkingsverband en het voortgezet onderwijs op het gebied van zorgplicht, 
kwaliteit, arrangementen e.d. 
 
De inspanningen in Midden-Holland tot nu toe hebben geleid tot een gunstige uitgangssituatie bij de invoering van 
passend onderwijs. Zo liggen de percentages rugzakken en verwijzingen naar het SBO en SO in oktober 2013 fors lager 
dan het landelijk gemiddelde. Dit leidt tot een positieve verevening.  
 

 Sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken 

PO2814 2,02% 1,05% 0,10% 0,20% 1,34% 0,70% 

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

 
Het samenwerkingsverband kent aldus, door historisch beleid en inzet van alle betrokkenen, een gunstige startpositie. 
Drastische veranderingen in het beleid zijn daarom niet nodig. We blijven de goede dingen goed doen en houden daarbij 
aandacht voor zelfreflectie. 
 
4.2  Ambities van het samenwerkingsverband 
Zoals verwoord in de visie streeft het samenwerkingsverband naar een hoogwaardige basisondersteuning op alle scholen, 
waarmee zij een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve onderwijsondersteuning kunnen realiseren. Daarbij staat 
de onderwijsbehoefte van de leerling altijd centraal, komt het eigenaarschap zo veel mogelijk bij de scholen en de 
schoolbesturen te liggen en werken we vraaggericht. Dit alles onder het motto: 
 
Een sterke basis, ondersteuning waar nodig, arrangementen waar het moet! 
 
De ambitie is dat geen school in het samenwerkingsverband in 2016 door de onderwijsinspectie als zwak of zeer zwak is 
beoordeeld. Zo is de basiskwaliteit gegarandeerd. Verder streeft het samenwerkingsverband ernaar dat in 2016 alle 
scholen voldoen aan de in dit ondersteuningsplan geformuleerde eisen van basisondersteuning, binnen het daarvoor 
begrote budget. 
 
In de eerste helft van 2016 wordt op basis van een evaluatie over de eerste periode bezien in hoeverre met ingang van 1 
augustus 2016 het niveau van de basisondersteuning verder omhoog kan worden gebracht. Dit zal gelijk moeten opgaan 
met een verhoging van het beschikbare budget voor basisondersteuning, voor een deel als gevolg van de positieve 
verevening voor het samenwerkingsverband en voor een ander deel door het verminderen van het budget voor extra 
ondersteuning ten gunste van de basisondersteuning. 
 
4.3  Kwalitatieve resultaten 
In het verlengde van de hierboven omschreven ambitie streeft het samenwerkingsverband Midden-Holland de volgende 
kwalitatieve resultaten na: 

 een hoog niveau van basisondersteuning op alle scholen, werkend vanuit het principe van handelingsgericht werken; 

 het realiseren van passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben; 

 het tijdig en effectief realiseren van de toewijzing van de extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling; 

 het doelmatig inzetten van de beschikbare middelen; 

 het realiseren van een goede afstemming met de gemeenten/CJG’s; 

 het realiseren van een doorgaande lijn van de voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs en van het basis- 
naar het voortgezet onderwijs; 

 het beperken van overhead. 
In dit kader wordt verder verwezen naar het hoofdstuk 9 (kwaliteitszorg). 
 
 
  



    
 

 

10 
 

4.4  Kwantitatieve resultaten 
Naast de bovengenoemde kwalitatieve resultaten heeft het samenwerkingsverband de volgende beoogde kwantitatieve 
resultaten geformuleerd: 
 

 Alle leerlingen naar school 
Eén van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszitters. Dit 
is de voornaamste reden voor invoering van de zorgplicht voor schoolbesturen. Idealiter is het aantal thuiszitters 0 en dit 
is dan ook het streven van het samenwerkingsverband. Echter, in de praktijk zullen thuiszitters waarschijnlijk blijven 
voorkomen. Het samenwerkingsverband heeft immers geen zicht op leerlingen die nog niet ingeschreven zijn geweest 
bij een basisschool. Door goede samenwerking met de gemeenten (die verantwoordelijk zijn voor controle op de 
leerplicht) is het mogelijk alle thuiszitters in beeld te hebben en voor deze kinderen een passende onderwijsplek te 
vinden. De monitor van het samenwerkingsverband volgt of deze aanpak effectief is. 
 

 Kwantitatieve opdracht in percentages 
Uit de kengetallen van het ministerie van OCW blijkt dat het samenwerkingsverband wat betreft deelnamepercentages 
op alle terreinen onder het landelijk gemiddelde zit. Los van de gunstige financiële startpositie die dit oplevert, is het 
misschien zelfs belangrijker dat er in het samenwerkingsverband geen noodzaak is voor het deelnamepercentage 
reductiedoelstellingen te formuleren. Het samenwerkingsverband streeft wel naar een deelnamepercentage van 
maximaal 2% in het speciaal basisonderwijs, conform de huidige directe bekostiging van het Rijk: 
 

o Extra ondersteuning op de basisschool = 0,9 % (inclusief symbiose arrangementen) 
o Percentage SBO maximaal 2 % (oftewel 361 TLV’s) 
o Percentage SO totaal maximaal 1,4 % (oftewel 253 TLV’s) 
o Percentages SO steeds onder landelijk gemiddelde: SO1 1,34 %  SO2 0,09 %  SO3 0,21 % 
o Minder dan 2 % grensverkeer naar/van andere SWV-en 

 
De deelname aan speciaal onderwijs cluster 3 en 4 is al jaren een stabiele factor. Het uitgangspunt blijft niettemin dat 
een kind daar onderwijs volgt waar hij/zij het beste op zijn/haar plek is. Deelnamepercentages dienen onder het landelijke 
gemiddelde te blijven (1,34 % / 0,09 % / 0,21 %);  
deze ambitie kan echter nooit een belemmering zijn voor een passende onderwijsplek. Arrangementen op de basisschool 
worden actief nagestreefd tot een bekostigingsmaximum van  
0,9 %. Uiteraard wordt bij deze percentages terdege rekening gehouden met de prognose krimp van het totale 
leerlingaantal. 
 

 Doorlooptijden van processen binnen het samenwerkingsverband 
Van belang is dat voor elke procedure in ieder geval de van toepassing zijnde wettelijke termijnen en doorlooptijden 
worden nageleefd. Belangrijke wettelijke bepalingen in dit kader zijn: 

o artikel 40 lid 6 van de Wet op het primair onderwijs, op grond waarvan het bevoegd gezag binnen zes weken na 
aanmelding van een leerling op een school een beslissing neemt over toelating, met een mogelijkheid tot 
verlenging met ten hoogste vier weken; 

o artikel 40a lid 2 van de Wet op het primair onderwijs, op grond waarvan uiterlijk binnen zes weken na inschrijving 
van de leerling op de school een ontwikkelingsperspectiefplan wordt vastgesteld. 

 
Het samenwerkingsverband hanteert voor aanvragen om middelen voor extra ondersteuning en aanvragen om een 
toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO een maximale doorlooptijd van zes weken tussen datum aanvraag en datum besluit. 
 
4.5  Monitor 
Het samenwerkingsverband monitort (real time) de resultaten (par. 4.2 en 4.3), mede ter beheersing van de financiële 
risico’s. De monitor ondersteunt de sturing (management- of stuurinformatie op korte termijn), de beleidsevaluatie (op 
langere termijn) en vereenvoudigt de verantwoording achteraf. De monitor houdt de meest essentiële gegevens bij als 
het gaat om sturing, evaluatie en verantwoording. 
 
Kwantitatieve monitor 
Belangrijke te monitoren gegevens voor het samenwerkingsverband zijn in ieder geval: 

 leerlingenaantallen samenwerkingsverband; 

 deelnamepercentages SBO en SO; 

 instroom vanuit de voorschoolse voorzieningen en medisch kinderdagverblijf; 



    
 

 

11 
 

 inkomend en uitgaand grensverkeer; 

 aantal geïndiceerde VVE leerlingen binnen het BaO; 

 het aantal in voorbereiding zijnde én opgestelde ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s); 

 aantal aangevraagde arrangementen extra ondersteuning (LGF); 

 aantal toegekende arrangementen extra ondersteuning (LGF); 

 de kosten van de toegekende arrangementen extra ondersteuning (LGF); 

 aantal toelaatbaarheidsverklaringen TLV SBO en TLV SO (3 categorieën); 

 aantal plaatsingen SBO en SO; 

 aantal terugplaatsingen op het BaO; 

 uitstroom VO (LWOO PrO). 
 
Afhankelijk van de concrete beleidsdoelstellingen kan deze gegevensset worden uitgebreid en verfijnd. 
 
De schoolbesturen verstrekken de gewenste monitorgegevens over hun scholen maandelijks aan het samenwerkings-
verband. De directeur-bestuurder overlegt deze gegevens per kwartaal aan het algemeen bestuur. 
 
Kwalitatieve monitor 
Het samenwerkingsverband volgt ook de ontwikkeling van de kwaliteit.  
Vragen daarbij zijn onder andere: 

 In welke mate voldoen de scholen aan het vastgestelde niveau van basisondersteuning? 

 Vindt toekenning van extra ondersteuning resp. plaatsingen op SBO/SO op dezelfde gronden plaats? 

 Hanteren de scholen dezelfde criteria en interpreteren zij deze op dezelfde manier? 

 Waar werken bepaalde arrangementen goed en tot tevredenheid en waar zorgen ze voor problemen? Welke 
oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen? 

 Hoe verloopt de afstemming met de gemeenten? 

 Wat kunnen we van elkaar leren? 
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5 Inrichting passend onderwijs 
 
5.1  Basisondersteuning 
 
5.1.1 Ambitieus niveau van basisondersteuning 
In Midden-Holland worden de scholen in staat gesteld zoveel mogelijk ondersteuning zelf te organiseren, waar nodig in 
samenwerking met ketenpartners. De inzet van het samenwerkingsverband is een hoogwaardige basisondersteuning van 
scholen, waarmee zij een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve onderwijsondersteuning kunnen realiseren. Het 
uitgangspunt is dat de hulp die nu vanuit WSNS wordt geboden, zoveel mogelijk onder de basisondersteuning wordt 
gebracht. 
 
Dit wil zeggen dat het doel is zoveel mogelijk expertise te organiseren aan de voorkant van het traject (in de eigen 
basisschool). Zo kunnen leerlingen bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis en binnen de eigen sociale omgeving naar school 
gaan. Om dit te bereiken is de eigen kracht van de school een belangrijk uitgangspunt evenals passende ondersteuning 
op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
 
De ambitie en de afspraken over de basisondersteuning staan in bijlage 2 van het ondersteuningsplan. 
 
5.1.2 Fasering 
Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven, streven de samenwerkende besturen ernaar dat alle scholen in 2016 voldoen aan 
de eisen van basisondersteuning zoals omschreven in het ondersteuningsplan, binnen het daarvoor begrote budget. 
Voor wat betreft de fasering naar het uiteindelijke streefniveau van de basisondersteuning op iedere school, geldt het 
volgende. Van een uniforme, van bovenaf opgelegde, fasering kan geen sprake zijn. Vanaf dag één – op 1 augustus 2014 
– g aan immers alle middelen voor de basisondersteuning via een bedrag per leerling naar de schoolbesturen. Het 
totaalbedrag voor de basisondersteuning is het bedrag dat resteert na aftrek van de kosten SO en (grensverkeer) SBO, 
overheadkosten en het budget voor extra ondersteuning op het niveau van het samenwerkingsverband. 
 
Wel is het raadzaam dat op schoolbestuurlijk niveau een fasering voor de eigen scholen wordt aangebracht, afhankelijk 
van wat de scholen zelf kunnen. Zo kan worden voorkomen dat scholen bij de start op 1 augustus 2014 worden 
geconfronteerd met onhaalbare eisen. 
Daartoe kan op schoolbestuurlijk niveau een deel van de middelen voor basisondersteuning (bedrag per leerling) worden 
afgeroomd, en in overleg met de scholen worden ingezet voor wat nodig is om de eigen scholen op het niveau van de 
basisondersteuning te brengen. 
 
5.1.3 Verantwoordelijkheid schoolbesturen en scholen 
De besturen zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar op het waarmaken van de basisondersteuning op hun scholen. 
Besturen en scholen kunnen hiertoe samenwerken op het niveau van de vijf ingestelde werkregio’s in het 
samenwerkingsverband. 
 
De school is verantwoordelijk voor ]de juiste arrangementen binnen de basisondersteuning. De besturen bepalen zelf 
hoe hun scholen over de daarvoor benodigde expertise, menskracht en middelen beschikken. 
 
Er kunnen scholen zijn die op onderdelen, bijvoorbeeld ten aanzien van een specifieke expertise, boven de afgesproken 
basisondersteuning uitstijgen. Het staat schoolbesturen vrij te differentiëren in de bedragen die zij, binnen de 
basisondersteuning, aan hun scholen beschikbaar stellen. Zij kunnen er dus voor kiezen, eventueel in samenwerking met 
andere schoolbesturen, de scholen met een extra profiel een hoger bedrag toe te kennen, zolang de basisondersteuning 
op alle scholen maar gegarandeerd is. Besturen kunnen er ook voor kiezen scholen die nog in kwaliteit moeten groeien 
een hoger budget toe te kennen. 
 
5.1.4 Schoolondersteuningsprofielen 
In een schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op welk niveau de school basiskwaliteit en basisondersteuning 
levert en hoe de interne ondersteuningsstructuur is georganiseerd. Scholen kunnen van elkaar verschillen, met de 
basisondersteuning als ondergrens.  
De school beschrijft in haar ondersteuningsprofiel welke extra arrangementen zij biedt, wat haar specifieke expertise is 
en desgewenst haar ambitieniveau. Hierbij is samenwerking met ketenpartners mogelijk. De MR van een school heeft 
adviesrecht (WMS) op het schoolondersteuningsprofiel. 
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In haar regulier schoolplan beschrijft de school haar ambitieniveau ten aanzien van de ondersteuning en het traject 
daarnaartoe. Het verschil tussen de bestaande situatie en het (ambitie) niveau van de basisondersteuning en/of extra 
ondersteuning vormt de ontwikkelopdracht van de school voor de komende jaren. 
De schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband zijn voor 1 april 2014 geactualiseerd. De 
uitwerking van de profielen kan verschillen, maar met de basisondersteuning als ondergrens. 
In aanvulling op de schoolondersteuningsprofielen heeft het samenwerkingsverband begin 2014 een nulmeting voor het 
niveau van basisondersteuning van het samenwerkingsverband gedaan (monitor basisondersteuning). Hiertoe hebben 
de scholen in het samenwerkingsverband hun schoolondersteuningsprofiel naast de afspraken over de 
basisondersteuning gelegd. Hierdoor is een totaaloverzicht beschikbaar waarin per school te zien is waar het aanbod wel, 
bijna of nog niet aan de afspraken over de basisondersteuning voldoet.  
 
5.1.5 Financiële uitgangspunten 
Om het hoge niveau van basisondersteuning te realiseren kiest Midden-Holland ervoor zoveel mogelijk middelen 
(expertise en euro’s) aan de besturen / scholen toe te delen. Er is gekozen voor een eenvoudige allocatiesystematiek, op 
basis van leerlingenaantallen. 
Een en ander is uitgewerkt in hoofdstuk 12. 
 
5.2  Extra ondersteuning 
 
5.2.1 Beperkte extra ondersteuning: maatwerk 
Door de lat voor de basisondersteuning hoog te leggen, streeft het samenwerkingsverband Midden-Holland er tevens 
naar de behoefte aan extra ondersteuning te minimaliseren. Niettemin zullen sommige leerlingen aangewezen blijven op 
specifieke arrangementen dan wel plaatsing op het SBO of SO. Het samenwerkingsverband hanteert drie 
hoofdarrangementen voor extra ondersteuning: 

 extra ondersteuning op de basisschool; 

 toelating tot het SBO; 

 toelating tot het SO. 
 
Dit betekent dat het samenwerkingsverband niet kiest voor zgn. tussenvoorzieningen op het niveau van het 
samenwerkingsverband. Schoolbesturen kunnen dit waar nodig en gewenst onderling regelen. Het 
samenwerkingsverband kan op ieder moment alsnog besluiten tot tussenvoorziening (en). 
 
Van vaste bedragen naar ondersteuningsbudget naar behoefte 
Anders dan onder de rugzaksystematiek gaat het nieuwe systeem uit van maatwerk, op basis van een handelingsgerichte 
aanpak. Dus geen vaste bedragen meer op basis van vooraf gedetailleerd omschreven ‘slagboom’-indicatiecriteria, maar 
een ondersteuningsbudget naar behoefte, gebaseerd op het beschreven ontwikkelingsperspectief. De vraag in de nieuwe 
situatie zal dus steeds zijn: wat heeft dit kind nodig in deze specifieke situatie, dat uitstijgt boven de basisondersteuning? 
De ene keer kan dit een tijdelijk toegevoegde ondersteuning voor de leerkracht of het team zijn, de andere keer de 
beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen. Dat wat nodig is, komt beschikbaar. 
 
Passende arrangementen voor ieder kind, daaronder ook symbiose-arrangementen 
Het samenwerkingsverband heeft de ambitie in de toekomst voor ieder kind varianten in passende arrangementen te 
maken. Hieronder vallen ook de symbiose-arrangementen voor S(B)O en BAO. 
Symbiose houdt in dat een leerling die ingeschreven staat op het (voortgezet) speciaal onderwijs voor een deel van de 
tijd onderwijs volgt op een reguliere school.  
Symbiose-arrangementen worden beschreven in artikel 24 ‘Richtlijn Symbiose’ en de artikelen 11 en 12 ‘Onderwijskundig 
Besluit’ van de WEC. Op basis van de Richtlijn Symbiose dient de S(B)O-school de eventuele kosten voor de reguliere 
school te vergoeden uit de bekostiging die het S(B)O voor deze leerling ontvangt. De scholen maken hierover afspraken 
in een symbioseovereenkomst en in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 
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Ook artikel 15 WPO is van belang voor symbiose-arrangementen; dit artikel bepaalt dat onderwijstijd ‘op een andere 
basisschool of speciale (basis)school meetelt voor het totaal aantal uren onderwijs dat een leerling ten minste moet 
ontvangen’. Op grond hiervan is het dus mogelijk om leerlingen – ingeschreven op een basisschool – deels onderwijs te 
laten volgen op een speciale (basis)school. De basisplaatsbekostiging van dit lesdeel ontvangt de S(B)O van de basisschool 
en het extra benodigd budget dient als extra ondersteuning te worden opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP), dat het samenwerkingsverband financiert (zie nader par. 5.2.2). De afspraken tussen S(B)O en de 
basisschool/scholen worden vastgelegd in een symbioseovereenkomst. Wanneer sprake is van structurele inzet van 
middelen extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ondertekent ook het samenwerkingsverband deze 
overeenkomst.  
 
Dit wetsartikel biedt ook de mogelijkheid dat basisschoolkinderen een deel van het lesprogramma op een andere 
basisschool volgen. Ook deze afspraken worden vastgelegd en opgenomen in het OPP van de leerling. 
 
De huidige regeling biedt scholen extra arrangeerruimte. De wetgever wil het scholen zo makkelijker maken om een 
onderwijsarrangement te bieden dat past bij de mogelijkheden van de leerling. Volledig onderwijs op een andere school 
is geen symbiose. 
 
5.2.2 Financiële uitgangspunten extra ondersteuning 
Er komt een budget beschikbaar waar scholen aanspraak op kunnen maken als de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling niet past binnen de basisondersteuning, maar ook niet aansluit bij het aanbod van SBO/SO. De financiële 
middelen voor deze extra ondersteuning bevinden zich op het niveau van het samenwerkingsverband. Scholen kunnen 
op dit budget aanspraak maken op basis van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Voor de hoogte van het beschikbare 
budget op het niveau van het samenwerkingsverband wordt verwezen naar de meerjarenbegroting (bijlage 6). 
 
Met ingang van 2015-2016 stelt OCW, naast de middelen voor lichte ondersteuning, tevens een normvergoeding voor 
zware ondersteuning beschikbaar aan het samenwerkingsverband, verminderd met de afdracht SO- en SBO-plaatsen. 
Het samenwerkingsverband betaalt op aanvraag de middelen voor de extra ondersteuning uit aan de schoolbesturen. 
Deze kosten worden collectief gedragen. 
 
Vertrouwen is hierbij belangrijk. De verwachting is niet dat scholen een onevenredig groot beroep zullen doen in 
vergelijking met de afgelopen jaren op extra ondersteuning of SBO- of SO-verwijzingen in 2015 en 2016. Het beroep op 
de collectieve middelen zal op het niveau van het samenwerkingsverband worden gemonitord (vgl. paragraaf 4.5).  
 
Wat een leerling nodig heeft moet vanzelfsprekend worden geboden. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft 
tegelijkertijd uitgesproken dat de schoolbesturen erop zullen aansturen om, voor wat betreft de aanvragen voor extra 
ondersteuning in 2014-2015, op schoolbestuursniveau binnen het eurovolume van de huidige rugzakken te blijven, op 
basis van de peildatum 1 oktober 2013. De huidige bedragen LGF rugzak per schoolbestuur zijn daarbij richtinggevend. 
Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat de schoolbesturen tekorten bijleggen uit hun lumpsumvergoeding en hogere 
uitgaven voor extra ondersteuning door het samenwerkingsverband leiden tot een lager bedrag voor de 
basisondersteuning. 
 
5.2.3 Afbouw rugzakregeling cluster 3 en 4 2014-2015 
Als overgangsregeling is afgesproken dat de middelen voor zware ondersteuning (regulier schooldeel) per 1 augustus 
2014 op basis van de bestaande rugzakken cluster 3 en 4 naar de betreffende schoolbesturen (blijven) gaan. Voor de 
berekening van de middelen wordt als teldatum 1 oktober 2013 gebruikt en worden alleen de werkelijke rugzakleerlingen 
meegeteld (dus minus de schoolverlaters). Scholen (schoolbesturen) zorgen ervoor dat voor 1 augustus 2014 de huidige 
rugzakken cluster 3 en 4 (schooldeel en uren AB) worden omgeschreven in een ontwikkelingsperspectief (uniform format) 
met een vergelijkbaar handelingsdeel voor schooljaar 2014-2015.  
 

 Het samenwerkingsverband betaalt in 2014-2015 het huidige bedrag van het reguliere schooldeel van de 
doorlopende rugzakken (minus de schoolverlaters), inclusief de dubbele rugzakken en ook de rugzakken die zijn 
toegekend tussen 1 oktober 2013 en 1 augustus 2014. Het AB-deel van de rugzakken, ook die welke tussen 1 oktober 
2013 en 1 augustus 2014 zijn toegekend, blijft gegarandeerd door de leverende SO-besturen, tot het totale 
eurovolume AB op basis van de teldatum 1 oktober 2013. 

 Voor nieuwe aanvragen extra ondersteuning in 2014-2015 (vanaf 1 augustus 2014) wordt, na toekenning hiervan, 
uitgegaan van een bedrag van gemiddeld € 5.000,- schooldeel per arrangement extra ondersteuning op de 
basisschool, aangevuld met het benodigd aantal uren AB in het arrangement vanuit het SO. 
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Het SBO is het tweede hoofdarrangement voor extra ondersteuning. Alleen het basisonderwijs kan een aanvraag doen 
voor het eerste hoofdarrangement extra ondersteuning. De huidige SBO-rugzakken vallen bij wijze van overgang nog 
onder de afbouwregeling. Voor SBO-rugzakken die voor of gedurende 2014-2015 expireren is voortzetting extra 
ondersteuning echter niet meer mogelijk. Het SBO dient deze leerlingen te begeleiden met de aan hen toegekende SBO 
middelen. Afhankelijk van de situatie is terugplaatsing op de basisschool met extra ondersteuning (hoofdarrangement 1) 
of doorverwijzing naar het SO (hoofdarrangement 3) aan de orde.  
 
5.2.4 Arrangementen cluster 1 en 2 
Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de extra ondersteuning cluster 1 en 2 niet langer rechtstreeks door de overheid 
bekostigd. De middelen worden voortaan toegekend via indicatiestelling door de clusterorganisaties 1 en 2. Het 
samenwerkingsverband werkt daartoe samen met de Koninklijke Visio (cluster 1) en Simea-Auris (cluster 2). Het 
samenwerkingsverband heeft bij deze organisaties een contactpersoon, waarmee afspraken zijn gemaakt over 
ondersteuning resp. de inzet van de financiële middelen. 
 
De procedures voor kinderen met een auditieve of visuele beperking zijn vergelijkbaar opgezet. Het grootste deel van de 
kinderen met een auditieve of visuele beperking zijn kort na de geboorte en in de eerste levensjaren gediagnosticeerd bij 
de huisarts, het consultatiebureau of bij voorschoolse voorzieningen. Er is maar een zeer beperkt aantal kinderen dat op 
latere leeftijd een auditieve of visuele beperking krijgt. Een indicatie (TLV) voor cluster 1 of 2 wordt puur op medische 
gronden afgegeven. Een kind en ouders krijgen direct vanaf de diagnose ontwikkelingsbegeleiding.  
Dit loopt door tot en met groep 2 van de basisschool. Aan het einde van groep 2 wordt een ontwikkelings-perspectiefplan 
opgesteld met bijbehorend handelingsdeel en neemt een ambulant begeleider (schoolcontactpersoon) de begeleiding 
naadloos over. 
Als het om een leerling gaat waar de auditieve of visuele beperking in een later stadium optreedt (eventueel na een 
calamiteit) of bij vermoedens hiervan, kan het samenwerkingsverband direct contact opnemen met de toegewezen 
contactpersonen of via :  
 
> Koninklijke Visio,  Expertisecentrum voor slechtziende en blinde kinderen  

Heindijk 4  3079 PM Rotterdam 
088-5858585 / cliënt service bureau 
www.visio.org/onderwijs  

 
> Simea – Koninklijke Auris Groep, Expertisecentrum voor gehoor, sprak en taal  

Kraaijeveldstraat 2 / 3078 PE Rotterdam 
010-2436714  / aanmeldpunt regio West 
www.auris.nl/passendonderwijs/   
www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/ 

 
Zo nodig wordt direct voorzien in een tijdelijke crisistoelating, waarbij advies, consultatie en hulp direct beschikbaar komt. 
De aanvraag voor trajectbegeleiding loopt conform de procedure Koninklijke Visio of Simea-Auris: 
 
1. Start met onderzoeken naar de auditieve of visuele beperking in combinatie met de onderwijsbehoefte van de 

kinderen om te komen tot een toelaatbaarheidsverklaring die wordt afgegeven door de CvO (Commissie van 
Onderzoek Koninklijke Visio of Simea-Auris). 

2. Voor deze kinderen schrijft de basisschool een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en stelt de ambulant 
onderwijskundige begeleider een begeleidingsplan op, waarin de onderwijsbehoefte van het kind en de wenselijke 
ondersteuning (handelingsdeel arrangement) worden uitgeschreven. 

3. Het OPP wordt voorgelegd aan de CvO, die daarop onafhankelijk besluit over medische toelaatbaarheid in cluster 1 
of 2 op basis van landelijke, nog vast te stellen criteria. Besluiten van de CvO worden aan de ouders en de school 
gemotiveerd teruggekoppeld. 

4. Uitvoering van het handelingsdeel; adviezen over de aanpak, extra ondersteuning en het realiseren van 
hulpmiddelen. Na afloop van het arrangement wordt (jaarlijks of tweejaarlijks) geëvalueerd en bepaald of en in welke 
vorm begeleiding doorgaat dan wel stopt. 

5. Zodra dit niet meer passend/mogelijk is, wordt een toelatingstraject naar plaatsing op een SO setting cluster 1 of 2 
in gang gezet. 

 

http://www.visio.org/onderwijs
http://www.auris.nl/passendonderwijs
http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/
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De ondersteuning van docenten en leerlingen kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, 
coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant onderwijskundig 
begeleider blijven er financiële middelen beschikbaar ten behoeve van de auditief of visueel beperkte leerling.  
De toekenning van deze middelen zal centraal via de clusters 1 en 2 verlopen. Deze bedragen gaan niet naar het 
samenwerkingsverband maar naar de school (facturering daarvan is gekoppeld aan het Brinnummer van de school). 
 
5.3  Ondersteuningstoewijzing 
 
5.3.1 Toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO 

Voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte die niet kan worden opgelost binnen de basisondersteuning of met extra 
ondersteuning, kan verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs noodzakelijk zijn. Voor toelating tot het speciaal (basis) 
onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring vereist. Deze verklaring moet worden aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband.  
Eén van de wettelijke verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband is het afgeven van een 
toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO en SO, op basis van een wettelijk verplicht deskundigenadvies. Bij AMvB is 
geregeld dat dit deskundigenadvies wordt uitgebracht door ten minste twee deskundigen, waaronder in ieder geval een 
orthopedagoog of psycholoog. 
 
In de toelaatbaarheidsverklaring staat in ieder geval: 
1. De termijn van de TLV.  

Indien er een termijn met einddatum is wordt de herindicatie gedaan in de ondersteuningseenheid waar de postcode  
van het woonadres van de leerling in valt. 

2. De ondersteuningsbehoefte. 
3. Het type TLV-arrangement: 

 SBO  

 SO  * Categorie l(huidige zml, lzk, epilepsie, cluster 4) 
* Categorie ll (huidige lg) 
* Categorie lll  (huidige mg) 

 
Indien een leerling een TLV voor een bepaalde tijd krijgt (gangbaar is één schooljaar) en naar het S(B)O gaat, beschrijft 
het ontwikkelingsperspectief hoe wordt toegewerkt naar terugplaatsing op school van herkomst. Indien terugplaatsing 
mogelijk is, maar niet op de school van herkomst, wordt met die school overlegd over plaatsing op een andere school.  
 
Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag TLV 
De schoolbesturen organiseren zelf het wettelijk verplichte deskundigenadvies. Zij bekostigen dit uit de middelen voor 
de basisondersteuning. 
Indien het deskundigenadvies plaatsing in het speciaal onderwijs noodzakelijk acht kan het schoolbestuur een aanvraag 
voor een TLV bij het samenwerkingsverband indienen. Het is in beginsel schoolbestuur dat een TLV aanvraagt.  
Het bestuur kan echter zijn school/scholen mandateren de aanvraag bij het samenwerkingsverband in te dienen. In dat 
geval meldt de school het voornemen een aanvraag in te dienen eerst aan haar schoolbestuur, dat na ontvangst de 
voorgenomen aanvraag direct meldt aan het samenwerkingsverband.  
De school dient de aanvraag daadwerkelijk in na verkregen goedkeuring van het schoolbestuur.  
Het samenwerkingsverband beoordeelt, via de zogenoemde Commissie TLV/extra ondersteuning de gevraagde 
toelaatbaarheid tot het SBO of SO. De Commissie doet dat op basis van het Beoordelingskader aanvraag TLV/extra 
ondersteuning. Dit beoordelingskader sluit aan op de stappen in bijlage 4 van het ondersteuningsplan. 
De toekenningen worden permanent gevolgd via een monitor/checks and balances. 
 
5.3.2 Aanvraag extra ondersteuning 

Ook voor de extra ondersteuning vraagt de wet een besluit van het samenwerkingsverband. Bij extra ondersteuning 
wordt een beroep gedaan op collectieve middelen van het samenwerkingsverband.  
De Commissie TLV/extra ondersteuning van het samenwerkingsverband beoordeelt, aan de hand van het 
Beoordelingskader aanvraag TLV/extra ondersteuning, of de aanvraag extra ondersteuning kan worden toegekend. 
Voor de aanvraag extra ondersteuning geldt de volgende procedure: 
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1) Het ondersteuningsteam van de school beoordeelt of een aanvraag om middelen voor extra ondersteuning aan de 
orde is en stelt hiertoe een aanvraag op, voorzien van een OPP (wettelijk verplicht). Daaraan voorafgaand onderzoekt 
de school, in overleg met de ouders, of het mogelijk is de leerling te plaatsen op een andere school van het 
samenwerkingsverband. 

2) De school dient de voorgenomen aanvraag met OPP in bij haar schoolbestuur. Het schoolbestuur meldt het 
samenwerkingsverband dat een voorgenomen aanvraag is ontvangen.  
Het staat het schoolbestuur vrij de voorgenomen aanvraag te toetsen aan de eigen kwaliteitsnormen en (financiële) 
beleidskaders alvorens een aanvraag in te dienen bij het samenwerkingsverband. 

3) Het is in beginsel het schoolbestuur dat de aanvraag indient bij de Commissie TLV/extra ondersteuning. Het bestuur 
kan zijn school/scholen mandateren de aanvraag in te dienen (ook dan moet de school de voorgenomen aanvraag 
aan het schoolbestuur melden en geeft het schoolbestuur dit aan het samenwerkingsverband door).  
De Commissie TLV/extra ondersteuning beoordeelt de aanvraag. Dit gebeurt achteraf: het schoolbestuur ontvangt 
direct na indiening van de aanvraag de middelen vanuit het samenwerkingsverband. De middelen komen dus via 
declaratie direct beschikbaar. In het geval dat de aanvraag niet voldoet aan het Beoordelingskader aanvraag 
TLV/extra ondersteuning, is het schoolbestuur direct verantwoordelijk voor de kosten voortvloeiend uit de afwijzing 
en gehouden tot terugbetaling aan het samenwerkingsverband. 

 
De toegekende en afgewezen aanvragen worden permanent gevolgd via een monitor/checks and balances. 
 
5.3.3 De ondersteuningsstructuur op de scholen 

Zoals vastgelegd in de afspraken rond de basisondersteuning zal in Midden-Holland gewerkt gaan worden met 
ondersteuningsteams op schoolniveau. In deze teams is expertise aan de voorkant gebundeld, kan de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart worden gebracht en met de ouders een integraal arrangement 
worden voorbereid (hoe klein of groot ook). 
 
In de kern bestaat dit ondersteuningsteam per school uit de driehoek: 

 intern begeleider (IB-er van de school), 

 deskundige vanuit de onderwijskant (generalisten op het gebied van ondersteuning die niet alleen vraag-
verheldering, consultatie en diagnostiek kunnen bieden, maar ook een brede blik hebben op het specialistische 
achterveld van ondersteuningsaanbieders) 

 deskundige vanuit de gezinskant van BJG (generalisten op het gebied van jeugdhulp die niet alleen 
vraagverheldering, consultatie en diagnostiek kunnen bieden, maar ook een brede blik hebben op het specialistische 
achterveld van de zorgaanbieders). 

 
De directeur van de school is verantwoordelijk voor het functioneren van het ondersteuningsteam en kan desgewenst bij 
overleg in het team aanwezig te zijn. 
 
Wanneer extra ondersteuning of plaatsing op het SBO/SO aan de orde is gelden de procedures zoals beschreven in 
hoofdstuk 5.3.1. resp. 5.3.2 en in bijlage 3. 
 
Richtinggevend beleidsdocument voor de samenwerking met de gemeenten is de notitie ‘Verbinding CJG en Onderwijs 
regio Midden-Holland’. Er wordt op ingezet dat de routes binnen het onderwijs en binnen de jeugdhulp in de regio op 
elkaar aansluiten. Daardoor kan een slagvaardig, integraal en voor alle actoren overzichtelijk collegiaal netwerk ontstaan, 
dat in de scholen opereert op basis van een gedeelde, handelingsgerichte visie op de ontwikkeling van kinderen. 
Bijkomend voordeel is dat op deze manier, in ieder geval op regionaal niveau, een voor alle betrokkenen overzichtelijke 
en eenduidige inrichting van het proces van ondersteuningstoewijzing ontstaat. Op die manier weten besturen, scholen 
en ouders dat er op diverse plekken in de regio met dezelfde maat gemeten wordt. In bijlage 3 wordt nader ingegaan op 
de gekozen route van het arrangeren en in bijlage 4 op de concrete stappen in de route. 
 
5.3.4 Doorzettingsmacht 
Er kunnen zich situaties voordoen waarin schoolbesturen of scholen onderling er niet uitkomen waar een leerling met 
een ondersteuningsbehoefte het beste op zijn/haar plaats is. Die situatie kan zich voordoen bij een verschil van mening 
over plaatsing op een andere basisschool. Denkbaar is ook dat een leerling weliswaar een toelaatbaarheidsverklaring SBO 
heeft, maar de SBO-school van aanmelding zich gelet op haar profiel niet in staat acht de leerling te plaatsen.  
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In gevallen als deze kan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de betrokken besturen bij elkaar roepen 
om zo spoedig mogelijk in gezamenlijkheid tot een (crisis)plaatsing te komen. 
 
5.3.5 Professionalisering 

Het arrangeren op schoolniveau vereist veel expertise en vaardigheden die de scholen nu wellicht nog niet of niet 
voldoende hebben. Dit vraagt om blijvende professionalisering. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de 
schoolbesturen, die hiertoe van OCW rechtstreekse bekostiging ontvangen. Het samenwerkingsverband heeft hier een 
signalerende en adviserende functie. Het samenwerkingsverband heeft een collectieve verantwoordelijkheid  
(makelaarsfunctie) voor het stimuleren van het uitwisselen van expertise in netwerken. 
 
5.3.6 Het ontwikkelperspectiefplan (OPP) 
Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school in samenspraak met de ouders een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Ouders hebben wettelijk een instemmingsrecht op het handelingsdeel van het 
OPP. 
Het ontwikkelingsperspectief vervangt per 1 augustus 2014 de huidige LGF ‘rugzak’. Het ontwikkelingsperspectief 
beschrijft hoe dicht de leerling gestelde doelen kan benaderen en welke extra ondersteuning daarvoor nodig is. Het 
document biedt school, ouders en inspectie houvast bij het reflecteren op de gerealiseerde opbrengsten.  
 
Volgens de wet moet het ontwikkelingsperspectiefplan in ieder geval bevatten:3 

 De te verwachten uitstroombestemming van de leerling.  

 De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling.  

 De onderbouwing bevat tenminste een weergave van de samenhangende belemmerende en bevorderende factoren 
die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. Het gaat hier om kindgebonden factoren en omgevingsfactoren 
die het onderwijsproces kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een leerling een bepaalde 
uitstroombestemming kan bereiken. 

 De ondersteuning en begeleiding als handelingsgericht arrangement en, indien aan de orde, de afwijkingen van het 
onderwijsprogramma. 

 
Het ontwikkelingsperspectief speelt een centrale rol in het cyclische proces van planmatig handelen. Gedurende het 
onderwijsleerproces wordt de ontwikkeling van de leerling in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs 
nauwkeurig gevolgd. Het schoolbestuur evalueert tenminste jaarlijks het ontwikkelingsperspectief met de ouders. Op 
basis van deze evaluatie treft het schoolbestuur, indien nodig, extra maatregelen om de leerling op de koers van de 
beoogde uitstroombestemming te houden of stelt het bestuur het ontwikkelingsperspectief bij. Scholen hebben de 
ruimte om de uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief in de loop van de schoolperiode van de leerling te 
verfijnen. Naarmate de schoolloopbaan vordert en op basis van de voor leerlingen verplichte voortgangsregistratie meer 
gegevens beschikbaar komen over de ontwikkeling van de leerling, zal de keuze voor een uitstroombestemming en de 
afweging daarbij eenduidiger zijn. 
 
5.3.7 Uniforme formulieren: Groeidocument/OPP 
Van belang is dat binnen het samenwerkingsverband met eenduidige formulieren rond de ondersteuningstoewijzing 
wordt gewerkt. Vanuit de PO-Raad is hiertoe een zogenoemd Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren (HGA) 
ontwikkeld. Het samenwerkingsverband heeft op basis van dit document een eigen Groeidocument ontwikkeld dat 
beschikbaar is als ondersteuning bij het handelingsgericht werken en als gegevensdrager bij het integraal arrangeren in 
de scholen van de samenwerkingsverbanden. Het document houdt rekening met de zeven uitgangspunten en de 
werkwijze van handelingsgericht werken en ondersteunt scholen bij het realiseren van ouderbetrokkenheid, het 
formuleren van een onderwijs- en/of jeugdhulparrangement en bij het maken van een ontwikkelingsperspectiefplan.  
Het OPP is geïntegreerd in het Groeidocument. 
De schoolbesturen voor speciaal onderwijs kunnen, gelet op hun bovenregionale schaal, desgewenst gebruik maken van 
een eigen Groeidocument/OPP. 
 
Het groeidocument zou kunnen worden gekoppeld aan de leerlingvolgsystemen van de scholen (meestal Parnassys), om 
dubbel werk voor de scholen te voorkomen. 
 

                                                       
3 Zie artikel 40a van de Wet op het primair onderwijs en de daarop gebaseerde AMvB  
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6 Samenwerking met ouders 
 
Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten goede. 
Ouders continu betrekken en hen in de juiste positie brengen is dan ook een van de kerndoelstellingen van passend onderwijs. 
Dit hoofdstuk gaat in op de wijze waarop het samenwerkingsverband deze ouderbetrokkenheid in de praktijk, op verschillende 
niveaus, heeft ingericht. 
 
6.1 Ouders als educatief partner 
Ouders en school dragen de verantwoordelijkheid om een situatie te scheppen waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
Ouders zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de opvoeding van hun kind en scholen zijn 
verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs. Bij het realiseren van passend onderwijs gaan scholen en ouders 
als gelijkwaardige partners met elkaar op zoek naar de beste ondersteuning. Van ouders wordt verwacht dat zij primair het 
belang van hun kind behartigen. Van scholen wordt verwacht dat zij de balans zullen zoeken tussen het belang van het 
individuele kind en dat van de klas/groep waar het kind deel van uitmaakt. 
Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds 
continu met elkaar in dialoog blijven. Zo kunnen zij profiteren van elkaars kennis bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en 
oplossingen. Het in continue dialoog vinden van oplossingen noemen we educatief partnerschap. 
 
Informatieverstrekking ouders 
Voor ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden en dat er heldere vragen- en klachtenprocedures zijn. Iedere 
school, ieder schoolbestuur en het samenwerkingsverband hebben hier een taak. Het zwaartepunt bij de informatieverstrekking 
ligt bij de scholen en hun besturen via de schoolgidsen, websites en eventueel aanvullende informatiefolders. 
 
De taak van het samenwerkingsverband spitst zich toe op een goede en actuele website. Ouders moeten daar alle relevante 
informatie over passend onderwijs kunnen vinden. Het gaat daarbij onder andere om het ondersteuningsplan, de procedures 
(inclusief klachtenregeling en geschillenprocedures) etc. 
 
Medezeggenschap via de Ondersteuningsplanraad 
Ouders hebben zitting in de ondersteuningsplanraad en kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid van het 
samenwerkingsverband. 
 
6.2 Afstemming rondom individuele leerlingen 
Het educatief partnerschap gaat over alle ouders. Individuele ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte 
worden maximaal worden betrokken bij het traject van de ondersteuningstoewijzing.  Zij worden bovendien geïnformeerd over 
hun rechten in dat proces. 
 

Rol ouders bij de ondersteuningstoewijzing van hun kind 
Samenwerking met ouders is zowel in het onderwijs als in de zorg van groot belang. Ouders zijn en blijven 
verantwoordelijk. Dit  betekent zo min mogelijk praten óver kinderen/gezinnen, maar praten mét de betrokken ouders.  
Ouders worden bij het handelingsgericht werken (handelingsplanning en groepsplanning) in algemene zin betrokken bij 
de leeractiviteiten van hun kind. Zodra met het kind activiteiten uit de basisondersteuning worden ingezet, worden 
ouders als volwaardige partners, actief en volledig betrokken bij het zoeken naar de meest passende ondersteuning van 
hun kind. Ouderbetrokkenheid en inspraak krijgt verder vorm samen met onderwijsspecialisten bij het opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief voor ondersteuning die de basisondersteuning overstijgt.  
 
Rechten ouders 
Ouders hebben enkele formele rechten in de trajecten van ondersteuningstoewijzing: 

 wettelijk instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief, mocht hun kind extra 
ondersteuning nodig hebben; 

 recht op deskundigenadvies, door een orthopedagoog en een 2e deskundige, voorafgaand aan een eventuele 
verwijzing naar SBO of (V)SO; 

 Inzet (gratis) landelijke onderwijsconsultenten (www.onderwijsconsultenten.nl); 

 bezwaar en beroep en klachtrecht (klachtenregeling). 
 
Voor de afhandeling van bezwaren inzake aanvragen om toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs is het 
samenwerkingsverband aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van de 
Stichting Onderwijsgeschillen. 

http://www.onderwijsconsultenten.nl/
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7 Doorgaande  lijn VSV – PO – VO  
 
7.1 Doorgaande lijn voorschoolse voorzieningen (VSV) en primair onderwijs (PO) 
Een goede overgang tussen de voorschoolse periode en de school voor primair onderwijs is belangrijk. Met relevante 
informatie over het kind of het gezin vanuit de voorschoolse periode kan de school meteen aan de slag. Er hoeft dan geen 
kostbare tijd verloren te gaan, dubbel werk wordt voorkomen en extra zorg kan als dat nodig is, snel worden ingezet. Dat 
is in het belang van de school, het kind en zijn ouders. Het kind komt sneller op de plek die het beste past en de school 
weet alvast hoe je een kind het beste kunt benaderen. Het kind zal zich daardoor sneller veilig gaan voelen.  Dat vraagt 
partnerschap: voorschoolse voorzieningen en scholen moeten elkaar adequaat informeren. Peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven moeten investeren in de kwaliteit van de signalering door hun medewerkers. Scholen moeten de 
signalen serieus nemen en ernaar handelen.   
 
Dit thema heeft al langer de aandacht in het samenwerkingsverband Midden-Holland. In 2010 zijn verschillende 
werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van een veranderagenda voor overgangsmomenten. Ook is een 
veldraadpleging uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een overzicht van speer- en verbeterpunten, die zijn neergelegd in de 
notitie 'Elkaar zo dicht mogelijk benaderen’. Door het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs zijn hierin, met betrekking 
tot de overgang voorschool – primair onderwijs, de volgende concrete resultaten benoemd: 

 Uniforme set overdrachtsafspraken: welke informatie leveren PSZ/VVE/KDV en PO aan elkaar. Bedoeling is om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van / aan te sluiten op wat er is. 

 Uniforme afspraak voor de regio dat elk kind een uniform overdrachtsformulier meekrijgt, waarbij met KDV/PSZ wordt 
overlegd of het mogelijk is dat de instelling na ondertekening van de ouders (toestemming voor overdracht) het 
formulier zelf opstuurt naar de basisschool. 

 Onderzoek naar de wijze waarop deze afspraken geborgd en gehandhaafd kunnen worden. 

 Afspraak met JGZ 0-4 jaar voor het in beeld houden en overdragen van kinderen die niet op PSZ/ KDV zitten. Dit kan 
alleen op verzoek van school en met toestemming van de ouders. De route hiervoor moet nog worden vastgelegd. 

 Stroomschema voor verwijsmogelijkheden na de voorschoolse periode (PO, SBO, SO). 

 Opname van de afspraken over bovenstaande onderdelen in een convenant. 
 
Deze doelen en beoogde resultaten worden vanaf januari 2014, in overleg tussen samenwerkingsverband, gemeenten 
en betrokken organisaties, weer voortvarend ter hand genomen en in uitvoering gebracht. Speciaal aandacht wordt 
gevraagd voor vroegsignalering. 
 
7.2 Doorgaande lijn primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) 
Het samenwerkingsverband PO Midden-Holland valt geografisch binnen twee samenwerkingsverbanden VO. Het 
overgrote deel van de scholen PO valt binnen het gebied van het samenwerkingsverband VO Midden-Holland & 
Rijnstreek. De zeven basisscholen in Nederlek zijn gelegen in de regio van Koers VO. 
 
a) afspraken met samenwerkingsverband VO Midden-Holland en Rijnstreek 
De ontwikkeling van een kind is erbij gebaat dat deze zo vloeiend mogelijk en zonder breukmomenten plaatsvindt. 
Daarom zijn de besturen voor primair onderwijs en de besturen voor voortgezet onderwijs, verenigd in het 
samenwerkingsverband PO resp. samenwerkingsverband VO, van mening dat er gezamenlijk een aantal afspraken 
moeten worden gemaakt en acties moeten worden ondernomen, die bestuurlijk worden geborgd. Daarbij worden 
procedurele acties, inhoudelijke afspraken, organisatorische afspraken onderscheiden alsmede acties ten aanzien van de 
evaluatie en monitoring. Het afsprakenkader richt zich op wederzijds informeren, “leren van elkaar”, OKR, 
verwijzingsadvies, procedure overdracht, “warme overdracht”, doorlopende ondersteuningsarrangementen en de 
toewijzing daarvan, evaluatie en monitoring. 
Daar waar het het directe overleg met het veld betreft, worden regionale afspraken en kaders onderscheiden en 
afspraken en acties die een meer sub-regionale uitwerking kennen. 
Gelet op het voorgaande is het niet alleen van belang om de activiteiten te benoemen, maar ook verantwoordelijkheden 
en de organisatie. 
 
Organisatie 
Alle besturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) participeren in een regionaal 
samenwerkingsverband en dit geldt ook voor de besturen van de scholen voor voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs (cluster 3 en 4). 
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Het ligt voor de hand dat een afvaardiging van elk van beide samenwerkingsverbanden jaarlijks op initiatief van de 
directies van de samenwerkingsverbanden een overleg hebben om de afspraken op hoofdlijnen in retroperspectief te 
evalueren en voor het komende jaar nieuwe aandachtspunten en acties te prioriteren. Dit bestuurlijk overleg wordt 
gewaarborgd door een overeenkomst/convenant. 
 
De samenwerkingsverbanden houden voor wat betreft de samenstelling rekening met de sub-regio’s en met de 
onderscheiden schooltypen. De themagroep Doorgaande Lijn vervult voor de eerste jaren de functie van dit overleg. 
 
In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de acties, arrangementen en afspraken ter uitwerking van het kader 
doorgaande lijn PO-VO. 
 
b) afspraken met samenwerkingsverband Koers VO 
Koers VO wil afstemmen met de samenwerkingsverbanden primair onderwijs in de regio om er samen voor te zorgen 
dat: 

 zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken schoolloopbaan hebben, en dus voortdurend passend onderwijs 
krijgen; 

 de overgang van leerlingen van het PO/SO naar vo/vso soepel verloopt en 

 ondersteuningsvoorzieningen als onderdeel van het dekkend netwerk PO en VO zoveel mogelijk op elkaar aansluiten. 
 
Koers VO neemt minimaal twee maal per jaar het initiatief om met alle samenwerkingsverbanden PO in de regio bijeen 
te komen. In onderling overleg wordt een agenda van onderwerpen en thema’s opgesteld en regelmatig bijgesteld. De 
prioritering en werkagenda worden samen afgesproken en er is bestuurlijke besluitvorming over de wijze waarop thema’s 
– en de hieraan verbonden randvoorwaarden (zoals inzet middelen) – worden belegd.  
 
Afstemmingspunten zijn in ieder geval:  

 optimaliseren van de verwijzing van PO/SO naar de meest passende VO/VSO school;  

 optimaliseren informatieoverdracht; 

 optimaliseren procedure aanmelding en toelating; 

 benutten van digitale middelen ter ondersteuning van de informatie overdracht en het plaatsingsproces; 

 afspraken over op welke wijze de besturen en scholen worden geïnformeerd over de onderlinge afstemming en de 
zaken die daaruit voortkomen. 

 
Resultaten op Koersniveau 

 Er zijn werkprocessen afgesproken voor de overgang van PO/SO naar VO/VSO die gedragen worden door de 
betrokkenen. 

 Er is een heldere taakverdeling tussen de samenwerkingsverbanden ten aanzien van het overgangsproces.  
 
Resultaten op schoolniveau 

 Scholen volgen de afspraken uit de overgangsprocedure. 

 Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn warm overgedragen. 

 Knelpunten in de overgangsprocedure zijn in beeld en worden teruggekoppeld naar betrokkenen. 
 
In november 2013 heeft Koers VO een eerste afstemmingoverleg gevoerd met de zeven samenwerkingsverbanden voor 
primair onderwijs in de regio. Naar aanleiding van dit afstemmingsoverleg is een eerste  lijst van thema’s rond 
samenwerking PO-VO m.b.t. passend onderwijs opgesteld. De thema’s worden geprioriteerd op urgentie en komen aan 
de orde in de komende overleggen tussen Koers VO en samenwerkingsverbanden po. Aan de hand van deze thema’s 
worden de kaders voor samenwerking PO-VO in het overleg vastgesteld, op lokaal niveau wordt dit door het PO en VO 
verder uitgewerkt en gerealiseerd. 
Tot 1 augustus 2014 worden er twee á drie overleggen ingepland. Koers VO neemt minimaal twee maal per jaar het 
initiatief om gezamenlijk met alle samenwerkingsverbanden PO in de regio bijeen te komen. Koers VO en de 
samenwerkingsverbanden po hebben tevens afgesproken om zoveel mogelijk relevante informatie vanuit de 
samenwerkingsverbanden met elkaar te delen en om opgedane ervaringen uit te wisselen. 
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8 Samenwerking met gemeenten 
 
8.1  Een sterke basis, steun waar nodig, arrangementen waar het moet 
Ieder kind verdient een goede opvoedingssituatie en goed onderwijs. Beide stellen kinderen en jongeren in staat hun 
talenten te ontwikkelen en dagen hen uit om steeds een stap extra te zetten. De huidige organisatie van de extra 
onderwijsondersteuning en de jeugdzorg bieden - daarvoor, zowel inhoudelijk, structureel als financieel, onvoldoende 
mogelijkheden. Inhoudelijk doordat een passend onderwijs- en zorgaanbod vaak verscholen zit ‘achter een diagnose’, te 
laat komt of niet dicht bij huis gerealiseerd kan worden. Structureel omdat de huidige systematiek een geheel is van 
ingewikkelde regels en complexe bekostiging, dat resulteert in lange doorlooptijden en onduidelijkheid over wie de regie 
heeft en de verantwoordelijkheid draagt. En ten slotte financieel aangezien de perverse prikkel van hulp na een diagnose 
heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van indicaties. 
 
Het doel van passend onderwijs is, door het verleggen van verantwoordelijkheden en geldstromen, de mogelijkheden op 
goed onderwijs voor ieder kind en iedere jongere optimaal te benutten. Uitgangspunt daarbij zijn de onderwijsbehoeften 
van het kind/de jongere. Met passend onderwijs wordt daarom de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra 
onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leraren en gemeenten. Schoolbesturen 
krijgen met de start van passend onderwijs een zorgplicht en werken hierbij samen in een door de minister vastgesteld 
en regionaal afgebakend samenwerkingsverband4. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan 
beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen/jongeren en de specifieke kenmerken van het 
samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen en jongeren 
verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Voor kinderen die dat echt nodig hebben, 
blijft het SBO en (V)SO bestaan. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet passend onderwijs die op 5 november 2012 is 
gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 1 augustus 2014 gaan de nieuwe samenwerkingsverbanden van start met passend 
onderwijs. 
 
De nieuwe jeugdwet beoogt op het gebied van zorg voor jeugd in wezen hetzelfde. In deze wet wordt geregeld dat de 
verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugd ondergebracht wordt bij de overheidslaag die het dichtst bij de burger 
staat: de gemeente. Daarbij is, net als in passend onderwijs, niet enkel sprake van een transformatie van middelen en 
verantwoordelijkheden, maar hoofdzakelijk van een inhoudelijke transformatie. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht 
van mensen benutten en het ontzorgen en normaliseren van de situatie. De ‘transitie jeugdzorg’ beoogt jeugdigen en 
hun ouders/gezinnen zo snel en licht mogelijk te ondersteunen of hulp te bieden om het zelf weer aan te kunnen, door 
de zwaardere jeugdhulp (inclusief ggz, kinderbescherming en jeugdreclassering) er zo nodig tijdelijk ‘bij te halen’ of 
toegankelijk te maken via het lokale hulpaanbod voor gezinnen. 
 
In de aanloop naar 1 augustus 2014 staan de nieuwe samenwerkingsverbanden voor de taak om een eigen systematiek 
van ondersteuningstoewijzing te ontwerpen en te organiseren. 
Bij het ontwerpen van een dergelijke systematiek hebben samenwerkingsverbanden van de minister de vrijheid gekregen 
om ‘te doen wat nodig is’ om voor iedere leerling binnen de grenzen van het samenwerkingsverband een passende 
onderwijsplek te garanderen.  
Gemeenten staan voor de uitdaging om voor januari 2015 het geheel van jeugdhulpvoorzieningen in te richten en af te 
stemmen. Zij worden daardoor gestimuleerd na te denken over een slagvaardiger en snellere manier van hulp rondom 
kinderen en gezinnen organiseren en worden daarnaast regievoerder en opdrachtgever voor uitvoeringsorganisaties. 
De gemeenten in Midden-Holland hebben inmiddels een gezamenlijke visie op het sociaal domein en gezamenlijke visie 
op jeugdhulp vastgesteld. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten voor de inrichting van de nieuwe sociale infrastructuur 
geformuleerd, die zijn opgenomen in het concept beleidskader  
 
Gebundelde Krachten: 

 de inwoners/kinderen staan centraal 

 iedereen kan meedoen naar vermogen 

 sturen op resultaat 

 eigen kracht is de basis 

 1gezin-1plan-1regisseur 
 

                                                       
4 Uitgezonderd het reformatorisch onderwijs dat een landelijk samenwerkingsverband voor PO en VO heeft gevormd. 
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 Investeren in preventie 

 Optimaal gebruik van de mogelijkheden die de technologie ons biedt 

 Uitgaan van wraparound care: specialistische hulp wordt erbij gehaald om mee te kijken, te adviseren of even 
mee te ondersteunen 

 
In beide gevallen moet de nieuwe systematiek zo zijn ingericht dat deze bijdraagt aan het realiseren van de eigen missie 
en de visie en aan een integrale aanpak voor alle jeugdigen. Daarmee bieden de beide beleidswijzigingen zowel voor 
kinderen/jongeren en gezinnen, als voor scholen en gemeenten interessante kansen voor snellere en passender 
ondersteuning wanneer dat nodig is. 
 
 

 

De vier regionale samenwerkingsverbanden (PO en 
VO)5 en tien gemeenten op het niveau van Midden-
Holland (de gemeenten Bergambacht, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, 
Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, (een deel van) 
Alphen aan den Rijn (kern Boskoop) en (een deel van) 
Zuidplas), zien deze kansen en zijn zich bewust van 
hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Middels deze gezamenlijke paragraaf in zowel de 
ondersteuningsplannen van de samenwerkings-
verbanden als de jeugdbeleidsplannen van de 
gemeenten, trachten zij een verbindend kader in 
visie vast te stellen, waarbinnen een afgestemde, 
dekkende en passende structuur van onderwijs, zorg 
en ondersteuning kan ontstaan. Op die manier valt 
winst te behalen voor alle jeugdigen binnen Midden-
Holland, zowel thuis als op school. 

 
 
De positie van de scholen in Boskoop 
De scholen in de kern Boskoop maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de gemeente Alphen aan den Rijn. Op grond 
hiervan is voor die scholen ten principale de ‘gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en 
gemeenten Holland-Rijnland’ van toepassing. Deze paragraaf heeft overigens inhoudelijk (missie en visie) dezelfde 
strekking als de gemeenschappelijke paragraaf Midden-Holland. Uitgangspunt voor het samenwerkingsverband Midden-
Holland is uniform beleid voor alle scholen in zijn gebied. De scholen in de kern Boskoop zullen zich verhouden tot de 
jeugdhulp in de gemeente Alphen a/d Rijn. Waar in de thematische uitwerking ongewenst geachte verschillen gaan 
ontstaan als gevolg van accentverschillen tussen de beide gemeenschappelijke paragrafen, treedt het 
samenwerkingsverband hierover in overleg met de betreffende gemeenten. 
De gemeenschappelijke paragraaf Holland-Rijnland gaat als bijlage 9 bij het ondersteuningsplan. 
 
  

                                                       
5  De twee landelijke samenwerkingsverbanden op reformatorische grondslag (PO en VO) participeren in meerdere regio’s  en 
dienen hun beleid ook op deze regio af stemmen. De intentie is om maximaal aan te sluiten bij de regionale afspraken. Ten aanzien 
van het SWV VO/VSO MH&R moet worden opgemerkt dat dit SWV ook de regio Rijnstreek behelst, alwaar  het betrokken is bij 
overeenkomstige ontwikkelingen in de  intergemeentelijke regio Holland Rijnland. 
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8.2  Gedeelde missie en visie: de beweging van achter naar voren  
 
De beweging van achter naar voren 
De kern van de visie van zowel samenwerkingsverbanden als gemeenten is samen te vatten in drie kerntransities in het 
denken en handelen, afkomstig uit het Referentiekader – het leidende document van de sectoren bij invoering van 
passend onderwijs: 

 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 een gedeelde verantwoordelijkheid 
 
‘Van achter naar voren’ doelt op het verplaatsen van het moment waarop ondersteuning wordt geboden in een traject, 
zowel in de onderwijsondersteuning als in de jeugdzorg. Tot de invoering van het passend onderwijs gebeurde dat niet 
direct na signalering, maar pas op het moment dat aan een vooraf vastgestelde set van indicatiecriteria wordt voldaan. 
Dit had tot gevolg dat kinderen en jongeren die niet, of net niet aan de indicatiecriteria voldoen, verstoken bleven van de 
(ook) voor hen benodigde hulp en ondersteuning. In een nieuwe systematiek is het van belang dat de benodigde 
ondersteuning zo veel mogelijk achter de indicatiecriteria vandaan komt (‘van achteren’) en direct, snel en passend wordt 
georganiseerd in de directe leefomgeving van kinderen/jongeren en hun gezin (‘naar voren’). Professionals worden 
ingezet op de plek en op het moment waar zij het hardst nodig zijn en het meeste verschil kunnen maken: in en om de 
school, in en om de gezinnen. Van belang daarbij is dat zij bij het geven van die hulp tegen zo min mogelijk bureaucratische 
barrières aanlopen. 
 
Het gevolg van deze beweging van achteren naar voren is een nadruk op voorkomen, in plaats van de afhankelijkheid van 
curatief repareren. Hoe eerder hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, hoe meer er wordt voorkomen dat een kleine 
stagnatie in de ontwikkeling van een kind of jongere uitgroeit tot een onderwijsachterstand, of jongerenproblematiek / 
een lastige gezinssituatie uitgroeit tot zware sociale problematiek. Door nadruk op preventie wordt eveneens het aantal 
kinderen dat aangewezen is op specialistische (bovenschoolse) voorzieningen gereduceerd. 
 
Een laatste punt in de kern van de visie is de overgang van sectoraal naar integraal. Daarbij doelt sectoraal op de huidige 
situatie, waarin hulp en ondersteuning vaak op gecompartimenteerde wijze bij kinderen en gezinnen terecht komen als 
gevolg van schotten tussen (uitvoerings) organisaties, slechte afstemming tussen hulpverleners en deskundigen onderling 
en een focus op diagnosticeren. Het denken in nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen moet worden omgezet naar 
het denken in de hoofdtaken6 van jeugdhulp: opvoeden versterken, versterking ondersteuning en opvoeden overnemen. 
Inzet van hulp en dienstverlening binnen alle hoofdtaken betekent dat de jeugdige en zijn gezin nog steeds zo veel 
mogelijk in de dagelijkse leefomgeving wordt geholpen.  We willen toe naar een situatie waarin zowel in cultuur als in 
structuur, zowel in denken als in doen, deze schotten worden opgeheven en de afstemming een wezenlijke voorwaarde 
voor effectieve hulp wordt. 
 
Zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp tekenen zich de kaders van een dergelijke integrale benadering zich al af, zij 
het met twee verschillende invalshoeken: 

 In het primair onderwijs is men goed op weg om op alle scholen Handelingsgericht te werken. Die ontwikkeling is 
ook gaande op de scholen voor voortgezet onderwijs. Met Handelingsgericht werken worden de 
onderwijsondersteuningsbehoeften in plaats van de beperkingen van leerlingen centraal gesteld en ligt de focus op 
oplossingsgericht handelen. Hiernaast gaat HGW uit van de continue afstemming en wisselwerking tussen het kind 
en zijn of haar sociale omgeving: de klas, de leerkracht, de ouders, etc. Het propageert daarmee het integraal denken 
en analyseren vanuit de verschillende contexten waarin een jeugdige zich bevindt. contextueel en transactioneel. 

 In het onderwijs wordt gewerkt met ‘1 kind, 1 plan’. De gemeenten hebben het werken volgens de ‘1Gezin1Plan-
werkwijze’ geïntroduceerd: het werken vanuit een gezinsplan dat uitgaat van de doelen die de jeugdige (het gezin) 
zelf stelt, dat zowel lichte als (waar nodig) specialistische hulp kan omvatten en rekening houdt met het complete 
sociale domein. Essentie is het versterken van de eigen kracht, met behulp van laagdrempelig advies en hulp op 

                                                       
6  In de visie op jeugdhulp van de regio Midden-Holland wordt dit ‘compartimenten’ genoemd. Het huidige jeugdzorgstelsel is 

verdeeld in de zogenaamde ‘vrij toegankelijke zorg’ of ‘eerstelijnszorg’ en ‘tweedelijnszorg’. De overgang van de vrij 
toegankelijke zorg naar de tweede lijn vindt in het huidige stelsel plaats middels een indicatiestelling van Bureau Jeugdzorg of 
huisarts, waarmee het recht op jeugdzorg wordt vastgelegd. In de vormgeving van het nieuwe stelsel is een andere verdeling 
nodig: compartimenten in plaats van lijnen. 
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maat, waarbij het gezin of de jeugdige centraal staat. Het propageert daarmee (hoofdzakelijk) een integrale 
handelingswijze. Na een periode van gewenning wordt deze werkwijze steeds vaker benut. 

 
De beide bewegingen benadrukken dezelfde integraliteit, alleen leggen beide de nuance net anders. De essentie van de 
verbinding ligt dan ook in de (h)erkenning van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren. De 
wijze waarop samenwerkingsverbanden en gemeenten hier reeds op aan het voorsorteren zijn, biedt heldere 
aanknopingspunten voor het ontwikkelen van een integrale systematiek. 
 
Richtinggevende uitspraken 
In het samenspel tussen onderwijs en gemeenten geven onderstaande richtinggevende uitspraken het denk- en 
handelingskader aan om onderwijs- en zorgondersteuning te organiseren en aan te bieden: 
1. Het versterken van de zelfredzaamheid/eigen kracht van kind/jeugdige en ouders/opvoeders en daarbij de dagelijkse 

leefomgeving benutten en ondersteunen. 
2. Het bevorderen van de kwaliteit van opvoeden/opgroeien. 
3. De ondersteuning en zorg die gegeven wordt is waar mogelijk school- en thuisnabij. 
4. De school is een belangrijke vindplaats voor zowel nodige ondersteuning in het onderwijs als noodzakelijk zorg buiten 

het onderwijs. 
5. Ouders en kind/jongere worden aan de voorkant bij processen van ondersteuning en zorg betrokken: niet praten 

over, maar praten met 
6. Zo veel mogelijk vindt de integratie van ondersteuning en zorg op het niveau van de school plaats: het realiseren van 

1 kind, 1 gezin, 1 plan: de school als werkplaats 
7. Er wordt sterk ingezet op preventie: benodigde ondersteuning en zorg is snel, laagdrempelig beschikbaar. 
8. Er is sprake van een continuüm van ondersteuning en zorg: “geen kind tussen wal en schip” en dat betekent dus ook 

“geen kinderen/jongeren die thuiszitten”. 
 
Ambities 
1. Versterken van de ondersteuningsteams op de scholen: 

a. professionaliseren op het gebied van integrale ondersteuning/zorg 
b. fysiek verbinden van ondersteuningsteam met jeugdhulp door sociaal team, met inachtneming van de regionale 

leerlingenstromen 
2. Versterken van de signaleringskracht van medewerkers op de scholen w.b. opvoedingsvragen 
3. Versterken van de communicatiekracht van medewerkers op de scholen naar ouders 
4. Het in voorkomende gevallen gelijktijdig dan wel kort achtereenvolgend arrangeren en starten van de noodzakelijke 

ondersteuning en hulp door onderwijs en gemeenten. 
 
8.3  Gezamenlijk doel 
Het doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is om jeugdigen in een veilige en gezonde omgeving 
onderwijs te bieden en te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen, die naar vermogen actief deelnemen aan het 
sociale, economische en culturele leven. Indien jeugdigen en ouders een extra stimulans of ondersteuning nodig hebben, 
is het doel van de samenwerking dat zij die snel, dichtbij en op hun maat krijgen. 
 
8.4       Proces 
Bovenstaande visie  is een eindbeeld en is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Veel zaken moeten worden 
uitgevonden, ontwikkeld en geprobeerd worden. Hier is in Midden-Holland al een start mee gemaakt met de 
Voorlopersaanpak7. Voorgesteld wordt om het schooljaar 2013-2014 te gebruiken om de gezamenlijke visie te 
verankeren. Voor het planjaar 2014-2015 en de periode daarna vindt een doorontwikkeling plaats van de 
Voorlopersaanpak naar een praktische uitwerking in een ontwikkelagenda. Doel is de thema’s voor de ontwikkelagenda 
in januari 2013 vast te stellen, en voor de start van het schooljaar 2014-2015 uitgewerkt te hebben. De bestuurlijke regie 
hiervoor ligt in de regiegroep Voorlopersaanpak.  
 
  

                                                       
7 In 2012 is de voorlopersaanpak passend onderwijs en zorg voor jeugd gestart vanuit de samenwerkingsverbanden en de 
gemeenten in Midden-Holland. De voorlopersaanpak is bedoeld als aanjager en knooppunt voor de voorbereiding en implementatie 
van passend onderwijs PO en VO en de transitie zorg voor jeugd.  
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Thema’s voor de ontwikkelagenda zijn: 

 De samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, o.a. door 
o het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze voor integrale toegang op het niveau van de school 
o uitwerking ondersteuningsteams op school  
o gezamenlijk vormgeven van een expertteam voor toegang tot maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en 

speciaal onderwijs 

 Preventie: versterken van de pedagogische kracht op scholen 

 Anders inzetten van budget 

 Afstemming van scholing van professionals van onderwijs respectievelijk CJG 

 Onderwijshuisvesting 

 Leerplicht 

 Thuiszitters 

 Leerlingenvervoer 

 Overgangsmomenten 

 Aansluiting van het V(S)O op de toeleiding naar werk of arbeidsmatige dagbesteding 

 Afstemming met randgemeenten 

 Overleg structureel borgen op bestuurlijk niveau van de uitvoering 

 Anderstaligen 

 Onderwijs voor hoogbegaafden 

 Jeugdmatch 
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9 Kwaliteitszorg 
 
9.1 Inleiding 
In dit ondersteuningsplan zijn de missie, visie en strategische doelen uitgewerkt: 
Schoolbesturen werken samen om een passende onderwijsplek voor alle leerlingen te bieden. 
Het samenwerkingsverband streeft naar een hoogwaardige basisondersteuning op scholen. 
Het samenwerkingsverband stelt kaders voor de basisondersteuning en maakt hierover outputafspraken met scholen. In 
eerst instantie streeft het samenwerkingsverband naar verbetering van de kwaliteit van de basisondersteuning. In tweede 
instantie wordt gewerkt aan een verrijking van de basisondersteuning. Het samenwerkingsverband zorgt dat 
schoolbesturen en scholen over de middelen kunnen beschikken om deze afspraken waar te maken. Niet voor alle 
leerlingen zal de basisondersteuning voldoende zijn. Sommige leerlingen hebben behoefte aan specifieke arrangementen 
op de basisschool of zijn beter af door plaatsing in een specifieke setting SBO of SO. 
 
Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Midden-Holland is gekozen voor decentrale verantwoordelijk-
heidstoedeling. Elk bestuur is verantwoordelijk voor zijn school/scholen. Dit betekent dat het schoolbestuur en de 
schooldirecteur de verantwoordelijkheid dragen voor het borgen van de basisondersteuning, inclusief de basiskwaliteit, 
en het uitvoeren van kwaliteitszorg op schoolniveau. De initiatieven die op de scholen zijn genomen om de kwaliteit te 
beheersen, te borgen en te verbeteren blijven dan ook zeker bestaan.  
 
Kwaliteitszorg begint bij de definiëring van de basisondersteuning, inclusief de basiskwaliteit. Het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs Midden-Holland heeft daarom de kaders vastgesteld voor basisondersteuning, het schoolbestuur en 
de schooldirecteur dragen de verantwoordelijkheid voor het door ontwikkelen van het niveau van de basisondersteuning.  
Het samenwerkingsverband stelt het niveau van indicatoren voor de basisondersteuning vast (bijlage 2) en de scholen en 
de schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering om dat niveau te behalen en te behouden. Met 
andere woorden: het samenwerkingsverband bepaalt het ‘wat’ van de basisondersteuning; de scholen en schoolbesturen 
bepalen ‘hoe’ zij dat waarmaken.  
 
Kwaliteitszorg vereist de definiëring van de extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband (de gezamenlijke 
schoolbesturen) heeft dus ook de kaders voor de allocatie van de lichte ondersteuningsmiddelen, de procedures en 
criteria voor toekenning extra ondersteunings-arrangementen en de toelaatbaarheidsverklaring voor SBO en SO 
gedefinieerd. Op deze onderdelen is het samenwerkingsverband (mede)verantwoordelijk voor het ‘hoe’. Dit vereist een 
op resultaat gericht systeem van kwaliteitsmonitoring en verbetering op het niveau van het samenwerkingsverband.  
 
9.2 Kaders van kwaliteitszorg 
Het bestuur van het samenwerkingsverband Midden-Holland gaat uit van een kwaliteitskader met daarop toegespitst 
een kwaliteitsagenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het kwaliteitskader van het samenwerkingsverband bestaat uit vijf  domeinen en reflectie daarop  
(zie afbeelding): 

1. Beleid (visie, beleid- en planvorming, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbeheersing ) 
2. Organisatie (bestuur en management, middelen, interne samenwerking en leiderschap) 
3. Primaire proces (basisondersteuning, extra ondersteuning toewijzing  en arrangeren) 
4. Mensen (deskundigheidsbevordering en professionele cultuur) 
5. Partners (externe samenwerking met ketenpartners, gemeenten en ouders) 

6. Reflectie (zelfevaluatie en tevredenheidsmeting) 



    
 

 

28 
 

De kwaliteitsagenda is  een cyclus van processen gericht op de beheersing, waarborging en verbetering van kwaliteit (de 
Plan, Do, Check en Act stappen). Plannen van aanpak moeten omschreven worden door de verantwoordelijke van het 
proces. Processen zijn gericht op effectiviteit: doeltreffendheid en efficiëntie: de slimste, snelste manier om een proces 
in te richten. 
Processen wordt uitgevoerd. Er wordt gemeten of de verantwoordelijke het gestelde doel bereikt. Tenslotte borgen en 
verbeteren de verantwoordelijke personen het proces door zo nodig acties uit te zetten om de resultaten te verbeteren. 
Deze cyclus wordt continu herhaald. 
 
9.3 Uitwerking systeem van kwaliteitszorg (Planning en Control) 
Het bestuur van het samenwerkingsverband definieert per 2014 in dit ondersteuningsplan de kwaliteit en de doelen van 
passend onderwijs binnen Midden Holland. In de komende jaren (2014-2018) stimuleert en faciliteert het 
samenwerkingsverband de processen van uitvoering. Jaarlijks worden er resultaatsmetingen verricht, waarvan verslag 
wordt gedaan in jaarplannen. Vierjaarlijks (voor het eerst in 2016) worden waarderingsonderzoeken gehouden onder 
personeel, leerlingen en ouders. Deze onderzoeken worden bij voorkeur afgestemd op (opgenomen in) de eigen 
waarderingsonderzoeken van elk bestuur. 
 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de basiskwaliteit en het realiseren van basisondersteuning op hun scholen. De 
scholen/schoolbesturen tonen aan dat het systeem van kwaliteitszorg, handelingsgericht werken én 
onderwijsondersteuning voldoet aan de normen van de Inspectie en de ambities m.b.t. de basisondersteuning van het 
samenwerkingsverband. Dit kan door eigen metingen, maar minimaal door voldoende resultaten van het inspectiebezoek 
op school. In het bijzonder betreft het hierbij de normindicatoren van de inspectie. Deze dienen minimaal voldoende te 
zijn (waardering 3). Het betreft met name de volgende normindicatoren:  

 Kwaliteitsaspect 7.1 (voor SO: 3.5) 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van 
de prestaties en de ontwikkeling van de leerling. 

 Kwaliteitsaspect 8.1/8.3 (ontbreekt bij SO) 
De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 
De school voert de zorg planmatig uit. 

 
Schoolbesturen zijn ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de doorgaande lijn en de opzet van 
ontwikkelingsperspectieven samen met ouders. Schoolbesturen werken onderling samen op de extra ondersteuning. Zij 
zijn, individueel dan wel gezamenlijk, verantwoordelijk voor de opzet ontwikkelingsperspectieven, het (vlot) arrangeren 
en toewijzen van extra ondersteuning en samenwerking met jeugdzorg en ketenpartners. De afgifte van 
toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO ligt op het niveau van het samenwerkingsverband.  
 
De schoolbesturen rapporteren (monitor 4.5) maandelijks de ontwikkeling en toekenning van arrangementen extra 
ondersteuning en rapporteren jaarlijks (ondersteuningsparagraaf in jaarplan en jaarrekening) aan het 
samenwerkingsverband het bereikte niveau van basisondersteuning en de resultaten van extra ondersteuning in relatie 
met de overeengekomen (tussen)doelen en de verkregen middelen. Het schoolondersteuningsprofiel wordt minimaal 
één keer per vier jaar bijgesteld. 
 
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van het niveau van 
basisondersteuning, de realisatie van een dekkend aanbod en voor de inzet en verdeling van de beschikbare middelen. 
Er is gekozen voor een zodanige allocatiesystematiek, dat deze een optimale bijdrage levert aan de visie en ambitie van 
het samenwerkingsverband.  
De directeur-bestuurder rapporteert per kwartaal de kengetallen OOP en TLV aan het algemeen bestuur. De directeur-
bestuurder rapporteert jaarlijks (jaarverslag en jaarrekening), mede op basis van de jaarplannen van de aangesloten 
schoolbesturen, aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband de afgesproken kengetallen en de geboekte 
resultaten in relatie met de overeengekomen (tussen)doelen en de verkregen middelen. 
 
In het jaarverslag van het samenwerkingsverband zijn minimaal gegevens opgenomen over de volgende zeven wettelijk 
vastgestelde indicatoren: 

 Bestuurskracht en verdeling middelen 

 Opbrengsten  en resultaten van het onderwijs 

 Deskundigheid en professionalisering leerkrachten 
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 Thuiszitters en vroegtijdige schoolverlaters 

 Spreiding en doorstroom van het onderwijs 

 Inspectiebeoordelingen 

 Tevredenheidsonderzoeken (signalen) 
 
Het spreekt voor zich dat in deze cyclus op meerdere niveaus regelmatig een open dialoog gevoerd wordt met betrekking 
tot signalen die duiden op kwaliteit belemmerende en bevorderende situaties en factoren. Los van de systematiek binnen 
een school of binnen een schoolbestuur, gaat de directeur-bestuurder bij zorgen over de basiskwaliteit of het niveau van 
basisondersteuning in gesprek met de school en haar bestuur. Indien een school door de inspectie als (zeer) zwak wordt 
gekwalificeerd, bieden de schoolbesturen in het samenwerkingsverband ondersteuning aan het schoolbestuur om de 
school zo spoedig mogelijk weer op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dit geldt met name voor de 
kwaliteitsaspecten die ook de belangen van het samenwerkingsverband raken. Het schoolbestuur beslist of en hoe 
daarvan gebruik te maken. 
 
9.4 Toezichtkader 
Het samenwerkingsverband Midden-Holland wordt bestuurd door een dagelijks bestuur in de vorm van een directeur-
bestuurder die verantwoording aflegt aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur fungeert hierbij als interne 
toezichthouder voor de directeur-bestuurder en mandateert de in artikel 9 van de statuten genoemde 
eindverantwoordelijkheden aan de directeur-bestuurder. Het bestuur van het samenwerkingsverband stelt hiertoe een 
intern toezichtkader op.  
 
Het extern toezicht op financieel vlak gebeurt via een accountantscontrole en de afdeling Rekenschap van de Inspectie. 
Het externe toezicht op organisatorisch en inhoudelijk vlak wordt gehouden door de Inspectie van het Onderwijs. Medio 
2013 heeft de inspectie de eerste contouren van het nieuwe waarderingskader SWV gepresenteerd. Het 
waarderingskader bestaat uit drie kwaliteitsaspecten die uitgewerkt zijn in 18 indicatoren8 (zie bijlage 8). Deze 
kwaliteitsaspecten zijn:  
 
1 - Resultaten  
Het samenwerkingsverband realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de 
scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs 
krijgen en voert de aan haar opgedragen taken uit. 
 
2 - Management en organisatie  
Het samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend onderwijs te 
realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne communicatie en een doelmatige, inzichtelijke 
organisatie. 
 
3 - Kwaliteitszorg  
Het samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige kwaliteitsverbetering, 
jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde verbeteringen. 
Alle 18 indicatoren dienen te worden opgenomen in het interne kwaliteitssysteem van het samenwerkingsverband 
Midden-Holland. 
 
  

                                                       
8 Toezichtkader 2013 passend onderwijs, Integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet 
onderwijs, augustus 2013 (Inspectie van het Onderwijs). 



    
 

 

30 
 

10  Organisatie van het samenwerkingsverband 
 
10.1 Bestuurlijke uitgangspunten 
Het samenwerkingsverband Midden-Holland (PO2814) bestaat uit 21 aangesloten schoolbesturen. Qua rechtspersoon 
hebben de schoolbesturen, uit oogpunt van de gewenste daadkracht van het bestuur, gekozen voor de stichtingsvorm 
met een directeur-bestuurder. 
 
Besluitvorming Algemeen Bestuur 
De schoolbesturen hebben gekozen voor het consentprincipe. Aan dit uitgangspunt ligt de gelijkwaardigheid van de 
betrokkenen ten grondslag. Onder consent wordt verstaan dat er geen overwegend en beargumenteerd bezwaar bestaat 
tegen het te nemen besluit. Dat impliceert dat niet iedereen die aan de besluitvorming deelneemt, het eens moet zijn 
met het te nemen besluit. Daarmee onderscheidt consent zich van consensus, waar wel geldt dat iedereen het met het 
besluit eens moet zijn. Bij consent is derhalve de argumentatie een cruciale factor. Ook als iemand het niet met een 
besluit eens is, maar geen overwegende argumenten heeft om tegen te zijn, komt een besluit tot stand. Voor het goed 
kunnen laten werken van consent gelden enkele voorwaarden. Een daarvan is dat men bereid is de argumentatie serieus 
te nemen en te wegen. Een andere is dat men de daadwerkelijke bereidheid heeft om in gezamenlijkheid tot een besluit 
te komen. De belangrijkste voorwaarde is dat er vertrouwen bestaat tussen degenen die de besluiten nemen. 
 
Wanneer consent niet wordt bereikt vindt besluitvorming plaats bij gewogen stemmen + 3/4 meerderheid van stemmen. 
Daarbij wordt uitgegaan van de volgende stemweging: 
 

 leerlingaantal Stemgewicht 
A 500- 2 
B 500-1000 3 
C 1000-2000 4 
D 2000-3000 6 
E 3000-4000 8 
F 4000 + 10 

 
De stemweging is zodanig gekozen dat zowel de grote als de samenwerkende kleine besturen niet zelfstandig een 
meerderheid in het bestuur kunnen behalen. De stemweging is nader uitgewerkt in artikel 7 van de statuten van de 
stichting. 
 
10.2 Inrichting samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband Midden-Holland kiest ervoor de verantwoordelijkheden rond passend onderwijs zo veel 
mogelijk bij de schoolbesturen zelf neer te leggen. Dit betekent dat gekozen is voor een slanke organisatie, zonder een 
coördinerende ‘tussenlaag’ en zonder deskundigen in eigen dienst van het samenwerkingsverband. 
 
Onder het AB functioneert een directeur-bestuurder (0,7 fte) met een beperkt stafbureau: 

 secretariaat (0,7 fte); 

 controlfunctie (gemiddeld 0,1 fte); 

 financiële en salarisadministratie, op basis van inhuur (geraamd op € 7.000,- per jaar); 
 
De directeur-bestuurder stuurt rechtstreeks de besturen aan, die verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de 
afspraken in het ondersteuningsplan waaraan zij zich hebben gecommitteerd (outputsturing). De schoolbesturen 
bevorderen dat hun scholen per district – het samenwerkingsverband is onderverdeeld in een vijftal werkregio’s – 
onderling met andere scholen samenwerken en zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze van coördinatie. 
Naast de directeur en zijn stafbureau zijn de volgende organen te onderscheiden: 

 de commissie voor de toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO resp. extra ondersteuning; 

 de ondersteuningsplanraad (OPR); 

 de medezeggenschapsraad (PMR). 
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Organogram 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De commissie bezwaren 
Ingevolge artikel 18a lid 12 van de Wet op het primair onderwijs dient een samenwerkingsverband over een 
adviescommissie te beschikken, die adviseert over bezwaarschriften die betrekking hebben op de beslissing over de 
toelaatbaarheid. Deze commissie bezwaren is een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7:17 van de Algemene wet 
bestuursrecht (AWB).  
Het samenwerkingsverband heeft om redenen van kwaliteit en efficiëntie ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de 
Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (info@onderwijsgeschillen.nl). 
Desgewenst is het samenwerkingsverband dan tevens aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
van Onderwijsgeschillen voor personeel en ouders. 
 
De commissie toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO resp. extra ondersteuning 
De inrichting en bemensing van deze commissie, alsmede het vastleggen van de geldende procedures, taken en 
bevoegdheden, zullen op 1 augustus 2014 zijn afgerond. 
 
De ondersteuningsplanraad (OPR) 
De OPR heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eens per vier jaar 
opstelt. De directeur-bestuurder en de OPR bespreken twee maal per jaar de ontwikkelingen in het 
samenwerkingsverband. 

 

5 werkregio’s 
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De OPR bestaat wettelijk voor de ene helft uit leden van het personeel en voor de andere helft uit ouders. De leden van 
de MR-en van de scholen kiezen de leden van de OPR.  
 
De OPR van het samenwerkingsverband Midden-Holland bestaat uit twaalf leden. Het samenwerkingsverband kent 
daarbij zes kiesgroepen, waarvan vijf kiesgroepen naar regio, voor wat betreft het basisonderwijs, en één gecombineerde 
kiesgroep voor SBO en SO. Vanuit elke kiesgroep wordt één ouder en één personeelslid gekozen. Elke MR in een kiesgroep 
brengt, als collectief, twee stemmen uit, te weten een stem uit voor één ouder en één personeelslid. Daarbij geldt een 
stemweging per MR van één stem per 100 leerlingen. Een en ander is nader uitgewerkt uit in het OPR-statuut en het OPR-
reglement. 
De OPR is in december 2013 geïnstalleerd en vanaf januari 2014 operationeel. De OPR heeft begin april 2014 zijn 
instemming verleend aan dit ondersteuningsplan. 
 
De medezeggenschapsraad (PMR) 
Samenwerkingsverbanden met twee of meer personeelsleden in dienst moeten, naast de OPR, ook een 
medezeggenschapsraad voor het personeel instellen, de zogenaamde PMR. 
Hiertoe zal na de zomer 2014 een medezeggenschapsreglement worden opgesteld. 
 
Geschillen passend onderwijs 
In het organogram is alleen de bezwarencommissie in het kader van de geschillen rond toelaatbaarheid tot SBO en SO 
opgenomen. Daarnaast zijn er nog diverse andere geschillenprocedures rond passend onderwijs, waarvoor 
uiteenlopende (landelijk vormgegeven) procedures gelden. Het gaat daarbij om: 

 Geschillen over toelating en verwijdering 

 Geschillen over de ondersteuning van een leerling 

 Geschillen over de vaststelling van het ondersteuningsplan 
o medezeggenschapsgeschillen 
o geschillen naar aanleiding van op overeenstemming gericht overleg met gemeente(n) 
o geschillen naar aanleiding van overleg met andere samenwerkingsverbanden 
o geschillen met andere instanties  

 Geschillen over de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel 

 Overige medezeggenschapsgeschillen 

 Geschillen over inrichting, werkwijze en besluiten van het samenwerkingsverband 
 
Alle geldende geschillenprocedures zijn op een  overzichtelijke en samenhangende wijze door de PO-Raad, VO-Raad en 
OCW op een rij gezet. Deze zijn te vinden in het zgn. routeboek Geschillen: Samenwerken aan passend onderwijs, 
voorkom geschillen rond passend onderwijs, op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl. 
 
 
  

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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11 Personeel 
 
11.1 Personeel in dienst van het samenwerkingsverband 
In hoofdstuk 10 is ingegaan op de organisatie van het samenwerkingsverband. 
In personele zin betekent dit dat het samenwerkingsverband slechts enkele personeelsleden in dienst heeft, te weten de 
directeur-bestuurder en een kleine staf. 
 
11.2 Personeel werkzaam voor de huidige WSNS-verbanden 
In de huidige situatie maken de scholen gebruik van diverse expertise binnen de bestaande WSNS-verbanden, zoals PAB-
ers van het SBO. Deze situatie leidt tot een ‘good practice’ en een laag verwijzingspercentage.  
In dit kader heeft het AB besloten dat scholen die op dit moment in het kader van WSNS expertise inkopen bij een ander 
schoolbestuur, dus binnen een bestaand WSNS-verband, dit vanaf 1 augustus 2014 in ieder geval voor twee  jaar blijven 
doen. Met deze tijdelijke ‘gedwongen winkelnering’ wordt voorkomen dat schoolbesturen met grote financiële 
verplichtingen worden opgezadeld met financiële risico’s. Immers, op dit personeel is de tripartiete overeenkomst 
personele gevolgen passend onderwijs niet van toepassing (voor de tripartite overeenkomst hierna  paragraaf 11.3). Het 
bestuur van het SWV bepaalt de duur van de gedwongen winkelnering, in ieder geval tot 1 augustus 2016. De betreffende 
besturen krijgen zo voldoende tijd om zaken in de toekomst zo nodig anders te organiseren resp. mensen andere taken 
te laten uitvoeren of eventueel te laten afvloeien. 
 
Eventuele nadere uitspraken voor de periode na 1 augustus 2016 worden gedaan na de afronding van de inventarisatie 
van het personeel. Het AB heeft daarbij uitgesproken dat solidariteit en goed werkgeverschap zwaarwegende 
uitgangspunten voor het samenwerkingsverband zijn. 
 
11.3 Uitvoering tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 
De tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft, naast behoud van werkgelegenheid, tot doel 
om de bestaande expertise, voor zover deze aansluit bij de nieuwe situatie, ook in de nieuwe situatie te benutten. De 
overeenkomst beoogt niet het bieden van een werkgelegenheidsgarantie voor het betrokken personeel maar een 
inspanningsverplichting voor de samenwerkingsverbanden. Voor 2015-2016 geldt nog wel een herbestedings-
verplichting. Met name gaat het hierbij om het AB-personeel van het SO dat werkzaamheden verricht voor leerlingen 
met een rugzakje.  
 
Ter uitwerking van de tripartiete overeenkomst heeft inmiddels een inventarisatie onder de SO-besturen plaatsgevonden 
van de AB-ers die werkzaam zijn voor de  scholen in het samenwerkingsverband, op basis van de bestaande rugzakken. 
Het doel is een lijst waaraan het samenwerkingsverband PO MH zich moreel wil verbinden. Van belang daarbij is de 
bestaande SO-expertise zo goed mogelijk te blijven benutten, in ieder geval tot medio 2016. 
 
11.4 Organisatie SO-expertise (2014-2016) 
Er zijn verschillende organisatorische modellen denkbaar, van gebundelde inzet van de expertise (centraal loket) tot het 
zelf in dienst nemen van het betreffende personeel door de deelnemende schoolbesturen (decentrale inzet) of 
tussenvormen. Het bestuur heeft in eerste instantie een aantal inhoudelijke uitgangspunten vastgesteld, van waar uit 
nadere besluitvorming kan plaatsvinden hoe de SO expertise te organiseren: 

 De onderwijsbehoefte staat centraal. Het kind krijgt de ondersteuning die het nodig heeft. 

 Het organisatiemodel is vraaggericht c.q. dialooggericht, niet aanbodgericht. 

 Het eigenaarschap ligt bij de scholen, die zich zodanig ontwikkelen dat zij (op termijn) in staat zijn hun eigen 
ondersteuningsvragen te formuleren (maatwerk) en daarop desgewenst eigen expertise te ontwikkelen. 

 De organisatie/het aanbod is flexibel, zodat gemakkelijk en snel op zich wijzigende vragen kan worden ingespeeld. 

 Er is een dekkend aanbod aan benodigde expertise in het samenwerkingsverband. Dit vereist ook een goede 
onderlinge inhoudelijke en organisatorische afstemming binnen het samenwerkingsverband. 

  



    
 

 

34 
 

12  Financiën 
 
12.1 Het beleid financieel vertaald 
De in hoofdstuk 5 beschreven inrichting van het passend onderwijs in Midden-Holland kan financieel als volgt worden 
vertaald: 
 
Tabel indicatieve meerjarenraming (bedragen in miljoen €) 
 

 
 
In de grafiek is te zien dat het totale budget voor het SWV de komende jaren toeneemt, als gevolg een positieve 
verevening. De toename zal naar verwachting door een dalend leerlingenaantal iets worden afgezwakt, geprognosticeerd 
op 1,5% per jaar. De sprong van het eerste naar het tweede jaar is het grootst, omdat in 2014-2015 het AB-deel van de 
rugzakken nog rechtstreeks naar het SO gaat. 
 
Toelichting op de grafiek 
 
SO (instroom) 
Dit is het bedrag dat in de meerjarenraming is opgenomen voor de tussentijdse instroom in het SO tussen 1 oktober en 
de (wettelijke) peildatum 1 februari. De bekostiging van deze leerlingen komt ten laste van het samenwerkingsverband. 
 
SO (plaatsen) 
Het bedrag dat is gemoeid met SO-plaatsingen is gefixeerd op het huidige bedrag, ca. 2,8 miljoen. Dit bedrag wordt door 
OCW gekort op het budget en gaat rechtstreeks naar de SO-scholen waar de leerlingen uit Midden-Holland zijn geplaatst. 
Dit bedrag kan in de toekomst fluctueren, afhankelijk van het aantal toekomstige SO-plaatsingen. 
 
Extra ondersteuning 
In de meerjarenraming gaat het hier om de huidige rugzakbedragen (met 25% afnemend in 2015-2016) en de 
herbestedingsverplichting SO in 2015-2016. Laatstbedoeld bedrag van ca. € 6 ton is in de meerjarenraming voor de jaren 
daarna op hetzelfde niveau gehouden, ter bekostiging van de extra ondersteuning. Dit lijkt echter aan de ruime kant.  
Het samenwerkingsverband streeft ernaar het bedrag voor de extra ondersteuning in de komende jaren voor een deel af 
te bouwen ten gunste van de basisondersteuning.  
 
Voor het jaar 2014-2015 ontstaat eenmalig een verruiming van het budget extra ondersteuning met ca. € 12.000,-. Dit 
bedrag komt beschikbaar vanuit het Steunpunt Autisme, dat per 1 augustus 2014 zal worden opgeheven. Dit bedrag kan 
worden ingezet voor autisme gerelateerde kindarrangementen extra ondersteuning, af te nemen bij Horizon in de eerste 
helft van schooljaar 2014-2015. 
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Bureau en activiteiten SWV 
Dit betreft de kosten van het personeel werkzaam op het stafbureau en de overige kosten van het 
samenwerkingsverband, zoals kantoorhuur, werkplekken, kosten OPR e.d., alsmede de uitgaven voor de commissie TLV 
en de aansluiting bij de landelijke bezwarencommissie. 
 
SBO 
Dit bedrag bestaat uit drie componenten, te weten de overdrachtsverplichting i.v.m. SBO-deelname boven de 2% (voor 
Midden-Holland is dit momenteel 2,02%), de kosten van tussentijdse instroom en het grensverkeer. 
Ten aanzien van het grensverkeer geldt de volgende overgangsregeling: op 1 augustus 2014 vervallen de huidige 
verplichtingen van de WSNS-samenwerkingsverbanden ten aanzien van grensverkeer. Dit betekent dat in de 
overgangsperiode de verplichtingen tot het betalen van leerlingen uit het samenwerkingsverband die op een  SBO-school 
in een ander samenwerkingsverband naar school gaan vervallen. Op 1 augustus 2014 betalen samenwerkingsverbanden 
alleen voor de leerlingen die op de SBO-scholen in het samenwerkingsverband staan ingeschreven op basis van de telling 
van 1 oktober 2013. Na 1 augustus 2014 betalen samenwerkingsverbanden ook voor leerlingen die zij een 
toelaatbaarheidsverklaring tot het SBO hebben gegeven, maar die in een ander samenwerkingsverband naar school gaan. 
 
Basisondersteuning 
Onderaan de streep resteert een bedrag per leerling voor de uitvoering van de basisondersteuning. Dit bedrag wordt 
overgemaakt aan de schoolbesturen. 
Zoals al aangegeven onder ‘extra ondersteuning’ streeft het samenwerkingsverband na het wegvallen van de 
herbestedingsverplichting bij het SO, dus met ingang van het schooljaar 2016-2017, naar een andere verhouding tussen 
de bedragen basis- en extra ondersteuning, ten gunste van de basisondersteuning. 
 
12.2 Meerjarenraming 
De diverse in dit ondersteuningsplan gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzen zijn financieel uitgewerkt in de 
meerjarenraming, die als bijlage 6 bij het ondersteuningsplan gaat. 
Onderbouwingen van de in de meerjarenraming opgenomen cijfers zijn beschikbaar, maar maken geen deel uit van het 
ondersteuningsplan zelf. Sommige onderbouwingen zijn behoeven nog nadere invulling. Niettemin kunnen de 
opgenomen bedragen richtinggevend als richtinggevend worden aangemerkt voor wat betreft de verdere inrichting van 
het samenwerkingsverband.  
Met inachtneming van de onzekerheden op het punt van de onderbouwingen en de risico’s genoemd in de risicoparagraaf 
(zie hieronder), resulteert de opgestelde meerjarenbegroting in een bedrag van € 130,- per leerling in 2014-2015 voor de 
schoolbesturen ter uitvoering van de basisondersteuning. 
 
12.3 Jaarlijks resultaat 
Een positief jaarlijks eindresultaat zal gebruikt worden voor de opbouw van de solvabiliteit van het samen-
werkingsverband. 
Een negatief jaarlijks resultaat zal ten laste komen van de aangesloten besturen. Dit is conform het gestelde in de Wpo, 
art 125b, lid 3: “Indien de bedoelde bekostiging niet voldoende is om daaruit de verplichtingen na te komen, dragen alle 
scholen en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4, 
bedoeld in de Wet op de expertisecentra, waarvan één of meer vestigingen zijn gelegen in het gebied van het 
samenwerkingsverband, de ontbrekende bekostiging over aan het samenwerkingsverband. Het aandeel hierin van de 
onderscheiden scholen en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, wordt bepaald 
in rato verdeling gebaseerd op het leerlingaantal. Overdracht van dit saldo geschiedt uiterlijk 1 maand na vaststelling van 
de jaarrekening”. 
 
12.4 Paragraaf risico’s en kansen  
Van belang is om, in het kader van de meerjarenraming, eventuele financiële risico’s te benoemen en waar mogelijk te 
kwantificeren. 
 

 Risico verhouding extra indicaties na 1 oktober 2013 en schoolverlaters 2014 
Elke CVI indicatie tussen 1 oktober 2013 en 1 augustus 2014 leidt tot uitgaven voor het SWV zonder dat daar 
inkomsten van OCW tegenover staan, omdat 1 oktober 2013 de teldatum is voor de bekostiging voor 2014-2015. Dit 
risico lijkt relatief beheersbaar, omdat er naast nieuwe rugzakken ook rugzakken zullen expireren waarvoor we wél 
bekostiging ontvangen. Deze twee trends zullen naar verwachting voor een belangrijk deel tegen elkaar wegvallen. 
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 Risico stijging percentage SBO 
In 2012 kende ons SWV 2,16% deelname SBO. Het streefdoel is een deelname van 2%; het percentage waarop ook 
de bekostiging is gebaseerd. Op grond van de teldatum 1 oktober 2013 is er sprake van een deelnamepercentage 
van 2,02%. Een eventuele stijging van dit percentage zal leiden tot een hogere overdrachtsverplichting. De krimp in 
onze totale leerling populatie noopt tot extra voorzichtigheid in het toekennen  van toelaatbaarheidsverklaringen 
SBO. 
 

 Risico stijging SO 
In 2013 kende ons SWV 1,34% deelname SO. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde en is al jaren relatief stabiel. 
1,34% blijft ons streefdoel (cat1: 1,05% / cat2: 0,10% / cat3: 0,20%), om zo te komen tot een positieve verevening. 
Voor deze post geldt dat voor elke verwijzing naar het SO door DUO een bedrag op het budget voor zware 
ondersteuning wordt ingehouden, variërend van  € 8.426,- tot € 21.693,- per leerling. Een eventuele stijgende trend 
in het aantal plaatsingen SO in de komende jaren leidt tot een hogere korting door DUO op het budget voor zware 
ondersteuning. Dit risico doet zich overigens pas voor vanaf 1 augustus 2015. 
 

 Risico begroting schoolbesturen 
In 2014-2015 komt uit de lichte middelen de € 130,- per leerling toe aan de schoolbesturen voor de realisatie van de 
basisondersteuning. Dit bedrag wordt gezien als het minimumbedrag dat in de komende jaren naar de 
schoolbesturen zal gaan. Schoolbesturen zullen hiervoor immers structurele financiële verplichtingen aangaan. Al te 
grote fluctuaties in het jaarlijkse budget, bijvoorbeeld als gevolg van een sterk wisselende trend van SBO- en SO-
plaatsingen, moeten dan ook worden voorkomen. 
 

 Risico ontbreken slagboom voor de toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO. 
Het systeem van ondersteuningstoewijzing en toelaatbaarheidsverklaringen bevat risico’s voor de beheersbaarheid 
van de uitgaven SBO en SO. De voorbereiding en besluitvorming over een aanvraag tot toelaatbaarheid SBO en SO 
dan wel over een aanvraag van middelen voor extra ondersteuning vindt plaats op het niveau van de school resp. 
het schoolbestuur, inclusief het vereiste deskundigenadvies. Het samenwerkingsverband toetst slechts procedureel. 
Om druk op de beschikbare middelen voor extra ondersteuning dan wel een stijging van het aantal plaatsingen SBO 
en SO te voorkomen, is voorzien in een periodieke monitor (paragraaf 4.5) op deze uitgaven OPP en TLV plaatsingen 
en een meldingsplicht van een voorgenomen aanvraag bij het betrokken schoolbestuur en gelijktijdig bij het 
samenwerkingsverband. 
 
Vanuit oogpunt van kostenbeheersing via de monitor gezien, verdient het aanbeveling om: 

 arrangementen extra ondersteuning (en toelaatbaarheidsverklaringen SBO / SO) niet langjarig  maar steeds voor 
een zo kort mogelijke termijn, bijvoorbeeld per jaar, toe te kennen; 

 te werken met vaste aanvraagmomenten voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld vier keer per  jaar. 
 

 Risico ontbreken van gezonde liquiditeitspositie met financiële reserves bij aanvang 
Op dit moment bevat de meerjarenbegroting nog geen storting in een reserve om eventuele komende tegenvallers 
op te vangen. In de meerjarenbegroting zal rekening worden gehouden met een jaarlijkse storting vanaf 2015 in de 
reserve van € 3,- per leerling. In het eerste jaar 2014 wordt € 2,- per leerling gereserveerd uit de lichte middelen. 
Waarschijnlijk zal aldus in 2018 een toereikende reserve zijn ontstaan.  

 
Het spreekt voor zich dat strakke sturing op beheersing van deze risico’s nodig is. Het gezamenlijk halen van de 
streefpercentages maakt van deze risico’s extra kansen voor het realiseren van passend onderwijs. De genoemde risico’s 
pleiten ervoor om direct vanaf de start een adequate monitor / checks and balances in te richten. Hiervoor wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4.5. 
 
Tenslotte zal op basis van een gedegen risicoanalyse moeten worden vastgesteld wat als een toereikende reserve voor 
het samenwerkingsverband kan worden aangemerkt. Een dergelijke risicoanalyse zal in het schooljaar 2014-2015 extern 
worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1 Aangesloten schoolbesturen en scholen in het samenwerkingsverband 
 

      aantal 

 leerlingen 

Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe 1-10-2013 

27YG00 bao Isl  Basisschool Al Qalam Aakwerf 46 2804MX Gouda 421 

       

Vereniging Christelijk Nationale Scholen te Gouda (CNS)  

07LN00 bao Basisschool Livingstone Livingstonelaan 60 2803EL Gouda 274 

08VP00 bao Prinses Julianaschool Burg Martenssingel 38 2806CV Gouda 408 

       

De Groeiling  

03NX00 bao Rk Bs Gerardus Majella Meentweide 2 2811JG Reeuwijk 111 

03NZ00 bao RK Basissch D Krullevaar Albert Plesmanstraat 17 2871HJ Schoonhoven 131 

04XH00 bao Zevensprong Klaverblad 49 2771KR Boskoop 196 

05BG00 bao Basisschool St Catharina Grote Haven 2D 2851BM Haastrecht 145 

06FY00 bao 
RK Basisschool De 
Bijenkorf Aalberseplein 6 2805EG Gouda 

340 

06JG00 bao RK Dorpsschool De Bron Drielingschouw 1 2811LP Bodegraven 161 

07PI00 bao RK Basisschool De Akker Populierenhof 2 2771DG Boskoop 233 

07ST00 bao 
Basisschool De 
Regenboog Jacob Catslaan 3 2741XL Waddinxveen 

364 

08KA00 bao De Goudakker Reigerstraat 37 2802EM Gouda 188 

08ZK00 bao 
Speel en Werkhoeve-
school Leeuwerik 1 2411KR Bodegraven 

176 

09WM00 bao Kard Alfrink Zuidplashof 1 2743CR Waddinxveen 224 

09WS00 bao Basisschool Pax Christi Eendrachtsweg 30 2411VL Bodegraven 196 

10PG00 bao RK BS Willibrord-Miland Dronenplein 1B 2411HE Bodegraven 288 

10PG01 bao RK Basisschool Miland Hazekade 10 2411PP Bodegraven 45 

11KG00 bao RK Basissch De Triangel Coniferensingel 20 2803JH Gouda 238 

11VU00 bao RK Basisschool De Cirkel Rijnlust 42 2804LC Gouda 380 

12FK00 sbao SSBO De Oostvogel Scharroosingel 54 2807CX Gouda 100 

14ZW00 bao RK Basisschool St Jozef Leliestraat 88 2841BB Moordrecht 209 

22KF00 bao RK Basissch 't Carillon Ouverturelaan 10 2807JT Gouda 485 

28AK00 bao rk basisschool St. Aloysius Spieringstraat 18 2801ZM Gouda 410 

       

De Vier Windstreken  

04NT00 bao Basissch De Morgenster Grote Haven 2B 2851BM Haastrecht 89 

04PC00 sbao CSG Park & Dijk Winterdijk 6 2801SJ Gouda 149 

04PG00 bao Kon Wilhelmina-School Willem de Zwijgersingel 220 2805BW Gouda 155 

04RQ00 bao De Regenboog Greidweide 1 2811JK Reeuwijk 183 

04RV00 bao Basisschool De Eendragt De Lente 1 2761VL Zuidplas 212 

05QI00 bao Basisschool De Wegwijzer Meidoornlaan 17 3465TK Driebruggen 118 

05QX00 bao PCB Meester Lalleman Middelweg 62 2841LC Moordrecht 267 

05VG00 bao Basissch De Nessevliet Wollefoppenweg 40 2761DP Zevenhuizen 109 

07OH00 bao Prins Willem-Alexander Prinses Maximalaan 1 3466LP Waarder 107 

09BO00 bao Da Costaschool Laan van Turkenburg 2 2411VM Bodegraven 271 

09BY00 bao Westerschool Jacob van Lennepkade 2-4 2802LH Gouda 303 

09YF00 bao Prinses Beatrixschool Dronenplein 7 2411HE Bodegraven 176 

10QM00 bao Basissch De Goede Herder Cortenhoeve 51 2411JL Bodegraven 277 

10QS00 bao Plaswijckschool v PC Bo Weerestein 37-39 2804GG Gouda 171 

22KE00 bao Goejanverwelle Sch PC Bo Middenmolenlaan 68A 2807EC Gouda 471 
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Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Groene Hart  

04PE00 bao CBS De Brug 
Burgemeester Bruntstraat 
23 2415AJ Nieuwerbrug 

147 

       

Stichting Onderwijs Primair  

03FJ00 bao OBS De Hazelmuis Bilwijkerweg 6B 2821SB Vlist 266 

06AZ00 bao Basisschool Flora Baken 19 2931RP Nederlek 69 

08EU00 bao 
Basissch De Kromme 
Draai Den Hoeff 49 2865XR Bergambacht 

121 

08FF00 bao Koningin Emmaschool Jan Kortlandstraat 9 2871DA Schoonhoven 295 

08GF00 bao BS Pr Irene Schoolstraat 26 2931GW Nederlek 227 

08IN00 bao De Schakel Kerkweg 82 2935AK Ouderkerk 184 

10BH00 bao Basisschool De Vlieger Voltastraat 2 2871ZN Schoonhoven 288 

10DY00 bao Basissch Vlisterstroom Grote Haven 2c 2851BM Haastrecht 87 

10EC00 bao De Kranepoort Kranepoort 5 2831AK Ouderkerk 98 

10TC00 bao OBS de Polsstok Prins Bernhardstraat 40 2825BE Bergambacht 41 

13UJ00 bao Bs Koningin Wilhelmina Koninginneweg 7 2941XH Nederlek 223 

13XT00 bao Basisschool Pr Bernhard Schuwacht 216 2941EK Nederlek 38 

14BC00 bao Het Schateiland Jan Ligthartstraat 96 2941SE Nederlek 198 

18DU00 bao Kiezel en Kei Bloemengaarde 41 2861VM Bergambacht 315 

       

SOPORA  

08GW00 bao OBS De Populier Populierenhof 10 2771DG Boskoop 120 

       

Stichting Scholengroep Holland  

04GH00 bao t Reigerbos Zaagmolenpad 1 2761TL Zevenhuizen 327 

08FS00 bao Keijzerschool Beatrixlaan 3 2751XT Moerkapelle 78 

18MC00 bao OBS De Achtbaan Weidezoom 5A 2841SP Moordrecht 295 

       

Stichting Klasse  

10CR00 bao OBS 't Vogelnest Leeuwerik 3 2411KR Bodegraven 154 

15AN00 bao Wereldwijs A Gerridsz de Vrijestr 1 2806SP Gouda 284 

15XO00 bao De Kas 2e E J Potgieterstraat 2 2802VA Gouda 480 

16GW00 sbao Het Avontuur Mercatorsingel 90 2803ER Gouda 115 

18JF00 bao De Venen Hooiweide 2 2811JE Bodegraven 330 

18OA00 bao BS Theo Thijssen Kerkweg-Oost 230 2741HA Waddinxveen 208 

19XZ00 so De Ark Jan Luykenstraat 1 2806PD Gouda 268 

21QK00 bao Bs Dick Bruna School Sperwerhoek 6 2743GC Waddinxveen 144 

22KD00 bao Het Palet Knipmolenweg 2 2807DC Gouda 300 

       

Vereniging PCPO Krimpenerwaard  

04LO00 bao De Wegwijzer Admiraal de Ruyterstraat 1 2931AA Krimpen 166 

04NB00 bao CBS De Ark Badhuisstraat 17 2861XT Bergambacht 268 

04PJ00 bao De Bron J. Huurmanlaan 10 2831XT Gouderak 130 

04QL00 bao Eben Haezer-School Lorentzweg 60 2941VE Lekkerkerk 154 

04XT00 bao Kon Wilhelminaschool Burgemeester Neetstraat 39 2935BA Ouderkerk 223 

07PP00 bao Koningin Julianaschool Hoge Molenwerf 1 2935CB Ouderkerk 90 

10YK00 bao PC Bs Ichthus Spoorstraat 5 2871TN Schoonhoven 136 

11LX00 bao De Rank Pasteurweg 93 2871JM Schoonhoven 321 
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Vereniging GPO WN  

03ZF00 bao GBS De Leilinde Lindengaarde 17A 2742TP Waddinxveen 129 

       

Stichting BOOR  

20VT02 so Instituut De Piloot van Heuven Goedhartsngl 10 2806ZL Gouda 29 

       

Stichting Basisschool De Ridderslag  

06OU00 bao De Ridderslag Ridder van Catsweg 256A 2805BC Gouda 228 

       

Stichting Horizon  

05YX02 so Parkschool voor ZMOK Nansenstraat 40 2806HM Gouda 86 

       

VPCO Boskoop en Waddinxveen  

07XP00 bao PCB Rehoboth Rozenlaan 39 2771DB Boskoop 231 

09BP00 bao Immanuelschool Mendelweg 1 2771TZ Boskoop 359 

09YG00 bao Ichtusschool Klaverblad 80 2771KP Boskoop 228 

12GA bao Kon. W.-Alexanderschool locatie Peter Zuidlaan 5 2742XE Waddinxveen  

12GA bao Kon. W.-Alexanderschool locatie Oranjelaan 3 2742SC Waddinxveen 345 

12PA00 bao PC Basissch Kon Beatrix Zuidplashof 3 2743CR Waddinxveen 197 

       

Vereniging Jenaplanschool Gouda  

04FB00 bao De Carrousel Scholenpad 4 2804RW Gouda 302 

       

Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs  

05VU00 bao Schoolver Neutr Bijz Ond Groeneweg 27 2801ZA Gouda 327 

       

Stichting Responz  

geen scholen binnen het samenwerkingsverband PO2814  

  

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden  

geen scholen binnen het samenwerkingsverband PO2814  

  

Stichting De Haagse Scholen  

geen scholen binnen het samenwerkingsverband PO2814  

  

Stichting Professor Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep  

geen scholen binnen het samenwerkingsverband PO2814  
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Bijlage 2 Rapportage beschrijving basisondersteuning Midden-Holland 
 
Vastgesteld in het RBO van 12 oktober 2012 naar aanleiding van de rapportage van de klankbordgroep van coördinatoren 
d.d. 4 oktober 2012 
 
Inleiding 
Deze rapportage gaat over de invulling van de basisondersteuning en de afspraken die daarover moeten worden gemaakt. 
Het gaat daarbij om de gewenste situatie per 1 augustus 2014 (de startsituatie), wanneer de zorgplicht van start gaat. 
Voor de langere termijn kunnen desgewenst ook verdergaande ambities worden bepaald. 
 
Voor de goede orde, het gaat bij de startsituatie (en de eventuele verdergaande ambities) dus niet om de huidige feitelijke 
situatie. Een volgende logische stap is de afspraken te leggen naast de feitelijke situatie op alle scholen in het 
samenwerkingsverband . Dit gebeurt met behulp van de schoolondersteuningsprofielen. Op die wijze kan worden 
bepaald wat er op schoolniveau nodig is om op het vereiste niveau van basisondersteuning te komen. 
Het niveau van basisondersteuning berust dus op een afspraak van het nieuwe samenwerkingsverband, waaraan ouders 
rechten kunnen ontlenen. Dit aanbod mag je dus van elke school verwachten. 
 
Waar kan de afspraak over basisondersteuning over gaan? 
Basisondersteuning is een rijker begrip dan basiskwaliteit en omvat de volgende vier aspecten: 
 
1) Basiskwaliteit 

Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de inspectie van het 
onderwijs. Scholen die onder het basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit 
op orde. 

2) Planmatig werken 
Dit gaat onder andere over de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en 
daarop een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert. 

3) Onderwijsondersteuningstructuur 
Dit verwijst naar de manier waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en 
specialisten samenwerkt. 

4) Preventieve en licht curatieve interventies 
Hierbij kan worden gedacht aan een aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het voorkomen van 
gedragsproblemen. 

 
Opmerking vooraf 
De vraag kan worden gesteld in hoeverre het niveau van basisondersteuning daadwerkelijk in output-termen kan worden 
beschreven, en niet (alleen) in termen van processen, beschikbare expertise etc. Immers, hoe scherper de grenzen van 
de basisondersteuning kunnen worden aangegeven, des te duidelijker is het voor schoolbesturen voor welke 
ondersteuning zij zelf verantwoordelijk zijn, al dan niet met inschakeling van expertise buiten de school. 
 
Geconcludeerd moet worden dat het niet mogelijk is om op voorhand vast te leggen hoeveel kinderen met een bepaalde 
ondersteuningsbehoefte per school opgevangen moeten kunnen worden. Immers, elke problematiek kent haar eigen 
gradaties en daarnaast spelen ook andere factoren een rol bij de vraag of een school de benodigde ondersteuning zelf 
kan bieden, zoals het aantal kinderen binnen de school (of in een specifieke klas) met een extra ondersteuningsbehoefte. 
Naarmate dit aantal groter wordt, kan op enig moment de ‘rek’ eruit zijn. 
 
Tegelijkertijd is van belang dat de afspraken over de basisondersteuning helder zijn. Enerzijds omdat voor ouders duidelijk 
moet zijn waarop zij voor hun kind aanspraak kunnen maken (met de daarbij behorende rechtsbescherming), anderzijds 
omdat de grens tussen basis- en extra ondersteuning zo helder mogelijk moet zijn. Dit laatste is van belang omdat scholen 
(lees: schoolbesturen) voor extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen tot het SBO en SO een beroep moeten 
doen op de collectieve middelen van het samenwerkingsverband. 
 
Verwacht mag worden dat het overgrote deel van de leerlingen met een ‘lichtere’ ondersteuningsbehoefte binnen de 
basisondersteuning kan worden opgevangen en dat daarover ook geen onduidelijkheid bestaat. In uitzonderingsgevallen 
zou de school tot het oordeel kunnen komen dat de problematiek van de leerling de mogelijkheden van de school te 
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boven gaat en de school niet in staat is het kind zelf op te nemen. Van belang is om voor die specifieke situaties tot een 
goede procedure te komen om vast te stellen hoe hier mee om te gaan. 
 
In ieder geval zal de school heel helder moeten aangeven wat de ondersteuningsbehoefte van het kind is en hoe deze 
behoefte zich verhoudt tot de afspraken over de basisondersteuning. De school zal daarbij moeten aangeven welke 
uitzonderingssituatie volgens haar van toepassing is en aan welke oplossing de school denkt om de uitzondering aan te 
pakken. Hiervoor treedt de school in overleg met haar bestuur. Samen zoeken zij naar een oplossing. 
Uitkomst hiervan zou kunnen zijn dat, in overleg met de ouders en naburige scholen, wordt onderzocht of plaatsing van 
de leerling op een nabijgelegen school een haalbare en voor partijen aanvaardbare oplossing kan bieden.  
 
Een eventuele volgende stap, het in gang zetten van een procedure voor extra ondersteuning resp. toelating tot SBO of 
SO, valt buiten het kader van deze rapportage. 
 
1) Basiskwaliteit 
De volgende indicatoren uit het toezichtkader van de inspectie hebben betrekking op de ondersteuning van leerlingen. 
Voor een deel hebben deze indicatoren tevens betrekking op planmatig werken. Op deze standaarden zullen de scholen 
in het samenwerkingsverband minimaal voldoende moeten scoren.  
 
De indicatoren uit het toezichtskader zijn gelegd naast een vierpuntsschaal9 (plus een kolom ‘niet te beoordelen’) om per 
indicator het minimaal na te streven niveau vast te leggen. Uitgaande van de onderstaande indeling moet elke school 
daarbij minstens een 3 scoren op alle onderdelen (hoewel de inspectie ruimte laat om op subonderdelen een 
onvoldoende te halen, mits die op andere onderdelen worden gecompenseerd). De vierpuntsschaal is als volgt ingedeeld. 
1 = slecht 
2 = onvoldoende 
3 = voldoende 
4 = goed 
(5 = niet te beoordelen) 
 
Gesteld kan worden dat het aan de inspectie is om daarover een oordeel te hebben. Daarbij is het op dit moment lastig 
gradaties aan te geven. Het samenwerkingsverband opteert vooralsnog voor minimaal niveau 3 (voldoende) in de 
startsituatie per 1 augustus 2014, maar onderkent de wenselijkheid op termijn op onderdelen tot verdergaande ambities 
te komen. Op een later moment zal worden bezien of op indicator een hoger ambitieniveau wenselijk en realistisch is. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                       
9 Hoewel het er uiteindelijk niet zozeer om gaat een exacte waardering per indicator aan te geven, zegt dit wel iets over de 
onderlinge prioriteiten die aan de onderscheiden indicatoren worden toegekend. Dit kan vervolgens worden beschreven in de 
afspraken over de basisondersteuning. 
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Indicator Toezichtkader 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 

1.4 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.   X   

2.4 De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij 
Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een 
taalachterstand. 

   
 
X 

  

4.2 De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.   X   

4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 

   
X 

  

4.5/ 
4.6 

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van 
incidenten in en om de school. 

   
X 

  

4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met 
elkaar en anderen omgaan. 

   
X 

  

6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen 
de leerlingen. 

   
X 

  

6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.   X   

6.3 De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de 
leerlingen. 

   
X 

  

6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.   X   

7.1 De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures 
voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 

   
X 

  

7.2 De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de 
leerlingen. 

  X   

8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.   X   

8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg 
voor de zorgleerlingen. 

   
X 

  

8.3 De school voert de zorg planmatig uit.   X   

8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.   X   

8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke 
interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. 

   
X 

  

9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling populatie.   X   

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.   X   

9.3 De school evalueert regelmatig het leerproces.   X   

9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.   X   

9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.   X   

9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit. 

  X   

 
 
2) Planmatig werken 
In aanvulling op de standaarden uit het Toezichtkader van de inspectie kan worden gekomen tot de volgende standaarden 
voor handelingsgericht werken, in lijn met de intenties van passend onderwijs. Ook hier weer de vierpuntsschaal zoals 
ook gehanteerd onder 1, met de daarbij behorende toelichting. 
 
Het samenwerkingsverband spreekt uit dat in de startsituatie op al deze indicatoren handelingsgericht werken minimaal 
niveau 3 (voldoende) zal moeten worden gescoord. In tegenstelling tot de indicatoren uit het toezichtkader (zie onder 1) 
ontbreken bij deze indicatoren overigens vastgestelde criteria om een exacte score te kunnen bepalen. 
 
Voor het kunnen beoordelen of de scholen in het samenwerkingsverband voldoen aan de standaarden voor 
handelingsgericht werken, zal het schoolondersteuningsprofiel worden ingezet. Omdat dit profiel in belangrijke mate een 
zelfevaluatie van de scholen is, zullen aan de beschrijving hiervan eisen moeten worden gesteld. De 
schoolondersteuningsprofielen zullen dan ook via een vorm van audits – met gesprekken en betrokkenheid van 
buitenstaanders op een door de besturen zelf te bepalen manier – worden uitgevoerd. 
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Voorafgaand hieraan zal tevens gebruik worden gemaakt van middelen als tevredenheidspeilingen onder ouders en 
leerlingen. 
 

 
Indicator handelingsgericht werken 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1. Alle leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, 
gesprekken en het analyseren van toetsen. 

   
X 

  

2. Alle leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep 
en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 

   
X 

  

3. Alle leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 
leerlingen, ouders, collega’s. 

   
X 

  

4. Alle leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 
hebben. 

  X   

5. Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, 
de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. 

   
X 

  

6. Alle leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren 
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen (toepassing van het 
leerlinggesprek). 

   
X 

  

7. Alle leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij 
de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 

   
X 

  

8. Alle leraren benoemen hoge, reële SMARTIE-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de 
korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met 
leerlingen, ouders en collega’s. 

   
 
X 

  

9. Alle leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, een 
aanpak in drie niveaus en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 

   
X 

  

10. Alle leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, 
uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider. 

   
X 

  

11. De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over 
wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. 

   
X 

  

12. Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of 
is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 

   
X 

  

 
 
3) Onderwijsondersteuningsstructuur 
Dit aspect van de basisondersteuning gaat over de inrichting van de ondersteuningsstructuur. In dit kader wordt 
aangegeven wat de expertise is van het (ondersteunings)team voor wat betreft preventieve en (licht) curatieve 
interventies en hoe die zichtbaar worden in de onderwijsorganisatie van de school. Ook wordt aangegeven hoe de 
specifieke expertise van samenwerkende scholen wordt benut en met welke ketenpartners wordt samengewerkt. 
 
Binnen de voor Midden-Holland gedefinieerde loketfunctie10 zijn voor het onderwijs drie niveaus te onderscheiden: 

 niveau 1 het schoolniveau; 

 niveau 2 de bovenschoolse ZAT-functie; 

 niveau 3 de feitelijke juridische toetsing en bekrachtiging. 
In het kader van deze rapportage beperken we ons tot de afspraken over werkwijzen en procedures die op niveau 1, dus 
het niveau van de school, in het kader van de basisondersteuning moeten worden gemaakt. Daarbij kunnen (los van de 
vraag op welke wijze deze worden georganiseerd) drie functies worden onderscheiden: 

 Zaakwaarneming (in de praktijk doorgaans de IB’er (maar hoeft niet), die zo nodig ondersteuning kan inroepen van 
een onderwijsspecialist of een gezins-/zorgspecialist: 

 Onderwijsspecialist 

 Jeugd-/gezinsspecialist 
 

                                                       
10 Zie Voorstel 1-loketfunctie Passend onderwijs Midden-Holland van augustus 2010, opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van het projectteam 1-loket Midden-Holland. 
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Over de laatstgenoemde functie zullen afspraken moeten worden gemaakt met de gemeenten, die onder andere 
verantwoordelijk zijn voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s). Een goede taakverdeling en afstemming tussen 
onderwijs en zorg is heel wenselijk. Als thuis hulp nodig is, merkt een leerkracht dat vaak als eerste aan een kind. De 
school moet dat signaal snel kunnen doorgeven aan een professional die de goede hulp kan organiseren. 
 
Voor de taken en competenties bij deze functies wordt verwezen naar de bijlage bij deze rapportage. Deze taak- en 
competentiebeschrijvingen – van de functies zaakwaarnemer, onderwijsspecialist en jeugd-/gezinsspecialist – worden als 
uitgangspunt gehanteerd. 
 
4) Preventieve en licht curatieve interventies 
Dit aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt, al dan niet in 
samenwerking met de partners. Het referentiekader gaat ervan uit dat in de beschrijving van de basisondersteuning ten 
minste afspraken worden vastgelegd over een aantal  preventieve en licht curatieve interventies. 
Voor Midden-Holland vallen de volgende preventieve en licht curatieve interventies onder de basisondersteuning: 
 
Voor de leerlingen: 

 training leerlingen voor compenserende middelen 

 een aanpak op het gebied van sociale vaardigheidstraining 

 een aanpak ten aanzien van ernstige leesproblemen/dyslexie 

 hulp bij dyscalculie 

 onderzoek op diverse gebieden 
 

Voor de leerkrachten: 

 algemeen: observaties, adviezen, oudergesprekken 

 begeleiden trajecten naar SBO/SO inclusief deskundigenadvies 

 collegiale consultatie/‘leren van elkaar’ 

 PAB 

 specifieke scholing 
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Over de preventieve en licht curatieve interventies worden de volgende afspraken gemaakt: 
 

 
voorwaarden / interventies 
 

 
afspraken in het kader van basisondersteuning 

vroegtijdige signalering van leer-, 
opgroei- en opvoedproblemen 

Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van 
diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met 
ketenpartners worden georganiseerd.  

een aanbod voor leerlingen met dyslexie 
en dyscalculie 

Op elke basisschool wordt gebruik gemaakt van de protocollen 
zoals die door het Steunpunt dyslexie, in opdracht van OCW, zijn 
ontwikkeld: 

 protocol dyslexie groep 1 en 2 (2010) 

 protocol dyslexie groep 3 (2011) 

 protocol dyslexie groep 4 (2011) 

 protocol leesproblemen en dyslexie groep 5 t/m 8 (2011) 

 protocol Ernstige Reken en Wiskundeproblemen /  
      Dyscalculie (2011) 
Op het speciaal basisonderwijs binnen het SWV wordt gebruik 
gemaakt van het: 

 protocol dyslexie speciaal basisonderwijs 

een afgestemd aanbod voor leerlingen 
met meer of minder dan gemiddelde 
intelligentie 

De leerkracht moet kunnen omgaan met verschillen tussen 
leerlingen en zelf de extra ondersteuning kunnen bieden bij 
basisvakken en lichte gedragsproblemen. Daarbij uitgaande van: 

 de zeven uitgangspunten van HGW 

 in staat zijn om inhoud te geven aan onderwijsbehoeften van 
de leerling 

 doelen kunnen stellen 

 kennis van leerstrategieën 

 kennis hebben van leerlijnen 

 bieden van een veilige leeromgeving 

toegankelijk schoolgebouw met 
aangepaste werk- en instructieruimtes 
en hulpmiddelen 

Vooralsnog is het uitgangspunt de bestaande Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs. Hierin zijn onder meer 
opgenomen het toegankelijk maken van het terrein voor 
rolstoelgebruikers en het aanbrengen van een traplift.  
Om te komen tot meer passende huisvesting voor passend 
onderwijs biedt de huidige wet en regelgeving geen directe 
oplossingen. 
De VNG en de PO-Raad hebben aangekondigd te zullen nagaan in 
hoeverre een gezamenlijke handreiking kan worden 
samengesteld, om besturen en gemeente op dit punt houvast te 
bieden. 

aanpak gericht op sociale veiligheid en 
voorkomen van gedragsproblemen en 
een protocol voor medische 
handelingen, alsmede de zorg voor een 
veilig schoolklimaat 

Elke school werkt tenminste met de volgende protocollen: 

 pestprotocol 

 meldcode kindermishandeling 

 de veilige school 

 risico inventarisaties 

 protocol voor medische handelingen 
Voor zover er protocollen op landelijk niveau beschikbaar zijn, in 
ieder geval de meldcode kindermishandeling en de risico 
inventarisaties, wordt gewerkt met deze landelijke protocollen. 
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Afspraken in het kader van de basisondersteuning, gerelateerd aan leerlingkenmerken 
Tenslotte worden er afspraken vastgelegd in het kader van de basisondersteuning, aan de hand van de mogelijke 
leerlingkenmerken en de daaraan gerelateerde ondersteuningsvragen, volgens het volgende overzicht. 
 

 
Leerlingkenmerken 

 
ondersteuningsvragen 
 

1)  leer- en ontwikkelingskenmerken intellectuele ondersteuningsvragen, leerachterstand, 
ontwikkelingsvragen, taalhulpvragen en ontwikkelingsvoorsprong 

Afspraken basisondersteuning Deze ondersteuningsvragen horen bij uitstek binnen de 
basisondersteuning, al dan niet met inschakeling van externe expertise. 
Dyslexie valt binnen de basisondersteuning. Dit geldt niet voor taal 
ontwikkelingsstoornissen. 

2)  fysieke en medische kenmerken ondersteuningsvragen met betrekking tot het gehoor, gezicht, spraak, 
motorische problemen en anders (epilepsie, Downsyndroom etc). 

Afspraken basisondersteuning Over deze ondersteuningsvragen worden geen algemeen geldende 
afspraken gemaakt in het kader van de basisondersteuning. Het gaat 
hier om een specifieke problematiek in veel gradaties. Veelal zijn deze 
leerlingen aangewezen op het speciaal onderwijs. 

3)  sociaal-emotionele kenmerken ondersteuningsvragen met betrekking tot (faal)angst, 
teruggetrokkenheid, zelfvertrouwen, weerbaarheid, positie in de groep 
en contactname (moeite met maken en houden van contact, in het 
invoelen van emoties e.d.); 

Afspraken basisondersteuning Voor zover het gaat om leerlingkenmerken zoals ADHD of behorend tot 
het autismespectrum (inclusief pdd-nos en Asperger) is het 
uitgangspunt dat de school, met inschakeling van de 
onderwijsspecialist, in staat kan worden geacht: 
-  deze problematieken te kunnen signaleren; 
-  een aanpak voor deze leerlingen te kunnen opstellen; 
-  een veilig klimaat voor deze leerlingen te kunnen bieden. 
Bovenstaande geldt voor zover de school denkt de betreffende leerling 
zelf de benodigde ondersteuning te kunnen bieden, gefaciliteerd door 
het SWV. Dit wordt in overleg met de onderwijsspecialist bekeken. 
Het gaat hierbij om enkelvoudige problematieken. Meervoudige 
problematieken vallen er buiten. Ook over psychiatrische problematiek 
(bijv. angststoornissen) worden geen afspraken in het kader van de 
basisondersteuning gemaakt. 

4)  gedragsmatige kenmerken gedragshulpvragen kunnen betrekking hebben op overactief, impulsief, 
naar binnen gericht en naar buiten gericht gedrag 

Afspraken basisondersteuning Over deze problematiek worden geen algemeen geldende afspraken in 
het kader van de basisondersteuning gemaakt. 

5)  werkhouding ondersteuningsvragen m.b.t. zelfstandig werken, structureren, 
zelfstandig begrijpen, doorzetten e.d. 

Afspraken basisondersteuning Deze ondersteuningsvragen horen bij uitstek binnen de 
basisondersteuning. 

6)  problematische thuissituatie onderstimulering, pedagogische verwaarlozing en overbescherming 

Afspraken basisondersteuning Van belang is dat alle scholen in staat zijn deze kenmerken te 
signaleren. Het verdere traject voor de betreffende leerling zal in nauw 
overleg met het CJG moeten worden opgepakt. 
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Taken en competenties in het kader van de loketfunctie Midden-Holland 
 
1)   Zaakwaarnemer, afkomstig uit de school 
 

Taken: 
 zorgt voor het ter beschikking zijn op de school van een adequaat instrumentarium om onderwijs- en gezins-

/zorgvragen rond een kind te signaleren en bewaakt dat dit instrumentarium gebruikt wordt; 
 bewaakt dat ouders regelmatig volledig geïnformeerd worden door de leerkracht over wat gesignaleerd is met 

betrekking tot de ontwikkeling van hun kind; 
 betrekt ouders bij alle relevante stappen in het ondersteunings- en verwijzingstraject zodra dit aan de orde is 

en geeft de keuzes aan die daarbij gemaakt kunnen worden; 
 overlegt met ouders over het te volgen traject; 
 realiseert een multidisciplinair overleg waar nodig; 
 zorgt dat op de school zorgvuldig wordt omgegaan met de privacyregels; 
 zorgt voor een zorgvuldige, professionele dossiervorming; 
 onderhoudt een relevant relatienetwerk; 
 volgt en bewaakt ondersteunings- en verwijzingstrajecten en grijpt in waar deze dreigen te stagneren. 

Competenties: 
 heeft actuele kennis over de regelgeving en de mogelijkheden bij ondersteunings- en verwijzingstrajecten; 
 weet een vertrouwensrelatie met ouders te realiseren en te onderhouden; 
 is in staat een relevant relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden; 
 is doortastend bij het inroepen van hulp van externen wanneer zij geconfronteerd wordt met vragen die de 

competentie van de school te boven gaan.  

 
2)   Onderwijsspecialist, in de huidige situatie doorgaans AB’er, TAB’er, of PAB’er 
 

Taken: 
 ondersteunen van de zaakwaarnemer bij het verhelderen van de vraag wanneer er zorgen zijn over de 

ontwikkeling van een leerling; 
 handelingsgericht adviseren van de zaakwaarnemer bij het realiseren van passend onderwijs voor een 

leerling; 
 ondersteunen van de zaakwaarnemer bij het initiëren, volgen en bewaken van ondersteunings- en 

verwijzingstrajecten binnen het onderwijs; 
 leggen van de verbinding tussen de school en de bovenschoolse ZAT-functie; 
 bewaken dat onderwijsproblematiek tijdig opgeschaald wordt wanneer deze de competentie van de 

school te boven gaat. 

Competenties: 
 HBO+ denk- en werkniveau 
 kennis van de speciale onderwijsbehoeften die bij verschillende kinderen kunnen spelen; 
 kennis van de afspraken die door het samenwerkingsverband zijn gemaakt ten aanzien van de 

toelaatbaarheid van leerlingen tot het SBO en SO; 
 kennis van de afspraken rond de basisondersteuning, alsmede het aanbod aan (extra) ondersteuning 

binnen het samenwerkingsverband en de afspraken die door het samenwerkingsverband zijn gemaakt 
over wanneer een leerling voor extra ondersteuning in aanmerking komt; 

 inzicht in de mogelijkheden en de grenzen van scholen bij het omgaan met leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften; 

 aansluiten bij de visie van het samenwerkingsverband waar de school toe behoort; 
 oplossingsgericht, slagvaardig en servicegericht; 
 gemandateerd om verwijzingen voor te bereiden; 
 onafhankelijk en aangesteld of bekostigd door het bestuur van de school, maar geen onderdeel van het 

team van de school; 
 uitstekende communicatieve basisattitude en vaardigheden; 
 beschikken over een uitstekend relevant relatienetwerk. 
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3)   Jeugd//gezinsspecialist, afkomstig uit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 

Taken: 
 ondersteunen van de zaakwaarnemer bij het verhelderen van de vraag wanneer er zorgen zijn over de 

ontwikkeling van een leerling; 
 na signalering door de school, nemen van verantwoordelijkheid voor het initiëren, volgen en bewaken van 

hulp- en verwijzingstrajecten rond gezinsproblematiek of problematiek die de psychosociale ontwikkeling 
van kinderen betreft; 

 communiceren over de voortgang van de hier bedoelde trajecten met de zaakwaarnemer van de school; 
 leggen van de verbinding tussen de ondersteuningsstructuur van de school en het Centrum voor Jeugd en 

Gezin; 
 zorgdragen voor een tijdige opschaling binnen de gezins-/zorgkolom, wanneer de problematiek de 

competentie van de school te boven gaat. 

Competenties: 
 kennis van de specifieke ondersteuning die gezinnen nodig kunnen hebben bij het realiseren van goede 

randvoorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen; 
 kennis van de specifieke ondersteuning die kinderen nodig kunnen hebben op psychosociaal gebied voor 

een optimale ontwikkeling; 
 kennis van het aanbod op het hele brede gebied van zorg en de voorwaarden waarop van dit aanbod 

gebruik kan worden gemaakt; 
kennis van de eisen die daarbij eventueel worden gesteld aan de gegevensverzameling; 

 kennis van de mogelijkheden en grenzen van gezinnen bij het omgaan met specifieke vragen op het 
gebied van opvoeding en ontwikkeling; 

 aansluiten bij de visie van de gemeente betreffende zorg in en om de school; 
 oplossingsgericht, slagvaardig en servicegericht; 
 de vertegenwoordiging realiseert tijdige opschaling naar Bureau Jeugdzorg wanneer er een vermoeden 

bestaat dat jeugdzorg nodig is; 
 er is een efficiënte toegang tot Bureau Jeugdzorg;  
 handelt onafhankelijk van het instellingsbelang van aanbieders van hulp en ondersteuning; 
 uitstekende communicatieve basisattitude en vaardigheden; 
 beschikken over een uitstekend relevant relatienetwerk. 
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Bijlage 3 De route van het arrangeren 
 
a. Denkkader: handelingsgericht werken (HGW) en de leerkracht 
Uitgangspunt is dat de scholen in Midden-Holland werken vanuit het principe van handelingsgericht werken (HGW). Dit 
is een basisvoorwaarde voor de eerste stap in het arrangeertraject: het signaleren en kunnen opschrijven van de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling. Het zorgt ervoor dat er - op basis van de vertaling van een groepsplan in een 
individueel handelingsplan - in handelingsgerichte terminologie op papier kan worden gezet wat een leerling nodig heeft 
om weer tot leren te komen. Voor de leerkracht betekent dit concreet dat hij/zij de cyclus van HGW in de klas doorloopt 
en op de juiste wijze de niveaus van ondersteuning volgt. 
 
b. Schoolondersteuningsteam: IB, gezinsspecialist en onderwijsspecialist 
Op het moment dat de leerkracht beseft dat hij/zij, ondanks het doorlopen van de HGW-cyclus en zijn/haar eigen 
professionaliteit, handelingsverlegen raakt, roept hij/zij de hulp in van (doorgaans) de intern begeleider. Indien ook 
leerkracht en intern begeleider er samen niet uitkomen, wordt de hulp ingeroepen van het schoolondersteuningsteam. 
Zie voor de samenstelling paragraaf 5.3.3. van het ondersteuningsplan. 
 
Meestal is de intern begeleider verantwoordelijk voor onder andere dossiervorming en het organiseren van het 
ondersteuningsteam op school. De expertise vanuit de gezinskant krijgt de vorm van de jeugd- en gezinswerker, die 
opereert vanuit het CJG. 
Ook aan de onderwijskant dient er bij het ondersteuningsteam een functionaris betrokken te zijn, die leerkracht en IB-er 
helpt bij een passend arrangement. Deze onderwijsspecialist is qua functie gelijk aan de gezinsspecialist. Dit betekent 
dat de onderwijsspecialist enerzijds beschikbaar is voor vraagverheldering, consultatie en diagnostiek, en anderzijds een 
zeer brede en goed geïnformeerde blik heeft op de mogelijke arrangementen en voorzieningen binnen het onderwijsveld. 
 
In aanvulling op het schoolondersteuningsteam zal invulling moeten worden gegeven aan de wettelijke verplichting tot 
het inrichten van een deskundigenadvies. Dit deskundigenadvies is wettelijk verplicht voorafgaand aan een verwijzing 
naar het SBO of SO en facultatief bij het inzetten van extra ondersteuning. Het samenwerkingsverband Midden-Holland 
kiest ervoor het deskundigenadvies niet verplicht te stellen bij de eventuele inzet van extra ondersteuning. 
Wettelijk moet het deskundigenadvies worden gegeven door een orthopedagoog of psycholoog en een deskundige op 
het gebied van de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen de wettelijke kaders en de kaders van het 
samenwerkingsverband is elk schoolbestuur vrij om het deskundigenadvies naar eigen inzicht in te richten. 
 
c. Het samenwerkingsverband 
De laatste stap in de route van het arrangeren betreft de meer randvoorwaardelijke zaken die op het niveau van het 
samenwerkingsverband (bovenschools) zijn geregeld. 
 
Het gaat daarbij allereerst om de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing in het SBO of SO.  
Het samenwerkingsverband heeft op grond van artikel 18a lid 6 onder b en c van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) 
tot taak het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen binnen de kaders van 
de Wpo, alsmede het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor 
basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs clusters 3 en 4. 
Het samenwerkingsverband PO Midden-Holland oefent deze taak uit door de oprichting en instandhouding van een 
Commissie Toelaatbaarheidsverklaring en extra ondersteuning 
 
Het inrichten en uitrusten van een ondersteuningsteam op elke school, aangevuld met deskundigen in het kader van het 
hierboven onder b. omschreven wettelijke deskundigenadvies, garandeert dat er aan de voorkant van het traject 
voldoende expertise in de school zelf aanwezig is.  
Een laatste randvoorwaarde is het monitoren van alle relevante ken- en stuurgetallen binnen het samenwerkingsverband 
om waar nodig het beleid bij te stellen. Hoofdstuk 4.5 gaat hier nader op in. 
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Bijlage 4  De concrete stappen in de route 
 
Samenvattend bestaat de route uit de volgende concrete stappen: 
 
Stap 1 Basisvoorwaarden school 
Alle scholen werken vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). Met besturen worden afspraken gemaakt 
om te bereiken dat het HGW tot de standaarduitrusting van elke school behoort. 
 
Stap 2 In gesprek met de IB-er 
Op het moment dat de leerkracht handelingsverlegen is, gaat deze in gesprek met de intern begeleider van de school. De 
intern begeleider geeft advies over een aanpak en maakt afspraken over terugkoppeling. De intern begeleider is tevens 
verantwoordelijk voor professionele dossiervorming. Hij/zij heeft zo de rol van trajectbegeleider en regievoerder in het 
arrangeerproces. De leerkracht is zelf verantwoordelijk voor het betrekken van de ouders. 
 
Stap 3 Schoolondersteuningsteam 
Indien zowel de leerkracht als de IB’er (en de ouders) handelingsverlegen zijn, roept de IB’er de hulp van het 
schoolondersteuningsteam in. De vervolgstap is afhankelijk van het soort arrangement dat uit de bespreking komt: 
ondersteuning binnen de basisondersteuning binnen de school (stap 4a), door plaatsing van de leerling op een andere 
basisschool (stap 4b), binnen de basisschool in de extra ondersteuning (stap 4c) of verwijzing naar SBO of SO (stap 5). 
 
Stap 4a Arrangement in de basisondersteuning 
Van het budget dat de school voor basisondersteuning beschikbaar heeft, organiseert zij het betreffende arrangement. 
 
Stap 4b Onderzoek naar de mogelijkheid van plaatsing van de leerling op een andere basisschool 
Wanneer de school handelingsverlegen is, onderzoekt zij, in overleg met de ouders, of het mogelijk is de leerling te 
plaatsen op een andere school van het samenwerkingsverband. 
 
Stap 4c Arrangement in de extra ondersteuning 
Op het moment dat een arrangement het niveau van de basisondersteuning te boven gaat, en stap 4b heeft niet tot 
resultaat geleid, kan besloten worden een arrangement in te zetten vanuit de extra ondersteuning. De school stelt dan 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op (wettelijk verplicht) en legt dit voor aan de ouders. Ouders hebben 
instemming op het handelingsdeel van het OPP. 
 
1) Het ondersteuningsteam van de school beoordeelt of een aanvraag om middelen voor extra ondersteuning aan de 

orde is en stelt hiertoe een aanvraag op, voorzien van een OPP (wettelijk verplicht); 
2) De school dient de voorgenomen aanvraag met OPP in bij haar schoolbestuur, dat deze voorgenomen aanvraag direct 

aan het samenwerkingsverband meldt. Het staat het schoolbestuur vrij de voorgenomen aanvraag te toetsen aan de 
eigen kwaliteitsnormen en (financiële) beleidskaders alvorens een aanvraag in te dienen bij het 
samenwerkingsverband. 

3) Het schoolbestuur dient de aanvraag in bij de Commissie TLV/extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. 
Het bestuur kan zijn school/scholen mandateren de aanvraag in te dienen (ook dan moet de school de voorgenomen 
aanvraag aan het schoolbestuur melden en geeft het schoolbestuur het samenwerkingsverband direct door dat er 
een voorgenomen aanvraag is). 
De Commissie TLV/extra ondersteuning beoordeelt de aanvraag en doet dat achteraf: het schoolbestuur ontvangt 
direct na indiening van de aanvraag de middelen vanuit het samenwerkingsverband. De middelen komen dus via 
declaratie direct beschikbaar. In het geval dat de aanvraag niet voldoet aan het Beoordelingskader aanvraag 
TLV/extra ondersteuning, is het schoolbestuur direct verantwoordelijk voor de kosten voortvloeiend uit de afwijzing 
en gehouden tot terugbetaling aan het samenwerkingsverband. 

 
Stap 5a Gesprek met voorgenomen SBO- of SO-school  
Indien gemeend wordt dat aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling het best tegemoet kan worden gekomen in 
het SBO of SO, wordt allereerst een deskundige van de betreffende SBO- of SO-school uitgenodigd op de school. Met de 
deskundige worden de mogelijkheden op de school doorgesproken in termen van duur en intensiteit van het 
arrangement (categorie) en mogelijkheden tot eventuele terugplaatsing op termijn. 
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Stap 5b Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband 
Als stap 5a is afgerond kan besloten worden bij de Commissie TLV/extra ondersteuning van het samenwerkingsverband 
een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.  
De school dient de voorgenomen aanvraag in bij haar bestuur. De aanvraag is voorzien van een OPP en het wettelijk 
verplichte deskundigenadvies door een orthopedagoog of psycholoog en een 2e deskundige. 
Het is in beginsel schoolbestuur dat vervolgens een TLV bij het samenwerkingsverband aanvraagt.  
Het bestuur kan echter zijn school/scholen mandateren de aanvraag in te dienen. In dat geval meldt de school het 
voornemen een aanvraag in te dienen eerst aan haar schoolbestuur, dat na ontvangst de voorgenomen aanvraag direct 
meldt aan het samenwerkingsverband.  
De school dient de aanvraag daadwerkelijk in na verkregen goedkeuring van het schoolbestuur.  
 
De door het samenwerkingsverband ingestelde Commissie TLV/extra ondersteuning beoordeelt of toelaatbaarheid tot 
het SBO of SO aan de orde is. De beoordeling vindt plaats op basis van het Beoordelingskader aanvraag TLV/extra 
ondersteuning 
 
Stap 6 Evaluatie van het arrangement 
Voordat het arrangement (van klein naar groot) daadwerkelijk start worden er afspraken gemaakt over evaluatie. De 
evaluatie wordt cyclisch ingericht. De opbrengsten worden opgenomen in het leerlingdossier en gebruikt als input voor 
het (eventueel) vormgeven van een ander of een vervolgarrangement. 
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Bijlage 5 Acties, arrangementen en afspraken doorgaande lijn PO-VO 
 
a) Bestaande arrangementen en afspraken 
Het is niet zo dat er nog geen afspraken of samenwerking tussen het PO en VO zijn. Die samenwerking en afstemming 
die er is, is echter niet formeel “beklonken”. Het is wenselijk deze nog eens goed tegen het licht te houden en hierover 
vervolgens formele afspraken over te maken. 
Onderstaand een overzicht van de bestaande afspraken/samenwerking en afstemming. 
 

Beschrijving Actie/ontwikkeling 

Gemeenschappelijk Onderwijskundig Rapport 
De regio heeft een uniform OKR, samen met de regio 
Rijnstreek. Jaarlijks wordt het rapport door een 
gelegenheidsgroep PO en VO uit de beide regio’s bekeken 
en soms aangepast. Passend onderwijs zal, gelet op het feit 
dat het specifieke OKR voor het speciaal onderwijs 
“wegvalt”, het noodzakelijk maken dat het gebruikte OKR 
wordt aangepast, dan wel dat er op een andere wijze 
wordt voorzien in de benodigde informatie die nodig is om 
clusteronderwijs te arrangeren. 
 

 

 In verband met het feit dat de SWV-en ook over 
de toelaatbaarheid van het (V)SO gaan dan wel 
scholen moeten kunnen bepalen of 
ondersteuning in het domein van zwaardere 
zorg nodig is, moet het OKR worden herzien. 

 In het kader van OSO wordt tevens gekeken naar 
aanpassing en een informatiedrager voor 
jeugdzorg. 

 Privacyaspecten goed regelen. 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn (nog nader te 
bepalen) 

Digitale Overdracht 
De Onderwijskundige gegevens gaan van het PO over naar 
het VO/VSO (inclusief LWOO en PrO) en wel via het DOD. 
De onderwijskundige dossiers van het PO worden door het 
secretariaat van de PCL VO op voorhand getoetst. Dat 
verloopt via een loketfunctie binnen het DOD. 
De kosten voor het DOD worden door de gezamenlijke 
samenwerkingsverbanden gedragen, waarbij het SWV VO 
aanvullende PCL-functie bekostigt. 

 

 Ontwikkelingen OSO afwachten. 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 

Procedure LWOO en PrO 
Voor leerlingen die mogelijk zijn aangewezen op LWOO of 
praktijkonderwijs is een IQ-onderzoek noodzakelijk 
(wettelijk vereist). Het SWV VO/VSO maakt dit financieel 
mogelijk en laat Onderwijsadvies de groepstesten 
organiseren. 

 

 Handhaven. 

 De wettelijke indicatiecriteria blijven vooralsnog 
bestaan. Met ingang van 1-8-2015 gaat 
indicatiebevoegdheid over van RVC naar SWV. 

Eigenaar: VO/ commissie Doorgaande Lijn 

Trajectbegeleiding 
Het samenwerkingsverband VO/VSO heeft een psychologe 
en een orthopedagoog als trajectbegeleiders. Scholen voor 
primair onderwijs die nader advies wensen over 
schoolkeuze dan wel ouders niet of onvoldoende kunnen 
overtuigen voor een verwijzing naar het LWOO en/of PrO, 
kunnen een beroep doen op deze betrokkenen. 

 

 Handhaven. 
 
 
 
 
 

Eigenaar: VO 

Brochures 
1) Aanmeldbrochure PO-VO 
Het samenwerkingsverband VO/VSO brengt jaarlijks een 
informatiebrochure voor het primair onderwijs uit, waarin 
informatie opgenomen is over procedure DOD, LWOO en 
PrO. In dit kader worden er ook jaarlijks 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
2) Brochure “Kies je school...” 

 
 

 Meer gemeenschappelijk document van maken 
opdat ook de doorlopende TLV’s of OPP’s er in 
opgenomen worden. 
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Al een aantal jaren brengen de gezamenlijke scholen voor 
VO in de regio de brochure “Kies je school....” uit. 
In deze brochure presenteren de scholen voor VO zich en 
wordt er informatie gegeven over het onderwijsaanbod en 
de begeleidingsstructuur van de scholen voor VO. Deze 
brochure ontvangen alle leerlingen in groep 8. 

 Afstemming met aanmeldbrochure verbeteren 
en omgekeerd. 

 In brochure verwijzen naar links met criteria 
aangaande toelating en privacy, zulks met 
verwijzing naar SOP’s. 

 

Eigenaar: VO; het PO is er wel bij betrokken. 

Uitwisseling / sub-regionale initiatieven 
1) Uitwisseling PO-VO 
Sommige scholen voor VO zoeken jaarlijks contact met de 
toeleverende scholen voor primair onderwijs om de 
leerlingvorderingen van de leerlingen in het eerste leerjaar 
persoonlijk te bespreken. 
 
2) Gegevensuitwisseling 
Jaarlijks rondom de zomervakantie sturen de scholen voor 
VO de resultaten van de leerlingen in het eerste leerjaar 
naar de toeleverende scholen. Soms geschiedt dit ook nog 
voor de hogere leerjaren. Hierdoor kunnen de scholen voor 
primair onderwijs de vorderingen van hun oud-leerlingen 
monitoren en daarmee hun verwijzingsadvies evalueren. 
 
3) Uitwisselingsmarkten en themamiddagen 
Op dit moment vinden deze plaats in Gouda 
(uitwisselingsmarkt Warme Overdracht) resp. 
Schoonhoven. 

 
 

 Voortzetten en zo mogelijk uitbouwen. 
 

 
 
 
 
 

 Voortzetten. Wel nagaan of de acties wettelijk 
mogen op basis van privacywetgeving en zo niet, 
hoe kan het VO op andere wijze voldoen aan de 
wettelijke plicht de gegevens over een periode 
van drie jaar te rapporteren aan het PO. 

 Gegevens gezamenlijk evalueren. 
 

 Effectiviteit evalueren en bezien of uitrollen 
wenselijk is. 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 

Plaatsingswijzer 
Naast dit alles is er een plaatsingswijzer ingevoerd, zulks in 
het licht van de wijzingen ten aanzien van het 
afnamemoment van de Cito-eindtoets. 

 

 Handhaven. 
 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 

 
b) Nieuw te ondernemen acties, te maken arrangementen en te maken afspraken 
De samenwerking en afstemming tussen het PO en VO kan op verschillende aspecten worden verbeterd. Er kunnen ook 
nieuwe acties worden ondernomen, dan wel nieuwe arrangementen worden gemaakt, ook al omdat het (V)SO ook deel 
uitmaakt van de SWV-en. 
 

Beschrijving Actie / ontwikkeling 

Niveau basisondersteuning 
Van belang is te komen tot afstemming en het 
transparant maken van de begrippen basis- en extra 
ondersteuning. Hoe verhouden de beide 
basisondersteuningen van PO en VO zich tot elkaar? 

 

 In themagroep agenderen en oppakken. 
 
 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
Leerlingen die in het PO extra ondersteuning krijgen (en 
voor wie een OPP wordt opgesteld), moeten ervan 
verzekerd zijn dat dit doorloopt in het VO dan wel dat 
hierover overleg heeft plaatsgevonden hoe dit zou 
kunnen doorlopen. 

 

 In themagroep agenderen en oppakken. 

 Aandachtspunten bij de extra ondersteuning: 
administratief, inhoudelijk, qua begeleiding, 
financiën, informatie aan ouders, v.w.b. 
toekenning (TLV). 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 
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Leren van elkaar 
Het is wenselijk dat het PO kennis neemt van de huidige 
gang van zaken (onderwijsinhoudelijk, exameneisen, 
toelatingseisen, schoolondersteuningsprofielen e.d.) en 
het VO van de onderwijskundige ontwikkelingen in het 
primair onderwijs. 

 

 In themagroep agenderen en oppakken. 

 Dit thema zo mogelijk koppelen aan de sub-
regionale initiatieven. 

 
 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 

Ondersteuningstoewijzing 
1) TLV-commissie 
Onderzoek is van belang of afstemming wenselijk en 
mogelijk is. 
 
2) Expertise 
Onderzoek is van belang of gemeenschappelijke inzet van 
deskundigen wenselijk en mogelijk is. 

 
 

 Beide SWV-en richten een commissie TLV in. De 
procedures worden waar wenselijk en mogelijk op 
elkaar afgestemd. 

 

 Beide SWV-en kiezen min of meer voor een 
overeenkomstig model voor de 
ondersteuningstoewijzing en wel d.m.v. het 
‘schoolondersteuningsteam’. 

 Bezien of inschakeling van gemeenschappelijke 
deskundigen in het kader van nader onderzoek 
wenselijk en mogelijk is. 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 

Zorgplicht 
Met de invoering van passend onderwijs geldt de 
zorgplicht. Deze geldt echter formeel alleen voor 
leerlingen met een ondersteuningsvraag. 
 
Jaarlijks komt het voor dat een aantal leerlingen kort voor 
de zomervakantie nog geen school heeft, of omdat 
scholen voor VO menen dat zij de leerlingen niet de 
ondersteuning kunnen bieden of omdat de formatie 
plaatsing niet meer toelaat. 
Het komt ook voor dat de leerlingen feitelijk op het VSO 
aangewezen zijn. Deze leerlingen worden door het VO 
besproken in een bovenschools overleg.  

 

 Onderzoeken hoe dit kan worden verbeterd. 

 In themagroep agenderen en oppakken. 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenaar: VO/ commissie Doorgaande Lijn 

Aanpassen OKR met (V)SO en Jeugdhulp 
Van belang is dat het OKR ook gebruikt wordt voor de 
verwijzing naar het (V)SO. Daarnaast is het van belang te 
onderzoeken of het OKR – of LVS – ook deels gebruikt kan 
worden voor het arrangeren van Jeugdhulp. 

 

 OKR ook van toepassing verklaren op verwijzing 
naar het (V)SO; 

 Met gemeenten overleggen of het OKR – of LVS – 
deels ook gebruikt kan worden voor het 
arrangeren van jeugdhulp. 

Eigenaar: commissie Doorgaande Lijn 
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Bijlage 6 MJB PO2814 
 

   2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

BATEN ll bao min 1,5 % 17706 17440 17178 16920 16666 16416 16170 
lichte ondersteuning         

personeel ll * 149,29  €         2.643.329   €      2.603.679   €      2.564.563   €      2.526.036   €      2.488.097   €      2.450.746   €      2.413.983  

materieel ll * 7,48  €            132.441   €         130.454   €         128.494   €         126.564   €         124.663   €         122.792   €         120.950  

 Totaal  €         2.775.770   €      2.734.133   €      2.693.058   €      2.652.600   €      2.612.760   €      2.573.538   €      2.534.933  

impulsregeling SMW   €                        -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -  
LGF         

rugzakjes bao pers   €            797.560        

rugzakjes bao mat   €            121.896        

sub   €            919.456        

rugzakjes sbo pers   €              31.438        
rugzakjes sbo mat   €                9.206        

sub   €              40.644        

totaal rugzakjes   €            960.100        

         
normbekostiging         

beëindiging regelingen ll bao+sbao * 16,65  €            300.882        

         

inkomend grensverkeer  1)   €                        -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -  
         

 ll bao+sbao min 1,5 % 18071 17800 17533 17290 17031 16776 16524 

zware ondersteuning         
normatief 
ondersteuningsbudget    €      5.781.419   €      5.751.666   €      5.728.572   €      5.699.167   €      5.669.933   €      5.640.889  

correctie door verevening   €     -1.077.171   €        -969.454   €        -807.878   €        -646.303   €        -323.151   €                     -  

   €      4.704.248   €      4.782.212   €      4.920.694   €      5.052.864   €      5.346.782   €      5.640.889  

         

totaal baten    €         4.036.752   €      7.438.381   €      7.475.269   €      7.573.294   €      7.665.624   €      7.920.319   €      8.175.822  

         

1) Er is wel sprake van inkomend grensverkeer, maar dit kan nog niet worden geraamd, omdat op basis van de beschikbare kengetallen alleen een raming is te geven van het saldo 
    grensverkeer. Dit saldo is opgenomen onder Overige uitgaven. Vanaf 2015-2016 zal ook het inkomend grensverkeer worden geraamd.   
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LASTEN             

Deelname SO         

overdracht SO pers + mat (DUO)  €      2.806.065  €      2.834.126  €      2.862.467  €      2.891.092  €      2.920.002  €      2.949.203  

Bureau en activiteiten SWV         
directeur  €              76.675  €           78.209  €           79.773  €           81.368  €           82.996  €           84.656  €           86.349  

controller  €                7.628  €             7.781  €             7.937  €             8.095  €             8.257   €             8.422  €             8.591  

secretariële ondersteuning  €              34.230  €           34.915  €           35.613  €           36.325  €           37.052  €           37.793  €           38.549  
financiële en 
salarisadministratie  €                7.000  €             7.140  €             7.283  €             7.428  €             7.577  €             7.729  €             7.883  

overig  €              58.000  €           59.160  €           60.343  €           61.550  €           62.781  €           64.037  €           65.317  
         

Commissies         

commissie TLV SBO/SO  €              30.000  €           30.600  €           31.212  €           31.836  €           32.473  €           33.122  €           33.785  

bezwarencommissie toelating  €              16.004  €           16.324  €           16.651  €           16.984  €           17.323  €           17.670  €           18.023  
         

Extra ondersteuning         

1e jaar:         

•  voortzetting rugzakken op 1-10-2013 wegens        
    expiratiedatum na 1-8-2014 (volgens inventarisatie) €            553.304        

•  voortzetting bijkomende rugzakken die zijn toegekend         

    na 1-10-2013 (schatting: 10 rugzakken) €              72.000        

•  voortzetting extra ondersteuning voor rugzakken        
    die expireren op 31-7-2014 (schatting: 11 leerlingen) €              55.000        

•  voortzetting dubbele rugzak  €              94.960  €                     -   €                     -  €                     -  €                     -                        -  €                     -  

•   beschikbaar voor nieuwe arrangementen extra        

    ondersteuning   €            184.835        
2e jaar e.v.: extra ondersteuning tot 75% huidige rugzakken  €         734.476  €         749.166  €         764.149  €         779.432  €         795.021  €         810.921  

2e jaar: herbestedingsverplichting SO (AB) (inschatting)  €         606.485  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  

3e jaar e.v.: voortzetting bedrag AB, geïndexeerd  €                     -  €         618.615  €         630.987  €         643.607  €         656.479  €         669.609  

         
Overige uitgaven         

overdrachtsverplichting SBO pers + mat €              17.092  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -   €                     -  €                     -  

grensverkeer SBO  €              80.000  €         120.000  €         184.400  €         184.400  €         184.400   €         184.400  €         184.400  

tussentijdse instroom SBO (peildatum 1 feb.) €            166.824  €         166.824  €         166.824  €         166.824  €         166.824   €         166.824  €         166.824  
overgangsregeling SBO De Oostvogel €              21.729  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -   €                     -  €                     -  

tussentijdse instroom SO (peildatum 1 feb) €                        -  €         116.927  €         116.927  €         116.927  €         116.927   €         116.927  €         116.927  

compensatieregeling AWBZ  €              75.000  €           75.000  €           75.000  €           75.000  €           75.000   €           75.000  €           75.000  

faciliteitenregeling OPR  €              10.000  €           10.200  €           10.404  €           10.612  €           10.824   €           11.041  €           11.262  
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opbouw liquiditeitsreserve  €              54.213  €           35.600  €           35.066  €           34.579  €           34.061  €           33.551  €           33.049  

onvoorzien  €            125.000  €         115.000  €           65.000  €           65.000  €           65.000  €           65.000  €           65.000  

         

totaal lasten   €         1.739.496  €      5.020.706  €      5.094.339  €      5.154.534  €      5.215.627  €      5.277.674  €      5.340.691  

         

resultaat   €         2.297.256  €      2.417.675  €      2.380.930  €      2.418.760  €      2.449.997  €      2.642.645  €      2.835.131  

         

per leerling resteert   €                   130  €                139  €                139  €                143  €                147  €                161  €                175  
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Bijlage 7 Verklarende woordenlijst en lijst afkortingen 
 
Passend onderwijs 
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. 
Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. 
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen 
in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor 
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 
 
Ambulante begeleiding 
Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone school 
gaan. De manier waarop ambulante begeleiding bij de invoering van passend onderwijs wordt georganiseerd en 
beschikbaar is zal per regio verschillen. 
 
Arbitragecommissie 
Voor geschillen binnen een samenwerkingsverband is in april 2013 een arbitragecommissie van start gegaan. De 
Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij 
deelnemen, die betrekking hebben op de statuten (in de oprichtingsfase), de onderlinge verhoudingen, het beleid ten 
aanzien van de extra ondersteuning en de (verdeling van de) bekostiging daarvan.  
De arbitragecommissie is ondergebracht bij de Stichting onderwijsgeschillen. In de statuten van samenwerkings-
verbanden kan worden opgenomen dat men geschillen voorlegt aan deze arbitragecommissie. 
 
Basisondersteuning 
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan alle leerlingen moet 
kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De 
basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van 
basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen 
per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. 
 
Clusteronderwijs 
De scholen voor speciaal onderwijs zijn georganiseerd in Regionale Expertisecentra, die zijn 
verdeeld in vier clusters. 

 Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen en visueel gehandicapte kinderen met een meervoudige 
beperking. 

 Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, 
mogelijkerwijs in combinatie met een andere handicap. 

 Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (Mytyl/Tyltyl) en aan 
leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ). 

 Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke 
handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. 

 
Bij de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs bestaan, maar de term 'cluster' zal niet meer officieel 
worden gehanteerd en ook de Regionale Expertisecentra verdwijnen. Cluster 1 en 2 blijven het onderwijs in een landelijk 
systeem organiseren. Zij doen dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen in passend onderwijs. 
 
Geschillencommissie passend onderwijs 
De tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014 en wordt ondergebracht bij de 
Stichting Onderwijsgeschillen. Deze landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs 
(vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over: 

 (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 

 de verwijdering van leerlingen; 

 het ontwikkelingsperspectief. 
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Jeugdzorg 
Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. Wat voor soort hulp een kind of ouders nodig 
hebben, hangt af van de situatie. Zo zijn er verschillende vormen van jeugdzorg, zoals hulp bij de opvoeding, 
dagbehandeling en geestelijke gezondheidszorg. De jeugdzorg is nu georganiseerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) en het Bureau Jeugdzorg. De jeugdzorg wordt echter in 2015 de volledige verantwoordelijkheid van gemeenten. 
Het is belangrijk dat er afstemming plaatsvindt tussen de gemeente, scholen en samenwerkingsverbanden over de 
samenhang tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 
 
Leerlinggebonden financiering (LGF) of Rugzak 
Budget voor kinderen die in het gewone onderwijs zitten, maar een indicatie hebben voor speciaal onderwijs. Ook wel 
rugzak genoemd. In die rugzak zitten extra middelen voor het onderwijs op een reguliere school. Met de invoering van 
de Wet passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de leerlinggebonden 
financiering. 
 
Ondersteuningsplanraad (OPR) 
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. De 
ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de 
ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR-en van de scholen in het samenwerkingsverband. 
De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit 
betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd. 
 
Onderwijsconsulenten 
Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders en scholen wanneer er een conflict ontstaat over de toelating of de 
ondersteuning aan leerlingen. Onderwijsconsulenten geven in die situatie advies en hebben een bemiddelende rol. Hun 
kosteloze ondersteuning is beschikbaar voor leerlingen met een clusterindicatie en leerlingen die langdurig thuiszitten. 
Zie voor meer informatie www.onderwijsconsulenten.nl 
 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
In het ontwikkelingsperspectiefplan beschrijft de school de doelen die een leerling zal kunnen halen. 
Het bevat in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan met een beschrijving van de 
belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. In het regulier onderwijs worden 
ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. 
Het OPP biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van het kind. 
De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het 
reguliere onderwijs die niet in het aanbod van de basisondersteuning zit en voor alle leerlingen in het speciaal 
(basis)onderwijs. De school heeft hierover overleg met de ouders en evalueert jaarlijks met hen. Ouders hebben 
instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. 
 
Op overeenstemming gericht overleg gemeenten 
Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het 
ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg heeft betrekking op de inhoud van het ondersteuningsplan, 
de ondersteuning aan leerlingen en de aansluiting op de jeugdzorg. 
 
Referentiekader 
Het landelijk Referentiekader passend onderwijs geeft schoolbesturen en samenwerkingsverbanden handvatten om 
passend onderwijs in de dagelijkse praktijk te brengen, op school en binnen het samenwerkingsverband. De PO-Raad, 
VO-raad, AOC Raad en de MBO Raad stelden dit referentiekader op als hulpmiddel bij de inhoudelijke invulling van 
passend onderwijs. Het referentiekader bestaat uit een algemeen deel, waarin de sectororganisaties hun visie geven over 
hoe scholen passend onderwijs concreet kunnen vormgeven op school en in het samenwerkingsverband. Dit wordt 
samengevat in 10 referenties. 
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school 
kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het 
samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. De 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. Alle 
schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, 
zodat alle leerlingen passend onderwijs kunnen krijgen. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Eén van de wettelijke verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband is het afgeven van 
toelaatbaarheidsverklaringen voor het SBO en SO, op basis van een deskundigenadvies. Bij algemene maatregel van 
bestuur (AMvB) is geregeld dat dit deskundigenadvies wordt uitgebracht door ten minste twee deskundigen, waaronder 
in ieder geval een orthopedagoog. 
 
Uitstroomprofiel / Uitstroomperspectief (UPP) 
In het uitstroomperspectief geeft de school aan wat de verwachting is dat een leerling aan het 
eind van het onderwijs op die school zal halen. Dat kan een bepaald niveau van vervolgonderwijs zijn, een perspectief 
richting de arbeidsmarkt of dagbesteding. Het Uitstroomperspectief wordt opgesteld voor leerlingen van wie verwacht 
wordt dat ze niet de reguliere einddoelen van voortgezet onderwijs zullen halen. 
 
Verevening 
In de wet is bepaald dat de omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald op basis van het 
aantal leerlingen van het samenwerkingsverband. Naar rato krijgt elk  samenwerkingsverband dus evenveel 
ondersteuningsbekostiging. Dit wordt de verevening genoemd. Op dit moment verschilt het aantal indicaties voor zware 
ondersteuning (indicaties voor speciaal onderwijs en het rugzakje) sterk per samenwerkingsverband. Daarom is er een 
overgangsregeling. Daarmee wordt het samenwerkingsverband gecompenseerd voor het verschil tussen de niet 
verevende, en de verevende situatie. Dit verschil wordt eenmalig bepaald op basis van 1-10-2011. In 2015-2016 wordt 
dit verschilbedrag voor 100% toegevoegd / afgetrokken van het normatief budget van het samenwerkingsverband. In de 
jaren die volgen is dit percentage respectievelijk 90%, 75%, 60% en 30%. 
 
Zorgplicht 
De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod 
moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of bij een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. 
 
 

Lijst met afkortingen 
  
AB-DB 
AMK  

Algemeen bestuur Dagelijks bestuur 
Advies- en meldpunt kindermishandeling  

AMVB 
AWBZ  

Algemene maatregel van bestuur 
Algemene wet bijzondere ziektekosten  

BJZ 
BJG 
CGB  

Bureau jeugdzorg 
Basis team jeugd en gezin 
Commissie Gelijke Behandeling  

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin  
CVI 
(G)MR 
HGW 
KvK 
LEA  

Commissie voor indicatiestelling 
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 
Handelingsgericht werken 
Kamer van Koophandel 
Lokale educatieve agenda  

LG Lichamelijk Gehandicapten 
LGF  Leerlinggebonden financiering  
LZ Langdurig Zieken 
MBO  Middelbaar beroepsonderwijs  
MG Meervoudig Gehandicapten 
OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
OOGO  Op overeenstemming gericht overleg  
(V)OPR (voorbereidende) Ondersteuningsplan raad 
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OP 
OPP 
PCL  

Ondersteuningsplan 
Ontwikkelingsperspectiefplan 
Permanente Commissie Leerlingzorg  

PGB  Persoonsgebonden budget  
PO  Primair onderwijs / PO raad: de besturenorganisatie 
RDDF 
REA  

Regeling Risico Deel Formatie  
Regionale educatieve agenda  

REC  Regionale Expertisecentrum  
SBO  Speciaal basisonderwijs, ook wel afgekort als SBAO  
SMW 
SO  

Sociaal maatschappelijk werk 
Speciaal onderwijs  

SOP 
SWV  

Schoolondersteuningsprofiel 
Samenwerkingsverband  

TLV 
VNG 
VO  

Toelaatbaarheidsverklaring 
Vereniging Nederlandse gemeenten 
Voortgezet onderwijs  

VSO  Voortgezet speciaal onderwijs  
VSV  Voorschoolse voorzieningen  
VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  
WBP  Wet bescherming persoonsgegevens  
WEC  Wet op de Expertisecentra  
WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning  
WMS  Wet medezeggenschap scholen  
WOT  Wet op het onderwijstoezicht  
WPO  Wet op het primair onderwijs  
WSNS  Weer samen naar school  
ZAT  Zorg- en adviesteam  
ZMLK Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
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Bijlage 8 De 18 inspectiecriteria uit Waarderingskader Inspectie 
 
Kwaliteitsaspect 1 – Resultaten 
  
Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven 
een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 
 
1) Het samenwerkingsverband realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 
2) Het samenwerkingsverband realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig 

en effectief. 
3) Het samenwerkingsverband zet zijn middelen doelmatig in. 
4) Het samenwerkingsverband realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die het voor leerlingen 

met extra ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld 
5) Binnen het samenwerkingsverband is geen schoolverzuim door leerlingen die (mogelijk) extra ondersteuning nodig 

hebben. 
6) Het samenwerkingsverband stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg. 

 
Kwaliteitsaspect 2 – Management en organisatie 
 
Het samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend onderwijs te 
realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne communicatie en een doelmatige, inzichtelijke 
organisatie. 
 
7) Het samenwerkingsverband heeft een missie bepaald, waaruit consequenties zijn getrokken voor de inrichting van 

de organisatie en de te bereiken doelstellingen (visie). 
8) Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het samenwerkingsverband en van 

degenen die voor het samenwerkingsverband taken (al dan niet in mandaat) uitvoeren, zijn helder vastgelegd. 
9) Het samenwerkingsverband heeft een doelmatige overlegstructuur. 
10) Het samenwerkingsverband heeft eenduidige procedures en termijnen voor het plaatsen van leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben en het toewijzen van extra ondersteuning. 
11) Het samenwerkingsverband voert een actief voorlichtingsbeleid over taken en functies van het samenwerkings-

verband. 
12) Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, vastgesteld waarop die toezicht 

betrekking heeft en zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen. 
 
Kwaliteitsaspect 3 – Kwaliteitszorg 
 
Het samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige kwaliteitsverbetering, 
jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde verbeteringen. 
 
13) Het samenwerkingsverband plant en normeert zijn resultaten in een vierjarencyclus. 
14) Het samenwerkingsverband voert zelfevaluaties uit. 
15) Het samenwerkingsverband werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering. 
16) Het samenwerkingsverband legt jaarlijks verantwoording af van gerealiseerde kwaliteit. 
17) Het samenwerkingsverband borgt gerealiseerde verbeteringen. 
18) Het samenwerkingsverband onderzoekt bij de belanghebbenden de tevredenheid over het samenwerkingsverband. 
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Gemeenschappelijke paragraaf samenwerkingsverbanden PO en VO en 

gemeenten Holland-Rijnland. 

 

  
1. Inleiding: passend onderwijs en decentralisatie jeugdzorg – twee zielen, één gedachte? 

 

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen en jongeren in staat stelt hun 

talenten te ontwikkelen en dat hen uitdaagt om steeds een stap extra te zetten. De huidige 

organisatie van de extra onderwijsondersteuning biedt daarvoor, zowel inhoudelijk, structureel als 

financieel, onvoldoende mogelijkheden. Inhoudelijk doordat een passend onderwijsaanbod vaak 

verscholen zit ‘achter een diagnose’, te laat komt of niet dicht bij huis gerealiseerd kan worden. 

Structureel omdat de huidige systematiek een geheel is van ingewikkelde regels en complexe 

bekostiging, dat resulteert in lange doorlooptijden en onduidelijkheid over wie de regie heeft en 

de verantwoordelijkheid draagt. En tenslotte financieel aangezien de perverse prikkel van hulp na 

een diagnose heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van indicaties. 

 

Doel passend onderwijs 

Het doel van passend onderwijs is, door het verleggen van verantwoordelijkheden en 

geldstromen, de mogelijkheden op goed onderwijs voor ieder kind en iedere jongere optimaal te 

benutten. Met passend onderwijs wordt daarom de verantwoordelijkheid voor de organisatie van 

de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met ouders, leraren 

en gemeenten. Schoolbesturen krijgen met de start van passend onderwijs een zorgplicht en 

werken hierbij samen in een door de minister vastgesteld en regionaal afgebakend  

samenwerkingsverband. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te beleggen kan 

beter worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen/jongeren en de specifieke 

kenmerken van het samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan 

voorkomen dat kinderen e jongeren verwezen moeten worden naar het (voortgezet) speciaal 

onderwijs ((v)so). Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het (V)SO bestaan. Deze 

wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet passend onderwijs die op 5 november 2012 is gepubliceerd 

in het Staatsblad. Vanaf 1 augustus 2014 gaan de nieuwe samenwerkingsverbanden van start 

met passend onderwijs. 

 

Doel transitie jeugdzorg  

Dezelfde constatering over het tekort aan mogelijkheden en de negatieve gevolgen van 

slagboomdiagnostiek is de aanleiding geweest voor de nieuwe jeugdwet. In deze wet wordt 

geregeld dat de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugd ondergebracht wordt bij de 

overheidslaag die het dichtst bij de burger staat: de gemeente. Daarbij is, net als in passend 

onderwijs, niet enkel sprake van een verschuiving van middelen en verantwoordelijkheden, maar 

hoofdzakelijk van een inhoudelijke transformatie. Uitgangspunt daarbij is de eigen kracht van 

mensen benutten en het ontzorgen en normaliseren van de situatie. De ‘transitie jeugdzorg’ 

beoogt jeugdigen en hun ouders/gezinnen zo snel en licht mogelijk te ondersteunen of hulp te 

bieden om het zelf weer aan te kunnen, door de zwaardere jeugdhulp (inclusief ggz, 

kinderbescherming en jeugdreclassering) in te voegen in of toegankelijk te maken via het lokale 

hulpaanbod voor gezinnen. 

 

In de aanloop naar 1 augustus 2014 staan de nieuwe samenwerkingsverbanden voor de taak om 

een eigen systematiek van ondersteuningstoewijzing te ontwerpen en te organiseren. 

Bij het ontwerpen van een dergelijke systematiek hebben samenwerkingsverbanden van de 

minister de vrijheid gekregen om ‘te doen wat nodig is’ om voor iedere leerling binnen de grenzen 

van het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te garanderen.  

Gemeenten staan voor de uitdaging om voor januari 2015 het geheel van jeugdhulpvoorzieningen 

in te richten en af te stemmen. Zij worden daardoor gestimuleerd na te denken over een 

slagvaardiger en snellere manier van hulp rondom kinderen en gezinnen organiseren en worden 

daarnaast regievoerder en opdrachtgever voor uitvoeringsorganisaties. 
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In beide gevallen moet de nieuwe systematiek zo zijn ingericht dat deze bijdraagt aan het 

realiseren de eigen missie en de visie en aan een integrale aanpak voor alle jeugdigen. Daarmee 

bieden de beide beleidswijzigingen zowel voor kinderen/jongeren en gezinnen, als voor scholen en 

gemeenten interessante kansen voor snellere en passender ondersteuning wanneer dat nodig is. 

 

De zes regionale samenwerkingsverbanden (PO en VO), het landelijk reformatorisch 

samenwerkingsverband1 en de vijftien gemeenten op het niveau van Holland-Rijnland zien deze 

kansen en zijn zich bewust van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de regio is men zich 

daarnaast bewust van het feit dat het gezamenlijk optrekken in deze transities voor alle partijen 

een meerwaarde oplevert. Middels deze gezamenlijke paragraaf in zowel de 

ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden als de jeugdbeleidsplannen van de 

gemeenten, trachten zij dan ook een verbindend kader in visie vast te stellen, waarbinnen een 

afgestemde, dekkende en passende structuur van onderwijs, zorg en ondersteuning kan 

ontstaan. Op die manier valt winst te behalen voor alle jeugdigen binnen Holland-Rijnland, zowel 

thuis als op school. 

 

2. Gedeelde missie en visie: de beweging van achter naar voren  

 

De kern van de visie van zowel de betrokken samenwerkingsverbanden als de betrokken 

gemeenten is samen te vatten in drie kerntransities in het denken en handelen, afkomstig uit het 

Referentiekader – het leidende document van de onderwijssectoren bij invoering van passend 

onderwijs: 

- 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 een gedeelde verantwoordelijkheid 

 

‘Van achter naar voren’ doelt op het verplaatsen van het moment waarop ondersteuning wordt 

geboden in een traject, zowel in de jeugdzorg als in de onderwijsondersteuning. Nu gebeurt dat 

niet direct na signalering, maar pas op het moment dat aan een vooraf vastgestelde set van 

indicatiecriteria wordt voldaan. Dit heeft tot gevolg dat kinderen en jongeren die niet, of net niet 

aan de indicatiecriteria voldoen, verstoken blijven van de (ook) voor hen benodigde hulp en 

ondersteuning. In een nieuwe systematiek is het van belang dat de benodigde ondersteuning 

achter de indicatiecriteria vandaan komt (‘van achteren’) en direct, snel en passend wordt 

georganiseerd in de directe leefomgeving van kinderen/jongeren en hun gezin. Professionals 

worden ingezet op de plek en op het moment waar zij het hardst nodig zijn en het meeste 

verschil kunnen maken: in en om de school, in en om de gezinnen. Van belang daarbij is dat zij bij 

het geven van die hulp tegen zo min mogelijk bureaucratische barrières aanlopen. 

 

Het gevolg van deze beweging van achteren naar voren is een nadruk op voorkomen, in plaats 

van de afhankelijkheid van curatief repareren. Hoe eerder hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, 

hoe meer er wordt voorkomen dat een kleine stagnatie in de ontwikkeling van een kind of jongere 

uitgroeit tot een onderwijsachterstand, of jongerenproblematiek / een lastige gezinssituatie 

uitgroeit tot zware sociale problematiek. De verwachting is dat, door de nadruk te leggen op 

preventie,  eveneens het aantal kinderen dat aangewezen is op specialistische (bovenschoolse) 

voorzieningen wordt gereduceerd. 

 

Een laatste punt in de kern van de visie is de overgang van sectoraal naar integraal. Daarbij doelt 

sectoraal op de huidige situatie, waarin hulp en ondersteuning vaak op gecompartimenteerde 

wijze bij kinderen en gezinnen terecht komen als gevolg van schotten tussen 

(uitvoerings)organisaties, slechte afstemming tussen hulpverleners en deskundigen onderling en 

een focus op diagnosticeren. We willen toe naar een situatie waarin zowel in cultuur als in 

structuur, zowel in denken als in doen, deze schotten worden opgeheven en de afstemming een 

wezenlijke voorwaarde voor effectieve hulp wordt.  

 

                                                             
1 De twee landelijke samenwerkingsverbanden op reformatorische grondslag (PO en VO) participeren in meerdere regio’s  

en dienen hun beleid ook op deze regio af stemmen. De intentie is om maximaal aan te sluiten bij de regionale afspraken. 
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Zowel in het onderwijs als in de jeugdhulp tekenen zich de kaders van een dergelijke integrale 

benadering zich al af, zij het met twee verschillende invalshoeken: 

 In het primair onderwijs is men goed op weg om op alle scholen Handelingsgericht te 

werken. Die ontwikkeling is ook gaande op de scholen voor voortgezet onderwijs. Met 

Handelingsgericht werken (HGW) worden de onderwijsondersteuningsbehoeften in plaats 

van de beperkingen van leerlingen centraal gesteld en ligt de focus op oplossingsgericht 

handelen. Hiernaast gaat HGW uit van de continue afstemming en wisselwerking tussen 

het kind en zijn of haar sociale omgeving: de klas, de leerkracht, de ouders, etc. Het 

propageert daarmee (hoofdzakelijk) een integrale denk- en analysewijze: contextueel en 

transactioneel. 

 De gemeenten hebben het werken volgens de ‘ 1Gezin1Plan-werkwijze’ geïntroduceerd: 

het werken vanuit een gezinsplan dat uitgaat van de doelen die de jeugdige (het gezin) 

zelf stelt, dat zowel lichte als (waar nodig) specialistische hulp kan omvatten en rekening 

houdt met het complete sociale domein, waar het onderwijs deel van uitmaakt. Essentie 

is het versterken van de eigen kracht, met behulp van laagdrempelig advies en hulp op 

maat, waarbij het gezin of de jeugdige centraal staat. Het propageert daarmee 

(hoofdzakelijk) een integrale handelingswijze. Na een periode van gewenning wordt deze 

werkwijze steeds vaker benut. 

De beide bewegingen benadrukken dezelfde integraliteit, alleen leggen beide de nuance net 

anders. De essentie van de verbinding ligt dan ook in de (h)erkenning van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren. De wijze waarop samenwerkingsverbanden 

en gemeenten hier reeds op aan het voorsorteren zijn, biedt heldere aanknopingspunten voor het 

ontwikkelen van een integrale systematiek. 

 

3. Hoe krijgt dat praktisch zijn beslag?  

De samenwerkingsverbanden in de regio hebben in de afgelopen jaren ieder hun eigen 

ontwikkeling in de richting van Passend onderwijs doorgemaakt. Daarbij zijn in ieder 

samenwerkingsverband verschillende keuzes gemaakt en verschillende thema’s uitgewerkt. 

Daarbij komt dat het primair en voortgezet onderwijs qua cultuur behoorlijk verschillend zijn. 

Tevens van belang om te beseffen bij het onderstaande gemeenschappelijk kader is dat er 

fundamentele verschillen zijn in de organisatie tussen het primair en het voortgezet onderwijs. 

Deze verschillen hebben invloed op de wijze waarop een nieuwe ondersteuningsstructuur kan 

worden ingericht. Zonder daar hier inhoudelijk op in te gaan, kan op hoofdlijnen worden 

vastgesteld dat: 

- Het VO met andere leeftijdsgroepen leerlingen te maken heeft en daardoor ook 

geconfronteerd wordt met andere ondersteuningsbehoeften/problematiek dan het PO. 

- Het VO is qua leerlingpopulatie al ‘gesegregeerd’, door de bestaande niveauverschillen. 

- De signaleringsfunctie in het VO gespreid is over veel docenten, terwijl deze in het PO in 

handen van maximaal twee leerkrachten ligt. 

- Daarnaast heeft een leerling op het voortgezet onderwijs een andere (vaak meer 

invloedrijke) rol in het eigen hulp- of arrangeerproces dan leerlingen op het PO (waar de 

ouders in dit proces een belangrijker rol spelen). 

- Door de schaalgrootte is het voor scholen voor voortgezet onderwijs vaak eenvoudiger / 

aantrekkelijker om de bij het proces van ondersteuningstoewijzing benodigde deskundigen 

(bijvoorbeeld een onderwijs/gedragsspecialist) in eigen dienst te hebben, dan deze te 

‘delen’ met andere scholen.  

- In tegenstelling tot de meeste basischolen hebben scholen voor VO, SO, VSO en 

(basis)scholen met een specifieke signatuur vaak een regiofunctie. Door die regiofunctie 

moeten deze scholen andere afspraken maken met de gemeenten als het gaat om de 

inzet van wijkgebonden Jeugd- en Gezinsteams. Dit stelt andere (netwerk-)eisen aan de 

betrokken deskundigen. 

- Het primair onderwijs zoekt naar een wijze om zoveel mogelijk arrangeren in de 

basisschool zelf te laten plaatsvinden. Het voortgezet onderwijs zoekt hiernaast tevens 

naar een bovenschools platform voor het arrangeren van (bepaalde vormen van) extra 

ondersteuning. Dit vergt verschillende afspraken met de gemeente over de inzet van 

expertise voor de gezinskant. 
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Ondanks de verschillen in organisatie en uitwerking valt er, de ontwikkelingen overziend, echter 

ook een duidelijk gemeenschappelijk kader te ontwaren, hoofdzakelijk op het gebied van de 

afspraken in de basisondersteuning over de ondersteuningsstructuur in en om de scholen, of de 

‘routing’. Van cruciaal belang in dat gemeenschappelijke kader is het werken met een collegiaal 

netwerk van professionals in en om de school, waarmee expertise aan de voorkant gebundeld is, 

de ondersteuningsbehoeften van een leerling helder in kaart kunnen worden gebracht en een 

arrangement voorbereid kan worden (hoe klein of groot ook).  

Het gaat daarbij expliciet niet om een nieuwe laag in het proces van ondersteuning toewijzen: het 

collegiale netwerk kan gezien worden als een methodiek voor het benoemen van 

ondersteuningsbehoeften en het vinden van oplossingen: een ondersteuningsteam met vaste 

deelnemers in de basisschool (directie, IB, leerkracht, ouders) en de juiste expertise dichtbij en 

direct te consulteren (onderwijsspecialist/gedragsspecialist, gezinsspecialist
2
). Juist de directe 

beschikbaarheid van de juiste expertise garandeert dat men elkaar kan vinden op het moment dat 

dat nodig is en dat er daardoor reeds aan de voorkant van het traject de juiste dingen gebeuren.  

Bovenstaande impliceert dat het samenwerkingsverband erop kan vertrouwen dat scholen tot een 

weloverwogen afweging komen welk arrangement het beste past bij de ondersteuningsbehoefte 

van een leerling – zulks met inachtneming van de gestelde beleids- en budgettaire kaders. De 

conclusie kan zijn dat een leerling het best geholpen is met plaatsing op het SBO, 

Praktijkonderwijs, LWOO of (V)SO. De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt (als onderdeel van 

het arrangeren en met behulp van beschikbare expertise) dan ook op het niveau van de school 

voorbereid. Hierbij is het van wezenlijk belang dat de school (met behulp van de 

onderwijsspecialist/gedragsspecialist) in staat is om een ontwikkelingsperspectief ( OPP) op te 

stellen. Dit is verplicht voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring en ouders hebben 

hier instemming op. In het primair onderwijs garandeert de betrokkenheid van onderwijs- en 

gezinsexpertise bij het vormgeven van een arrangement in de school dat wordt voldaan aan de 

wettelijke verplichting tot een deskundigenadvies voorafgaand aan een verwijzing naar SBO of 

SO. De toekenning van het arrangement hoeft daardoor niet óók nog eens op een hoger niveau in 

het samenwerkingsverband inhoudelijk getoetst te worden. In het voortgezet onderwijs zal de (op 

schoolniveau voorbereide) verwijzing naar het Praktijkonderwijs, LWOO of VSO en – afhankelijk 

van de afspraken in het swv - naar andere bovenschoolse onderwijsplekken inhoudelijk 

beoordeeld worden door een commissie van het samenwerkingsverband. 

Toch is het – ook voor het primair onderwijs - de wettelijke taak en bevoegdheid van het 

samenwerkingsverband de TLV af te geven. Om beperking door bureaucratie te voorkomen 

wordt daarom voorgenomen het deskundigenadvies in principe over te nemen, tenzij dit 

conflicteert met de zienswijze van de school of de ouders, dan wel het beleid van het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband toetst de aanvraag voor een TLV slechts 

procedureel, waarbij wordt gecontroleerd of alle verplichte en gewenste stappen in het proces 

(dat als onderdeel van de basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan) zijn 

doorlopen en er sprake is van een consistent advies. Enerzijds wordt hiermee voldaan aan de 

wettelijke verplichting en anderzijds wordt hiermee het vertrouwen in de arrangeercapaciteit van 

het collegiaal team in en om de scholen uitgesproken. 

Eenzelfde beweging richting een gemeenschappelijk kader is ook te vinden bij de gemeenten. Zij 

hebben het voornemen om op het niveau van de regio Holland-Rijnland bij het organiseren van de 

jeugdhulp (als onderdeel van de decentralisatie van de jeugdzorg)  een vergelijkbare beweging te 

gaan maken als die in het onderwijs wordt voorgestaan.  Ook in de jeugdhulp wil dit zeggen dat 

de expertise ‘achter de indicatie vandaan’ wordt gehaald, en meer voorin het traject wordt 

aangeboden. Dit gebeurt in de praktijk middels de zogenaamde Jeugd- en Gezinsteams. De teams 

moeten een cruciale rol vervullen bij het verhogen van de kwaliteit van de (preventieve) jeugdhulp 

en daarmee de vermindering van het gebruik van (zware) specialistische voorzieningen. De 

expertise van diverse soorten ambulante jeugdhulp uit het huidige stelsel wordt in deze teams 

samengevoegd. Daarmee wordt het hulpaanbod doelmatiger en overzichtelijker: voor ouders, 

                                                             
2 In de regio dragen deze ondersteuningsteams diverse namen, waaronder bijvoorbeeld MZT (in 28.12) en MPO (in 

28.13). Er wordt echter met alle benamingen gedoeld op hetzelfde team van directeur, IB, leerkracht, ouders, onderwijs- 

en gezinsspecialist. 



Eindversie 23 oktober 2013 

 
5 

maar ook voor scholen en andere (basis)voorzieningen. Vanaf 2015 moet er een regionaal 

dekkend aantal teams zijn. De Jeugd- en Gezinsteams werken vanuit het CJG en daarnaast zijn 

de teamleden regelmatig fysiek aanwezig in de basisvoorzieningen. Scholen en voorschoolse 

voorzieningen hebben een vaste Jeugd- en Gezinswerker, die bijvoorbeeld deel kan nemen aan 

het ondersteuningsteam op schoolniveau. 

In onderstaand schema is een visualisatie opgenomen van het toekomstmodel jeugdhulp Holland-

Rijnland. Het onderwijs is een van de basisvoorzieningen in dit schema en zowel het CJG als de 

Jeugd- en Gezinsteams staan in het toekomstmodel in nauwe verbinding met het onderwijs. 

 

 

      * * * 

Beide bovenstaande werkwijzen stellen professionals in het onderwijs en de jeugdhulp in staat 

hun primaire taak te verwezenlijken: voorin het traject, snel en adequaat, ondersteuning bieden 

opdat kinderen, het liefst in hun eigen sociale omgeving, een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doormaken. De beweging ‘naar voren’ weerspiegelt de wens van de 

samenwerkingsverbanden en gemeenten om de nadruk van Passend onderwijs en de Transitie 

Zorg voor Jeugd daar te plaatsen waar deze het meest effect kan bewerkstelligen: dicht bij huis 

en in de eigen sociale omgeving.  

Door het op elkaar laten aansluiten van de routes binnen het onderwijs en binnen de jeugdhulp in 

de regio kan een slagvaardig, integraal en voor alle actoren overzichtelijk collegiaal netwerk 

ontstaan, dat in de scholen opereert op basis van een gedeelde, handelingsgerichte visie op de 

ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bijkomend voordeel is dat op deze manier, in ieder geval 

op regionaal niveau, een voor alle betrokkenen overzichtelijke en eenduidige inrichting van het 

proces van ondersteuningstoewijzing ontstaat. Op die manier weten besturen, scholen en ouders 

dat er op diverse plekken in de regio met dezelfde maat gemeten wordt. Dit is tevens van belang 

voor de besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio. Naast de gemeenten op het 

niveau van Holland-Rijnland vormen immers ook de besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 

een verbindende factor in de regio. Voor hen is het voor de eigen organisaties van belang dat 

bovengenoemde eenduidigheid in de systematiek van toewijzen regionaal geboden wordt en er 

een verbinding wordt gelegd met de gezinskant. Dit is specifiek van belang voor de, aan de 

scholen voor (V)SO verbonden, Commissies van Begeleiding, die betrokken zijn bij de toelating 

van leerlingen op de (V)SO-school en de begeleiding tijdens hun plaatsing.  

4. Hoe bereiken we dat? 

Nu de opdracht, visie en de contouren van de praktische uitwerking voor beide partijen verkend 

zijn is het de vraag op welke manier de eerder genoemde omslag in denken nu daadwerkelijk haar 

beslag kan krijgen in de praktijk van alledag: zowel in het onderwijs als in de jeugdhulpverlening. 

Het gevaar is dat we de belangrijke kernconcepten uit de gedeelde visie blijven benoemen in 

termen van structuren en instrumenten. We gaan daarmee voorbij aan de duale kern van elk 

veranderingsproces: dat verandering niet in enkel in structuren zit, maar voornamelijk ook in 

1. Pedagogische civil society

2. Basisvoorzieningen

3. Gebiedsgerichte 
Jeugd&gezinsteams

6. Verbinding middels 

1Gezin1Plan
inclusief sociaaldomein

4. Regionale
specialistische

jeugdhulp

5. Hulp in 
gedwongen 

kader

Toekomstmodel
Holland Rijnland

CJG
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culturen: in mensen dus. De zes samenwerkingsverbanden, het landelijk reformatorisch swv en 

de vijftien Holland-Rijnland-gemeenten willen dan ook voornamelijk de handen op elkaar krijgen 

voor een cultuuromslag die het mogelijk maakt de gedeelde visie - om van indiceren te komen 

naar arrangeren door deskundige professionals - in de praktijk te realiseren. 

In uitwerking in de praktijk zou dat zijn beslag moeten krijgen in: 

- Het door samenwerkingsverbanden en gemeenten actief bevorderen van de gewenste 

cultuuromslag en de nieuwe wijze van werken; 

- Het zoveel mogelijk voorkomen van bureaucratie; 

- De vormgeving en instandhouding van een collegiaal netwerk van betrokken en 

gemotiveerde professionals; 

- Een zo praktisch en integraal mogelijke werkwijze van deskundigen, vanuit een realistisch 

kader. 

- Professionals de ruimte geven om gezaghebbend te opereren, om te zeggen ‘zo gaan we 

het doen’. Niet zonder (financiële) restricties en vastgestelde, richtinggevende kaders. 

Wel met een behoorlijke bewegings- en beslissingsvrijheid.  

- Vervang vaste criteria en ‘slagbomen’ (‘als u niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt u 

geen hulp’) in diverse lagen van het proces van ondersteuning toewijzen (zowel aan de 

onderwijs- als aan de gezinskant) door professionals op de route, geselecteerd op hun 

merites en hun competenties. 

- Vanuit de eigen deskundigheid daar waar nodig het intersectorale opzoeken. Onderken 

dat iedere sector zijn eigen expertise heeft en haar eigen methoden om deze in de praktijk 

in te zetten. Onderken tevens dat iedere sector ook blinde vlekken en beroepsdeformaties 

heeft. Onderken tenslotte dat twee sectoren altijd meer weten dan een. Zolang deze 

uitgangspunten gerespecteerd worden leert men van elkaar in plaats van dat men elkaar 

tegenwerkt. 

- Nagestreefd wordt dat gezamenlijk benodigde expertise efficiënt ingezet en bij voorkeur 

gezamenlijk bekostigd wordt; 

- Daar waar ondersteuning in het onderwijs en de jeugdhulp voor kinderen/jongeren en/of 

gezin nodig is, worden deze zoveel als mogelijk gelijktijdig ingezet en gestart; 

- Uitgaan van en benutten van de eigen kracht van kind, jeugdige en/of gezin en hun 

sociale netwerk; 

- Partijen zijn zich bewust dat dit verandertraject inspanningen en tijd van eenieder vergt. 

 

Als bovenstaande ideaalbeelden werkelijkheid kunnen worden, is het pas echt mogelijk denk- en 

handelingskaders als Handelingsgericht werken en 1kind-1gezin-1plan tot hun recht te laten 

komen en in de praktijk handen en voeten te geven. 

 

5. Wat leggen we vast en waar en wanneer leggen we dat vast? 

Een omslag in het denken en doen zoals in de paragrafen hierboven beschreven is niet van de ene 

op de andere dag gerealiseerd. Veel zaken moeten worden uitgevonden, ontwikkeld en 

geprobeerd alvorens we met zekerheid kunnen zeggen wat werkt en wat niet. 

Samenwerkingsverbanden en gemeenten hebben weliswaar een tijdpad voor de invoering van 

nieuwe structuren, de nieuwe culturen kunnen niet ineens gemeengoed zijn. Voorgesteld wordt 

daarom om het schooljaar 2013-2014 te gebruiken om gezamenlijk de visie te verankeren. Deze 

visie zal vervolgens praktisch moeten voortvloeien in een ontwikkelagenda voor planjaar 2014-

2015 en de periode daarna. In de eerste ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden 

PO en VO, en in de jeugdbeleidsplannen van de gemeenten, kan deze werkwijze beschreven 

worden als eerste stap in de richting van een werkelijk integrale manier van toewijzen van 

ondersteuning. 

De ontwikkelagenda voor 2014-2015 en verder zal daarmee het primaire onderwerp vormen voor 

het op overeenstemming gericht overleg tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. Doel is 

de onderwerpen op die agenda voor de jaarwisseling 2013 op hoofdlijnen afgestemd te hebben, 

en voor de start van schooljaar 2014-2015 uitgewerkt te hebben. 

Op deze ontwikkelagenda zal in ieder geval ruimte moeten zijn voor: 
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- de uitwerking van de ondersteuningsteams en jeugd- en gezinsteams als collegiaal 

netwerk van deskundigen: geen geïnstitutionaliseerd overleg, maar een flexibele 

methodiek; 

- het in de praktijk het geven van ruimte aan professionals die gezaghebbend kunnen 

opereren 

- aandacht voor taken en competenties die kwaliteit –en in combinatie met goede 

monitoring ook in enige mate financiële beheersing– garanderen; 

- gezamenlijke afspraken over professionalisering; 

- het werken met pilots en proeftuinen: klein beginnen, consciëntieus voortgang boeken; In 

2014 zullen 6 proeftuinen van Jeugd- en Gezinsteams van start gaan in Holland-Rijnland. 

- het maken van functionele afspraken: horizontaal voor afspraken tussen onderwijs en 

opvang en verticaal voor afspraken tussen vve-po-vo-mbo. 

- Belichting van de volle breedte van relevante gespreksonderwerken, waaronder: 

o Kinderopvang: afstemming tussen onderwijs en gemeenten over signalering, 

overdracht, doorgaande lijn, inzet van preventieve hulp, etc. 

o Leerplicht en het voorkomen van thuiszitters. 

o Huisvesting en de samenhang met passend onderwijs 

o Leerlingenvervoer in relatie tot voorzieningen van het swv 

o AWBZ (begeleidingsfunctie): inzet van begeleidingsmiddelen vanuit het swv en de 

relatie met persoonsgebonden budgetten 

o Schoolbegeleiding  

o Onderwijsachterstanden/gewichtenregeling 

o Toeleiding naar scholing, arbeidsmarkt of dagbesteding voor kwetsbare 

doelgroepen 

o Specifieke voorzieningen van swv en jeugdhulpverlening 
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