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Inleiding 
 

Het ondersteuningplan is een belangrijk document binnen de Wet passend onderwijs. In dit 

plan beschrijven de scholen en het Samenwerkingsverband hoe zij invulling geven aan de 

ondersteuning die zij leerlingen bieden. Ook het beleid van het Samenwerkingsverband wordt 

beschreven in dit plan, dat tenminste iedere vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld. 

 

Het bieden van ondersteuning hoort zorgvuldig, efficiënt en doelmatig te gebeuren. De 

belangrijkste doelstelling is dat alle leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek zoveel als 

mogelijk op een passende onderwijsplek zitten. Afstemming met de partijen die daarbij 

betrokken zijn is van groot belang. Het ondersteuningsplan beschrijft daarom ook deze 

afstemming.  

 

Alle betrokken partijen moeten zich kunnen vinden in het ondersteuningsplan. De wetgever 

heeft om deze reden bepaald dat het ondersteuningsplan de instemming moet hebben van de 

Ondersteuningsplanraad. Hierin hebben vanuit alle (G)MR-en of Ondernemingsraden van de 

scholen van het Samenwerkingsverband, personeel en ouders of leerlingen zitting.  

Daarnaast vindt met het Samenwerkingsverband primair onderwijs en de gemeenten uit de 

Duin- en Bollenstreek op overeenstemming gericht overleg (OOGO) plaats over het 

Ondersteuningsplan. In de regio Duin- en Bollenstreek bestaat er al geruime tijd een 

structureel overleg met het Samenwerkingsverband primair onderwijs en de gemeenten uit de 

Duin- en Bollenstreek en de bredere regio Holland Rijnland. Daarin worden afspraken gemaakt 

over doorlopende onderwijs- en zorglijnen, verbetering van de overgangen van onderwijs naar 

arbeid of dagbesteding en de daarbij horende rollen, taken en verantwoordelijkheden.  

 

Voor een groot deel is dit ondersteuningsplan afgestemd met het Samenwerkingsverband VO 

28.01 (Leiden en omstreken). Dit vanwege het grensverkeer van leerlingen tussen beide regio's 

en het feit dat beide Samenwerkingsverbanden te maken hebben met dezelfde VSO-scholen, 

VSV-convenanten en ROC ‘s.   

 

In de eerste twee jaren van passend onderwijs lag het accent vooral op de invoering van 

vernieuwingen. In de jaren 2016 tot en met 2020 wil het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- 

en Bollenstreek komen tot verdieping, verbreding en verankering van passend onderwijs op 

scholen. 

Met verdieping wil het Samenwerkingsverband de inhoudelijke (door)ontwikkeling van 

passend onderwijs stimuleren. Het Samenwerkingsverband wil bijdragen aan de verdere 

doorvoering en het slagen van passend onderwijs in scholen, in de klas.  

Vanuit de focus op verbreding benadert het Samenwerkingsverband de doelstellingen van 

passend onderwijs vanuit het sociale domein. Verbindingen met de gemeenten, 

jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, afgebouwde AWBZ én Participatiewet zijn noodzakelijk om 

passend onderwijs tot een succes te maken. 

Al werkend worden op alle niveaus binnen het Samenwerkingsverband afspraken vastgelegd, 

gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast worden recent geïmplementeerde werkvormen 

verstevigd. Die verankering geeft zekerheid en duidelijkheid voor betrokkenen en bevordert 

heldere evaluatie en resultaatmetingen. 

 

Het uitgangspunt van dit ondersteuningsplan is, dat de kwaliteit van het onderwijs op de 

scholen van het Samenwerkingsverband goed is. Goed onderwijs vormt immers de beste 

preventie tegen uitval en uitsluiting. Dit betekent niet alleen dat de basiskwaliteit op orde is, 

maar ook dat besturen, management en leerkrachten hoge ambities hebben.  
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Zowel voor de kwaliteit van het onderwijs als de resultaten van de leerlingen. Ook werken zij 

vanuit een gezamenlijke en expliciet geformuleerde visie op onderwijs en ondersteuning.  

 

Ouders zijn pedagogisch partner. Daar waar scholen niet, of onvoldoende, zelf in de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voorzien, wordt oplossingsgericht 

samengewerkt met ouders en partners in het sociale domein. Is de benodigde 

onderwijsondersteuning niet (langer) op school te bieden, dan ondersteunt het 

Samenwerkingsverband waar nodig bij het nakomen van de zorgplicht. De rol van het 

Samenwerkingsverband ontwikkelt zich in de komende vier jaar naar het zorgdragen voor een 

dienende infrastructuur voor benutting van specialistische en toegankelijke expertise en voor 

toekenning en verantwoording van extra ondersteuning en middelen.  

 

De maatschappelijke effecten van de inspanningen van het Samenwerkingsverband worden 

pas op termijn zichtbaar. Dat vraagt niet alleen om geduld, maar ook om een stevige focus op 

de resultaten. Daarbij sluit het Samenwerkingsverband de ogen niet voor actuele of ad hoc 

problemen waar ouders, leerkrachten en besturen mee te maken krijgen. Problemen die op 

korte termijn om oplossingen vragen en waarvoor een lange termijn visie weinig soelaas biedt.  

 

Dit ondersteuningsplan beschrijft waar het Samenwerkingsverband voor staat en wat het doet. 

Dit plan draagt bij aan gezamenlijk, doelgericht en effectief handelen. Het krijgt zijn uitwerking 

in jaarplannen. 

 

 

 

 

 
Benno Wiggers         Katwijk 

Directeur         mei 2016
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1 Wat wij nastreven 
 

1.1 Onze missie 

 

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek wil bereiken dat alle leerlingen in zijn 

regio onderwijs ontvangen dat aansluit bij hun ontwikkelingsmogelijkheden. De missie is 

passend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen. Met soepel verlopende overgangen 

tussen de verschillende vormen van onderwijs en ondersteuning. Het Samenwerkingsverband 

leidt leerlingen altijd toe naar passend vervolgonderwijs, een passende plek op de 

arbeidsmarkt of zinvolle dagbesteding. Leidend in dit streven is onze visie op onderwijs (zie 

hiervoor bijlage 1).  

 

Om dit mogelijk te maken ontwikkelt en versterkt het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en 

Bollenstreek de samenwerking van de deelnemende schoolbesturen. Alleen wanneer 

schoolbesturen, scholen en professionals effectief samenwerken, zijn zij in staat om passend 

onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen in de regio.  

 

Gelijkwaardige samenwerking is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Zowel binnen het 

onderwijs, als met de organisaties die op de jeugd gerichte zorg bieden. Dit vraagt er om elkaar 

te leren kennen en te weten wat ieders sterke kanten zijn. Samenwerkende professionals die 

elkaars sterke kanten benutten, kunnen samen leerlingen passend onderwijs bieden.  

 

De scholen van het Samenwerkingsverband bieden onderwijs dat leerlingen in staat stelt hun 

schoolloopbaan af te sluiten met een diploma of een startkwalificatie. In die gevallen dat dit 

niet mogelijk is, bereiden de scholen leerlingen voor op een arbeidsplaats of op dagbesteding. 

Bij voorkeur in de regio.  

 

Het Samenwerkingsverband richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van die leerlingen 

van wie vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig is om te 

komen tot een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. 

 

Het kader waarbinnen het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek opereert en de 

algemene doelstelling zijn beschreven in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO):  

“Het Samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen (…) te realiseren en wel zodanig dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen” (artikel 17a, 

lid 2).   

 

De WVO benoemt hierbij als de wettelijke taken van het Samenwerkingsverband: 

a. het vaststellen van een ondersteuningsplan; 

b. het toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan scholen 

en door het Samenwerkingsverband ingerichte voorzieningen; 

c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, het 

praktijkonderwijs of het leerwegondersteunend onderwijs. Dit op verzoek van het bevoegd 

gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven; 

d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het 

bevoegd gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven. 
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1.2 Elf pijlers van passend onderwijs 

 

Dekkend aanbod 

Het Samenwerkingsverband biedt een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen in het 

regulier voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Zowel binnen de scholen 

als bovenschools. Het Samenwerkingsverband bevordert daarnaast de afstemming tussen het 

voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Pijlers van dit dekkende aanbod 

zijn: 

• een breed onderwijsaanbod  

• een efficiënte en effectieve organisatie van processen, inclusief planmatig werken;  

• een goede samenwerking tussen scholen ten behoeve van leerlingen;  

• flexibele inzet van expertise en effectieve samenwerking met partners. 

 

Hoog niveau van basisondersteuning 

Scholen worden zoveel mogelijk in staat gesteld om zelf te bepalen wat een leerling nodig 

heeft en om zelf de vereiste ondersteuning te organiseren. De in de scholen werkende 

professionals krijgen het vertrouwen dat zij zelfstandig kunnen oordelen en handelen. Zij 

werken immers met de leerlingen.  

Het Samenwerkingsverband kiest voor een relatief hoog niveau van basisondersteuning en legt 

zo de verantwoordelijkheid voor de resultaten zoveel als mogelijk bij het primair proces. 

Daarnaast ondersteunt en stimuleert het Samenwerkingsverband de scholen om het eigen 

professionele handelen te versterken.  

 

Zorgplicht 

Zorgplicht betekent dat zodra ouders hun kind aanmelden dat ondersteuning nodig heeft, de 

school de opdracht heeft een zo goed mogelijk passende plek te bieden. In de eigen school, of 

een andere school. Zorgplicht geldt ook voor de reeds ingeschreven leerlingen op een school. 

De scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband willen alle leerlingen die in de regio 

wonen, een passende schoolloopbaan bieden. 

 

Deskundigheid 

Docenten en andere teamleden zijn deskundig. Het op peil houden van de deskundigheid is de 

verantwoordelijkheid van zowel de schoolbesturen als alle teamleden. 

 

Ondersteuning via één loket 

Het uitgangspunt voor de te bieden ondersteuning is de vastgestelde behoefte van de leerling. 

De speciale ondersteuning wordt via één loket toegekend en gevolgd. 

 

Optimale doorlopende leerlijnen 

Het Samenwerkingsverband zet in op het verbeteren van de doorlopende lijnen van primair 

(speciaal) onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs en van voortgezet (speciaal) 

onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. 

 

Speciaal onderwijs 

Om hun uitstroomperspectief te kunnen behalen, is voor een aantal leerlingen speciale 

ondersteuning in de vorm van een lesplaats VSO gewenst,. Deze omvat de voormalige clusters 

3 en 4. 

Het Samenwerkingsverband bevordert de afstemming tussen regulier en speciaal onderwijs 

actief. Het uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet. 

 



7 

 

Samenwerking onderwijs, jeugdhulp en zorg 

De verbinding van onderwijs, jeugdhulp en zorg heeft tot doel ondersteuning op maat te 

bieden aan de leerlingen die dit nodig hebben. Gestreefd wordt naar afstemming, bijv. middels 

één kind, één plan of het inzetten van geïntegreerde onderwijszorgarrangementen. 

 

Ouders als partner passend onderwijs 

Ouders zijn als pedagogisch partners gelijkwaardige gesprekspartners van de school. Zij 

worden betrokken bij de formeel vastgelegde overleggen rondom hun kind. Het 

Samenwerkingsverband ziet goede mogelijkheden om de positie van de ouders gefaseerd te 

versterken. Hiervan wordt werk gemaakt. 

 

Professionele lerende organisatie  

Het Samenwerkingsverband werkt als een lerende organisatie waarin de samenwerkende 

partners voortdurend willen leren van elkaar en een voortdurend veranderende omgeving.  

De ontwikkeling van een richtinggevende visie en een effectieve praktijk gaan gelijk op.  

Visie en praktijk beïnvloeden elkaar over en weer.  

 

Het Samenwerkingsverband zal gaan werken met een kwaliteitsmanagementsysteem. Alle 

processen worden zo doelmatig, efficiënt en eenvoudig mogelijk ingericht. De toewijzing van 

middelen en de toegankelijkheid van de specialistische voorzieningen worden transparant 

georganiseerd, zodat deze aan iedereen zijn uit te leggen. 

 

Afstroom en schooluitval minimaliseren 

De ambitie is om iedere leerling te laten uitstromen op het bij hem passende niveau, dat 

aansluit op zijn ontwikkelingsperspectief. Het is ongewenst dat een leerling op een lager 

niveau dan verwacht de school verlaat. Het Samenwerkingsverband wil om deze reden de 

afstroom en schooluitval minimaliseren. 
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2 Het ondersteuningsaanbod 
 

2.1 Inleiding 

 

Het Samenwerkingsverband stimuleert scholen bij de ontwikkeling van het 

ondersteuningsaanbod. Het doel hierbij is om de schoolloopbaan van leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte verder te optimaliseren. Het aanbod omvat zowel basisondersteuning 

als extra ondersteuning. 

Voor Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek geldt als uitgangspunt dat er bij 

ondersteuning in het onderwijs altijd sprake is van één of meerdere van de hieronder 

genoemde vijf aspecten. 

1. extra handen/hoeveelheid aandacht (kan bijvoorbeeld gaan om: vormen van co-teaching, 

extra instructie of instructie in kleinere groepen of de inzet van assistenten); 

2. aanpassing onderwijsmaterialen; 

3. aanpassing ruimtelijke omgeving (bijvoorbeeld prikkelarme omgeving); 

4. inzet expertise (dit kan zowel gericht zijn op de leerling als op de docenten bij 

handelingsverlegenheid); 

5. samenwerking met instanties die zich richten op jongeren. 

(bron: M&O groep, indiceren en arrangeren met organisatiemodel IVO Passend onderwijs) 

 
Het samenwerkingsverband faciliteert de VO-scholen bij het bieden van ondersteuning door 

een financiële bijdrage t.b.v. de schoolarrangementen, de inzet van middelen voor 

gedragsspecialisten/extra ondersteuning in school. Daarnaast kunnen de scholen gebruik 

maken van de expertise via het Loket Passend Onderwijs. Scholen, ouders en instanties 

kunnen bij dit loket terecht m.b.t. vragen over passend onderwijs voor een leerling. 

 

Het schoolondersteuningsprofiel 

Iedere school binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek heeft een 

schoolondersteuningsprofiel, dat onder meer beschrijft welke ondersteuning geboden kan 

worden. Dit profiel is gepubliceerd op zowel de website van het Samenwerkingsverband, als 

op de site van de school.  

Op samenwerkingsverband niveau geven alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen 

tezamen een ‘foto’ van de huidige situatie binnen het samenwerkingsverband. Daarmee kan 

onder andere nagegaan worden of er binnen het samenwerkingsverband voor alle leerlingen 

passend onderwijs geboden kan worden, of er 'witte vlekken' bestaan en gezocht moet 

worden naar oplossingen om leerlingen met bepaalde ondersteuningsvragen onderwijs te 

kunnen bieden. 

 

Ontwikkelingsperspectief 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief-

plan opgesteld. Dit beschrijft het haalbare uitstroomniveau van de leerling: welke onderwijs-

doelen kan de leerling halen?  

Dit is wettelijk vereist voor leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing op het VSO en 

PRO. De school is verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van dit perspectief en de 

communicatie hierover met ouders of verzorgers en medewerkers.  

Als in de ondersteuning sprake is van een gecombineerd traject met jeugdhulp wordt ook de 

contactpersoon van het Jeugd en Gezinsteam bij dit proces betrokken.  

 

Een voorlopig ontwikkelingsperspectief wordt uiterlijk opgesteld binnen 6 weken na de start 

van het schooljaar of na vaststelling van een extra ondersteuningsbehoefte tijdens het 

schooljaar. Dit altijd in samenspraak met de ouders. 
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Vroegtijdig signaleren 

De school zorgt daarnaast voor een goed werkend signaleringssysteem dat vroegtijdige 

signalering mogelijk maakt. Zo kan snel actie worden ondernomen wanneer leerlingen dreigen 

vast te lopen. 

Scholen hebben ook de verantwoordelijkheid om factoren die thuis of in de vrije tijd 

belemmerend zijn voor het leren, zo vroeg mogelijk te signaleren en te bespreken met de 

ouders. De ondersteuningsstructuur van de school biedt de mogelijkheid om ouders in contact 

te brengen met een medewerker van het Jeugd en Gezinsteam (JGT).  

 

 

2.2 Basisondersteuning   

Op alle scholen wordt basisondersteuning geboden. De scholen binnen het 

samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek hebben afspraken gemaakt over wat 

basisondersteuning minimaal inhoudt. Over het maximale zijn geen afspraken gemaakt. 

Daarmee accepteert het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek een grijs gebied 

van ‘veel’ of ‘meer’ basisondersteuning in het overgangsgebied naar extra ondersteuning en 

stelt geen harde grens. Eén van de grote uitdagingen van Passend onderwijs is om flexibel en 

creatief om te gaan met ondersteuning. De enige heldere grens wordt bepaald door de 

beschikbare middelen.  

 

Deze paragraaf beschrijft wat het Samenwerkingsverband verstaat onder basisondersteuning. 

Dit betekent dat scholen zich houden aan de volgende afspraken: 

1. De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht; 

2. De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en 

competenties van teamleden; 

3. De school zorgt voor een positief pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor 

leerlingen en teamleden; 

4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt hen zorgvuldig over; 

5. Elke schoollocatie bekijkt per leerling zorgvuldig wat de onderwijsbehoefte is en bepaalt 

vervolgens met de ouders hoe zij de ondersteuning het best kan vormgeven en wie daarbij 

nodig zijn. Dit wordt vastgelegd in het leerlingdossier; 

6. De school werkt samen met partners aan een effectieve ondersteuningsstructuur; 

7. De school stelt jaarlijks de effectiviteit vast van de ondersteuning en begeleiding; 

8. Iedere schoollocatie beschrijft haar (basis- en extra) ondersteuningsmogelijkheden in het 

Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek; 

9. De school publiceert het schoolondersteuningsprofiel op haar website. 

 

Ontwikkelen kwaliteit van de ondersteuning 

Scholen ontwikkelen op eigen initiatief de geboden ondersteuning. Hier is een aandachtspunt 

dat passend onderwijs vraagt om docenten die goed kunnen om gaan met verschillen in de 

klas. Dit maakt meer maatwerk mogelijk voor leerlingen die om uiteenlopende redenen 

behoefte hebben aan aanpassingen in instructie, ondersteuning, ruimtelijke inrichting, of in de 

opbouw van het curriculum. Bijvoorbeeld door een persoonlijke beperking, tijdelijke 

problemen thuis, of hoogbegaafdheid, 

De deskundigheid van directieleden, docenten, mentoren, coördinatoren ondersteuning en 

andere professionals in de school is op de eerste plaats een verantwoordelijk van henzelf en 

van de scholen. Scholen besteden hieraan daarom doorlopend aandacht. Bijvoorbeeld door 

inschrijving in het lerarenregister. 
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Twee specifieke vormen van basisondersteuning 

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek onderscheidt in de 

basisondersteuning het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs 

(PrO). 

 

Het LWOO  

Het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is bedoeld voor vmbo-leerlingen die genoeg 

capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar die vanwege leerachterstanden 

ondersteuning nodig hebben op didactisch gebied. 

Het bevoegd gezag van een vmbo- school kan een beroep doen op het 

Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband verstrekt een aanwijzing LWOO voor de 

duur van het vmbo (maximaal 5 jaar). Deze voldoet aan de eisen gesteld in de wet. Deze 

regeling geldt tenminste tot 1 januari 2018. 

 

Het praktijkonderwijs (PrO) 

Het praktijkonderwijs (PrO) is voor leerlingen die naar verwachting geen vmbo-diploma 

kunnen halen. Het PrO leidt deze leerlingen (in principe) op voor de arbeidsmarkt. 

Het bevoegd gezag van een school kan, na goed overleg met ouders, het 

Samenwerkingsverband vragen om een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Het 

Samenwerkingsverband geeft deze af voor de duur van het praktijkonderwijs. Dit op advies 

van de commissie adviescommissie LWOO/PrO, die voldoet aan de eisen gesteld in de wet. 

Voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs wordt in samenspraak met de ouders een 

ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

 

 

2.3 Extra ondersteuning  

 

Wanneer het ondanks alle inspanningen niet lukt om een leerling met basisondersteuning te 

bieden wat deze nodig heeft, dan is extra ondersteuning nodig. Dit kan tijdelijk of permanent 

gedurende de schoolloopbaan zijn. Een arrangement overstijgt de basisondersteuning van de 

school en is altijd tijdelijk. Dit met als doel de schoolloopbaan van de leerling voort te zetten, 

thuiszitten te voorkomen en mogelijk te maken dat de leerling een diploma kan halen in het 

regulier onderwijs. Voor leerlingen die een arrangement hebben, worden de afspraken altijd 

vastgelegd in het individuele ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  

Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek onderscheidt binnen de extra 

ondersteuning: 

1. Arrangementen in de school; 

2. Arrangementen bovenschools; 

a. Symbiose 

b. Internationale Schakelklas voor onderwijs aan nieuwkomers; 

c. Buitenkans; 

3. Het VSO. 

 

2.3.1 Arrangement binnen de school 

Scholen ontvangen van het Samenwerkingsverband een bijdrage voor de organisatie van 

arrangementen voor leerlingen. Voorwaarde daarbij is het Samenwerkingsverband de 

ingediende plannen voor arrangementen goedkeurt. Vertrekpunt is dat een school haar 

uiterste best doet om op eigen kracht uitval te voorkomen en het leerproces binnen de school 

te continueren. Dit met inzet van de eigen deskundigen en die van externe partijen zoals het 

Jeugd- en Gezinsteam (JGT).  
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2.3.2 Arrangement bovenschools 

Binnen het Samenwerkingsverband kennen we drie bovenschoolse arrangementen, te weten 

Symbiose, internationale schakelklas (ISK) en Buitenkans. 

De directeur van het Samenwerkingsverband besluit over het al dan niet toewijzen van 

bovenschoolse arrangementen voor leerlingen. Het Samenwerkingsverband bewaakt samen 

met de betreffende partners de kwaliteit, de omvang van het gebruik en het beschikbare 

budget. De ontwikkelingen van de bovenschoolse arrangementen worden ieder jaar 

beschreven in het jaarverslag. 

 

2.3.2.1 Symbiose 

Algemeen 

Symbioseonderwijs wordt verzorgd door het Teylingen College, locatie KTS. De doelstelling is 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kans te bieden op het behalen van een 

regulier vmbo diploma van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg. 

Deze voorziening biedt een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving 

voor de theorievakken. Daarnaast wordt onderwijs geboden in een reguliere beroepsafdeling. 

Nauwgezette afstemming tussen symbiose, leerling, ouders en jeugdhulp is veelal van 

toepassing in de begeleiding van leerlingen die de symbiose bezoeken.  

 

Wat houdt het in? 

Leerlingen kunnen deelnemen aan dit intensieve arrangement na goedkeuring door het 

Samenwerkingsverband.  

In de symbiose wordt samen met de leerling gewerkt aan individuele leerdoelen. 

Er kan ingestroomd worden in leerjaar 1 of 2 (basisberoepsgerichte leerweg tot en met 

theoretische leerweg) en in leerjaar 3 (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg).  

In de symbiosegroep stromen leerlingen in vanuit zowel het regulier- als het (voortgezet) 

speciaal onderwijs. Leerlingen volgen het reguliere curriculum en kunnen een vakdiploma 

halen in de opleidingen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR); Bouwen, Wonen en Interieur 

(BWI); Produceren, Installeren en Energie (PIE). 

 

De ondersteuning is gericht op: 

• het voorspelbaar en inzichtelijk maken van onderwijs en sociale situaties; 

• het begeleiden bij en aanleren van plannen, structureren en organiseren; 

• het beperken van en leren omgaan met druk-en stressfactoren; 

• het intensiveren of normaliseren van de relatie van leerling en leraar; 

• het actief betrekken en inzetten van ouders en hulpverlening; 

• het beperken van en leren omgaan met afleidingen in tijd, ruimte en relaties; 

• het resultaat dat leerlingen weten waarom zij in de symbioseklas zitten, waar zij aan 

werken en welke resultaten zij hebben behaald. 

 

Voor wie? 

Symbioseonderwijs is bedoeld voor een specifieke groep leerlingen waarvoor de navolgende 

condities gelden: 

• Uit de niveaubepaling blijkt dat de leerling presteert op het niveau dat ligt tussen 

basisberoepsgericht leerweg en theoretische leerweg; 

• Op de toeleverende school is gebleken dat de leerling aangewezen is op specifieke 

ondersteuning in het voortgezet onderwijs die door de symbiose geboden kan worden. 

Betrokkenen twijfelen tussen een plaats in het speciaal of het regulier onderwijs; 

• Door de school van herkomst is gewerkt met handelingsgerichte doelen en er is een 

ontwikkelperspectiefplan (OPP) of groeidocument opgesteld dat in de afgelopen twee 

maanden is geëvalueerd; 
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• De toeleverende en de plaatsende school zijn er beide van overtuigd dat het behalen van 

een diploma vmbo basis, kader of theoretische leerweg realistisch en haalbaar is met de 

mogelijkheden van basisondersteuning in de symbioseklas; 

• Er een positief advies zijn afgegeven door het Loket Passend Onderwijs van het 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en een positief besluit afgegeven 

door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Dit wordt door de 

toeleverende school aangevraagd in Onderwijs Transparant; 

• In de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband staat voor hoe lang deze 

wordt afgegeven. Bij verlenging dient een nieuwe aanvraag voor een toelaatbaarheid te 

worden afgegeven door het Samenwerkingsverband. 

• Symbioseonderwijs is bedoeld voor leerlingen uit de regio Duin- en Bollenstreek. Aan 

plaatsing van leerlingen buiten de regio van het Samenwerkingsverband zijn kosten voor 

de VO-school van herkomst verbonden. Voorafgaand aan een 

toelaatbaarheidsbeoordeling door het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek 

moet er door de toeleverende school en/of het Samenwerkingsverband van de postcode 

van de woonplaats van de leerling moet er een schriftelijke garantstelling zijn betreffende 

de aanvullende bekostiging voor de gehele periode dat de leerling de Symbiose bezoekt. 

Daarnaast gelden specifieke voorwaarden m.b.t. plaatsing. Zo gaan leerlingen uit de Duin- 

en Bollenstreek altijd voor en er moet er voldoende plaats zijn in de groep waarvoor de 

leerling in aanmerking komt.   

 

Uiterlijk in december 2019 evalueert het bestuur van het Samenwerkingsverband de 

effectiviteit en doelmatigheid van de symbiose in relatie tot de bekostiging door het 

Samenwerkingsverband. 

 

2.3.2.2 ISK Duin- en Bollenstreek 

Algemeen 

Sinds april 2016 is er een Internationale Schakelklas (ISK) voor de leerlingen uit de regio Duin- 

en Bollenstreek die behoren tot de doelgroep. Deze is gevestigd in Katwijk. In deze voorziening 

wordt volledig dagonderwijs gegeven. De leerlingen worden ingeschreven bij de sector ISK van 

de Stichting Fioretti Teylingen.  

 

Wat houdt het in? 

Ongeveer de helft van de lestijd volgen de leerlingen het vak Nederlands. Daarnaast is er 

aandacht voor wiskunde, beeldende vorming, praktische vakken en gymnastiek. De verwerking 

van de leerstof gebeurt individueel, in kleine groepen en klassikaal. Er wordt veel gebruik 

gemaakt van computerprogramma's. Het ISK-onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te 

bereiden op een passende vervolgopleiding in het regulier onderwijs. Gemiddeld hebben de 

leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om 

met succes een vervolgopleiding te kunnen volgen. 

De leerlingen worden geplaatst in kleine mentorgroepen van gemiddeld 15 leerlingen. Er 

wordt niet met een vast klassensysteem gewerkt. Afhankelijk van de vraag wat de leerlingen 

nodig hebben om zo snel mogelijk door te stromen naar enige vorm van vervolgonderwijs, 

worden de klassen met de daarbij horende leerstof samengesteld. Dit kan ook gedurende het 

schooljaar gebeuren. Wel onderscheidt de ISK twee fasen: de instroomfase en de 

uitstroomfase. 

 

Voor wie? 

De ISK is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in de Duin- en Bollenstreek. 

Deze leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland en zij spreken de Nederlandse taal niet of 

onvoldoende om in te kunnen stromen in één van de scholen uit het Samenwerkingsverband. 
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Gebouw ISK 

Het gebouw waar de ISK voorziening is gehuisvest in Katwijk is tot 1 augustus 2019 voor de ISK 

beschikbaar. Met de gemeenten is op 24 maart 2016 afgesproken dat uiterlijk in de tweede 

helft van 2017 een definitieve locatie in de Duin- en Bollenstreek voor ISK VO zal worden 

bepaald. Tot die tijd wordt tenminste tweemaal per jaar de stand van zaken betreffende de 

realisatie van een definitief ISK-gebouw geagendeerd voor het overleg gemeenten-onderwijs. 

 

2.3.2.3 Buitenkans 

Algemeen 

Dit is een gezamenlijk project van de VSV convenantpartners in de regio Duin- en Bollenstreek-

Leiden met onder andere het MBO (het ROC Leiden en ID college), de 

Samenwerkingsverbanden V(S)O Duin- en Bollenstreek en Leiden, Cardea en de gemeenten. 

Buitenkans bestaat uit een multidisciplinair team van docenten, consulenten, trainers en 

gedragswetenschappers die vanuit een gezamenlijke visie jongeren weer terug begeleiden 

naar onderwijs. Dit met als doel om een startkwalificatie te behalen, of wanneer dit niet 

mogelijk is, te begeleiden naar arbeid. 

 

Wat houdt het in? 

Buitenkans kent twee trajecten: 

• Voor jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar die het voortgezet onderwijs zonder 

startkwalificatie dreigen te verlaten is er een anderhalf jaar durend traject. Samen met de 

consulent zoekt de jongere eerst een stageplaats voor 24 uur per week gedurende 6 

maanden. In deze eerste 6 maanden werkt de jongere naast de stage middels coaching en 

training aan persoonlijke doelen. Dit om hierna met extra vaardigheden en motivatie van 

start te kunnen gaan met de entree opleiding MBO of Delta in Leiden. De jongere krijgt 

tijdens dit entree jaar ondersteuning van zijn consulent; 

• Jongeren in de leeftijd van 17-23 jaar die door persoonlijke omstandigheden niet direct 

plaatsbaar zijn op een reguliere mbo-opleiding krijgen een traject aangeboden met een 

tijdsduur van zes maanden. In deze periode werken zij door middel van stages, coaching, 

en trainingen aan de toeleiding naar een MBO opleiding of arbeid. 

 

Voor wie? 

Buitenkans is voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die dreigen uit te vallen op het voortgezet 

onderwijs of voor diegenen waarvoor het lastig is om de overstap naar een MBO-opleiding te 

maken. Voor deze jongeren is het eerst en vooral van belang om te werken aan motivatie, 

vertrouwen, werknemersvaardigheden en het ontwikkelen van zicht op een positief 

toekomstperspectief, voordat zij weer terug kunnen keren naar het onderwijs. 

  

2.3.3 Het VSO  

Het VSO biedt een speciale setting met (zeer) specifieke begeleiding aan leerlingen die 

vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften hun uitstroomprofiel in het regulier onderwijs 

niet kunnen realiseren.  

Het VSO rust het onderwijs en de ondersteuning van kwetsbare leerlingen zo toe dat een 

soepele overgang mogelijk is naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. Met de 

gemeenten wordt samengewerkt en afgestemd met het oog op de zorg die de leerlingen nodig 

hebben. 
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Toelaatbaarheid tot het VSO 

Het bevoegd gezag van een school kan bij het Samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs aanvragen. Dit altijd in goed overleg met de 

ouders. Het Samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor bepaalde 

tijd. De adviescommissie toelaatbaarheid (ACT) geeft aan de directeur van het 

Samenwerkingsverband een advies. 

 

Ontwikkelingsperspectiefplan 

Voor alle leerlingen in het VSO wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld in 

samenspraak met de ouders. Als dat mogelijk is, heeft het de voorkeur dat het verblijf in het 

VSO tijdelijk is en dat de leerling na een bepaalde tijd overstapt naar een school voor regulier 

onderwijs. 

 

Adviescommissie toelaatbaarheid 

De Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) beoordeelt de dossiers voor aanvragen van de 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het VSO om een advies te geven aan de directeur van 

het samenwerkingsverband . De uitgangspunten voor de toelaatbaarheidsbepaling zijn 

beschreven in 'Uitgangspunten toelaatbaarheidsverklaring VSO' dat te vinden is op de website 

van het Samenwerkingsverband. De ACT wordt voorgezeten door een medewerker van het 

Samenwerkingsverband. Verder maken een onafhankelijk psycholoog/pedagoog en een sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige vanuit de Jeugd en Gezinsteams (JGT) deel uit van de ACT. 

Laatstgenoemde wordt ingezet vanuit de gemeenten om de afstemming (integraliteit: één 

kind, één gezin, één plan) te bevorderen. Waar nodig voor de bespreking van de dossiers 

maakt ook een arts deel uit van de ACT.  

 

VSO met plaatsbekostiging 

Leerlingen die opgenomen zijn bij een GGZ-instelling (ESB Curium-LUMC, de Vaart, Jutters, 

e.d.) en die aldaar onderwijs ontvangen, hebben geen TLV nodig bij plaatsing in de instelling. 

Onderwijs in instellingen zoals hiervoor genoemd ontvangen de middelen vanuit de 

zogenaamde plaatsbekostiging. Dat houdt in dat deze leerlingen zonder TLV-aanvraag 

bekostigd moeten worden door het Samenwerkingsverband. 

Betreffende leerlingen worden tijdelijk uitgeschreven bij de school van herkomst en tijdelijk 

ingeschreven bij de VSO-school van de instelling die het onderwijs verzorgt. Wanneer de 

behandeling beëindigd wordt, gaat de leerling weer terug naar school van herkomst, waar de 

leerling voorafgaand aan de opname in de GGZ-instelling stond ingeschreven (en tijdelijk is 

uitgeschreven). Deze V(S)O school van het Samenwerkingsverband waar de leerling stond 

ingeschreven voor vertrek naar een dergelijke instelling of penitiaire inrichting behoudt de 

zorgplicht. 

 

ESB Curium-LUMC in Oegstgeest is een lesplaats van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep 

op het terrein van Curium-LUMC. De school en deze instelling werken nauw samen. Alle 

leerlingen die onderwijs volgen op de lesplaats ESB zijn in behandeling bij Curium-LUMC. De 

behandelperiode van de leerlingen loopt sterk uiteen. De minimale periode voor onderwijs is 8 

weken. De leerlingen blijven maximaal een jaar.  

Alle leerlingen die onderwijs volgen op de lesplaats ESB Curium-LUMC krijgen behandeling 

vanuit Curium-LUMC. Dit kan klinische behandeling zijn (opname), dagbehandeling of 

deeltijdbehandeling. De leerlingen hebben allemaal kinderpsychiatrische problematiek, zoals 

ASS, ADHD, hechtingsproblematiek, angststoornissen of anorexia.  

Het doel is dat deze leerlingen na de behandelperiode weer onderwijs kunnen volgen op een 

school voor voortgezet (speciaal) onderwijs of MBO.  
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Het Vaart College in Sassenheim is een Jeugdhulp Plus locatie waar zorg en onderwijs wordt 

geboden aan jongens en meisjes van 12-18 jaar. Er zijn speciale behandelgroepen voor onder 

meer meisjes met een hoog forensisch profiel, een observatie en diagnostiek groep, een 

reguliere gemengde groep, een reguliere jongens groep, een bijzondere zorggroep en groepen 

gericht op het toewerken naar openheid. Recent is ook een crisisgroep geopend voor jongeren 

zonder een gesloten machtiging. Een tweede zal spoedig volgen.  

Forensisch Centrum Teylingereind in Sassenheim is een justitiële jeugdinrichting voor jongens. 

Deze zijn op last van de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden 

behandeld in één van de kort- of langverblijfgroepen. De desbetreffende jongeren ontvangen 

onderwijs en er wordt met hen gewerkt aan de vaardigheden nodig om succesvol terug te 

kunnen keren in de samenleving. 

 

Monitoring, coördinatie en verslaglegging 

Het Samenwerkingsverband monitort het aantal leerlingen in het speciaal voortgezet 

onderwijs en onderhoudt daarnaast contacten met de vso-scholen over de leerlingen met een 

toelaatbaarheidsverklaring die mogelijke kunnen instromen in het reguliere onderwijs. 

In het jaarverslag publiceert het Samenwerkingsverband het aantal naar het regulier onderwijs 

terugkerende leerlingen, de doorstroming naar middelbaar beroepsonderwijs, werk of 

dagbesteding. 
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3 Aanmelding en plaatsing 
 

3.1 Overgangssituaties 

 

Het Samenwerkingsverband kent meerdere soorten overgangssituaties. Het is voor het 

toekomstperspectief van de betrokken jongeren erg belangrijk dat deze situaties goed 

verlopen. Er zijn twee hoofdgroepen:  

 

1. Overstappen binnen het Samenwerkingsverband:  

Het Samenwerkingsverband heeft de taak om de juiste voorwaarden te scheppen om 

samen te werken in het kader van de zorgplicht. Het gaat hier om de overgangen van: 

a) Voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs; 

b) Voortgezet onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs en terug; 

c) Voortgezet onderwijs naar tijdelijke voorzieningen (Symbiose, ISK, Buitenkans). 

Het Samenwerkingsverband is mede verantwoordelijk voor een goede overgang in 

hiervoor genoemde situaties en actualiseert daarom het huidige beleid. Dit wordt vermeld 

op de website van het Samenwerkingsverband. 

 

2. Overstappen van of naar een school buiten het Samenwerkingsverband:  

Het is de taak van het Samenwerkingsverband om samen te werken en af te stemmen met 

alle andere betrokkenen. Hier spelen een rol de overgangen van: 

a) Primair- naar voortgezet onderwijs; 

b) Primair- of speciaal onderwijs naar voortgezet (speciaal) onderwijs; 

c) Scholen of instellingen naar voortgezet onderwijs (dit is inclusief onder meer cluster 1 

en 2, of justitiële- en psychiatrische inrichtingen.); 

d) Scholen of instellingen naar voortgezet (speciaal) onderwijs en terug; 

e) Voortgezet (speciaal) onderwijs (S)O naar vervolgonderwijs; 

f) Voortgezet (speciaal) onderwijs naar dagbesteding of arbeid; 

g) Instromende nieuwkomers. 

 

Voor alle overgangssituaties geldt dat gebruik kan worden gemaakt van bestaande 

samenwerkingsrelaties en al ontwikkelde werkwijzen.   

 

3.2 Zorgplicht 

 

Scholen verantwoordelijk 

Zorgplicht betekent dat scholen er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen een passende 

plek te bieden. Ook diegenen die extra ondersteuning nodig hebben. Zowel de nieuw 

aangemelde leerlingen, als zij die al op een school zitten. De school zoekt in overleg met de 

ouders een passende plek. Het uitgangspunt is telkens: 'Wat heeft deze leerling nodig en kan 

de school dat bieden?' De afspraken die zijn gemaakt over extra ondersteuning worden 

vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan (OOP). Dit is te vinden op de website van het 

Samenwerkingsverband.  

 

Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden aan een leerling, dan moet deze er 

voor zorgen dat de leerling op een andere reguliere of speciale school wordt geplaatst. In het 

schoolondersteuningsprofiel leggen scholen vast welke ondersteuning zij kunnen bieden.  

 

De zorgplicht voor passend onderwijs ligt in juridische zin bij het bevoegd gezag van de school. 
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Om een leerling aan te kunnen nemen, is het nodig dat er nog plaatsen beschikbaar zijn in de 

school, dat de ouders de grondslag van de school respecteren en dat het behalen van een 

diploma een haalbare kaart is. Dit laatste volgens het Inrichtingsbeleid van de school:  

een leerling met een VMBO-advies is niet toelaatbaar tot het VWO. Deze drie voorwaarden 

gaan vooraf aan de zorgplicht voor passend onderwijs.  

 

Het Loket Passend Onderwijs 

Het Loket Passend Onderwijs ondersteunt scholen op hun verzoek bij het nakomen van de 

zorgplicht. Scholen kunnen dit loket inschakelen voor vragen en advies over moeilijke dossiers 

en overgangen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Loket Passend 

Onderwijs richt zich op zowel inhoudelijke aspecten als op het stimuleren van duidelijke 

procedures en goede registratie. Ook brengt het loket de overgangen in kaart van leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. Dit bij de overgang van: 

a) Voortgezet onderwijs naar voortgezet onderwijs; 

b) Voortgezet onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs; 

c) Voortgezet speciaal onderwijs naar voortgezet onderwijs; 

d) Voortgezet onderwijs naar symbiose; 

e) Symbiose naar voortgezet onderwijs 

f) Primair onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs 

g) Voortgezet speciaal onderwijs naar MBO 

 

Stroomschema's 

Het ministerie van OCW heeft schema's ontworpen als hulp voor scholen bij de aanmelding 

van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze stroomschema's geven aan wat 

een school moet doen als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich aanmeldt. 

De schema's zijn te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. 

 

3.3 Samenwerken met ouders
1
  

 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek ziet ouders als essentiële pedagogische 

partners in het realiseren van goede ondersteuning. Pijlers daarbij zijn: 

• Ouders worden vanaf de start actief betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind en bij 

de school; 

• Ouders zijn de eerste en belangrijkste gesprekspartner als het er om gaat de situatie in 

beeld te brengen waarin een leerling zich bevindt op het moment dat deze niet gedijt in de 

school. Ook ontwikkelingsperspectieven, handelingsplannen en arrangementen worden 

altijd met de ouders besproken; 

• Het is de wettelijke plicht van ouders om al bij de aanmelding aan te geven of er sprake is 

van een behoefte aan extra ondersteuning of zorg voor hun kind. Dit stelt de school in 

staat de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Natuurlijk in overleg met diezelfde ouders 

en waar nodig samen met ketenpartners; 

• De schoolondersteuningsprofielen die op de website van de scholen en het 

Samenwerkingsverband zijn gepubliceerd, kunnen door ouders en andere betrokkenen 

worden gebruikt als hulpmiddel bij het zoeken naar een passende plek; 

• Ouders worden in eerste instantie door de scholen zelf geïnformeerd over de 

ondersteuningsmogelijkheden van de school en die van het Samenwerkingsverband. Ook 

is de noodzakelijke informatie beschikbaar op de website van het Samenwerkingsverband 

en bij het Loket Passend Onderwijs. 

 

                                                
1
 Waar ouders staat bedoelen wij ‘wettelijke vertegenwoordigers’ 
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3.4 Afstemming met andere Samenwerkingsverbanden 

 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk ononderbroken het bij hen passende 

onderwijs krijgen, stemt Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek af met de 

regionale Samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs en met de aan de regio grenzende 

Samenwerkingsverbanden V(S)O. Het Samenwerkingsverband organiseert tenminste 

tweemaal per jaar een overleg met het regionale Samenwerkingsverband primair onderwijs. 

Belangrijke agendapunten kunnen zijn:  

• Het optimaliseren van de verwijzingsprocedure van het primair onderwijs naar de best 

passende V(S)O-school; 

• Het versterken van de informatieoverdracht; 

• Het optimaliseren van de procedures voor aanmelding en toelating. 

 

 

3.5 Specifieke ondersteuningsvragen 

 

Toelaatbaarheid Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs VSO 

Wanneer voor een leerling praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs wordt 

overwogen, dan dient de school een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband. De 

adviescommissies LWOO/PrO of Toelaatbaarheid (ACT) adviseren het Samenwerkingsverband 

over de toelaatbaarheid. De directeur van het Samenwerkingsverband beslist daarna over het 

al dan niet afgeven van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Geeft het 

Samenwerkingsverband een TLV af, dan is een leerling toelaatbaar tot een school voor 

Praktijkonderwijs of VSO. De school waar wordt aangemeld bepaalt of deze de leerling ook kan 

toelaten. Dit op basis van de voor de zorgplicht geldende spelregels. Meer informatie over 

beide commissies en de gehanteerde richtlijnen en criteria, is gepubliceerd op de website van 

het Samenwerkingsverband. Vanaf 1 augustus 2018 is ook een wetswijziging voor PrO 

voorzien. Het bestuur van het Samenwerkingsverband neemt uiterlijk 1 december 2017 een 

besluit over het beleid t.a.v. de toelaatbaarheidsbepaling van leerlingen voor PrO en de wijze 

waarop middelen worden toegekend aan PrO. 

 

Toelaatbaarheid Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) 

Ook voor de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en de 

ondersteuningsbudgetten die daar bij horen, vraagt het Samenwerkingsverband een advies 

aan de adviescommissie LWOO/PrO. Daarna beslist de directeur van het 

Samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid.  

Tot 1 augustus 2018 gelden de procedure en criteria zoals gehanteerd in 2015. Deze zijn 

gebaseerd op landelijke regelgeving. Vanaf 1 augustus 2018 mag het Samenwerkingsverband 

zelf bepalen welke leerlingen in het VMBO LWOO nodig hebben en wat de tijdsduur daarvan 

is. Het bestuur van het Samenwerkingsverband neemt uiterlijk 1 december 2017 een besluit 

over het beleid ten aanzien van de toelaatbaarheidsbepaling van leerlingen voor PrO en de 

wijze waarop middelen worden toegekend aan LWOO. 

 

Leerlingen met ernstige visuele beperkingen 

Visio verzorgt in de regio specialistische onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met 

visuele beperkingen. Zowel in het regulier onderwijs, als in eigen gespecialiseerde VSO-

scholen. De procedure voor aanmelding en toelating bij een school van Visio is beschreven op 

de website www.visio.org. Is een leerling toelaatbaar dan wordt een passend arrangement 

samengesteld, in overleg met ouders en school. Jaarlijks overleggen Visio en 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek over de mogelijkheden om de 

samenwerking te versterken.  
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Leerlingen met ernstige auditieve of communicatieve beperkingen  

De Koninklijke Auris Groep biedt onderwijs en begeleiding voor leerlingen met een auditieve of 

communicatieve beperkingen. Zowel in het regulier onderwijs, als in eigen gespecialiseerde 

VSO-scholen. In de regio van het Samenwerkingsverband doet dit Auris de Weerklank.  

Deze school maakt geen deel uit van het Samenwerkingsverband. Informatie over aanmelding 

en toelating is te vinden op website www.auris.nl 

Jaarlijks overleggen de Koninklijke Auris Groep en Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en 

Bollenstreek over de mogelijkheden om de samenwerking te versterken.  

 

Onderwijs aan zieke kinderen 

Wanneer een school met een zieke leerling te maken krijgt, dan blijft de school 

verantwoordelijk voor het onderwijs. Ondersteuning kan nodig zijn om onderwijs op school, in 

het ziekenhuis, of thuis, mogelijk te maken. Scholen kunnen hiervoor een beroep doen op de 

Educatievoorziening van het LUMC te Leiden. In die gevallen dat het om onderwijs thuis gaat, 

is de inzet mogelijk van de consulenten van het landelijk netwerk Ziezon (www.ziezon.nl). 

  

Onderwijs aan leerlingen in een GGZ-instelling of (gesloten) jeugd justitiële instelling 

Leerlingen die verblijven in een GGZ-instelling of (gesloten) jeugd justitiële inrichting (zoals 

Curium, Jutters, de Vaart, of Teylinger Eind) en daar onderwijs ontvangen, hebben geen TLV 

nodig. Deze leerlingen worden geplaatst vanuit het VO of het VSO. 

Zij worden tijdelijk uitgeschreven bij de school van herkomst en tijdelijk ingeschreven bij de 

VSO-school die het onderwijs verzorgt. Wanneer de behandeling of detentie beëindigd is, gaat 

de leerling weer terug naar de school van herkomst. Deze houdt dus de zorgplicht voor deze 

leerlingen. 
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4 De relatie tussen passend onderwijs en gemeente 
 

4.1 Inleiding 

 

Passend onderwijs staat niet op zich. Naast de invoering van de wet Passend onderwijs spelen 

nog een rol de overheveling van de jeugdzorg/jeugdhulp en onderdelen van de AWBZ naar de 

gemeente en de invoering van de Participatiewet. Gemeenten staan voor de uitdaging er voor 

zorg te dragen dat er een stevig fundament in het sociale domein ontstaat.  

 

De vele raakvlakken met passend onderwijs brengen met zich mee dat van gemeenten en 

onderwijs meer samenwerking wordt gevraagd. Dit komt onder meer tot uiting in het bij wet 

verplichte ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) van Samenwerkingsverbanden en 

regionale gemeenten (Op grond van de artikelen 18a lid 9 van de Wet op het primair onderwijs 

en 17a lid 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs). In dit overleg horen tenminste 

besproken te worden de thema’s: 

• Jeugdhulp; 

• Leerplicht;  

• Leerlingenvervoer;  

• Onderwijshuisvesting; 

• Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en dagbesteding. 

 

Het door het Samenwerkingsverband op te stellen ondersteuningsplan mag pas worden 

vastgesteld nadat hierover op overeenstemming gericht overleg (hierna: OOGO) plaatsvond. 

De gemeente heeft de plicht om hetzelfde te doen met haar jeugdbeleidsplan, met het oog op 

de noodzakelijke afstemming van onderwijs en gemeente. 

 

De concept-ondersteuningsplannen van de Samenwerkingsverbanden primair- en voortgezet 

onderwijs zijn inmiddels besproken met de regionale gemeenten. In dit overleg zijn afspraken 

gemaakt over de verbinding tussen passend onderwijs en de taken van de gemeenten. In de 

volgende paragrafen worden deze afspraken beschreven.  

 

4.2 Jeugdhulp 

 

Taakverdeling 

De scholen in het Samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de interne ondersteuning. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de externe ondersteuning en de zorg voor en hulp aan 

kinderen en jeugdigen. Hiertoe behoort ook het inzetten van jeugdhulp op maat. De 

samenwerking van onderwijs en gemeenten heeft als doel te komen tot een samenhangend en 

afgestemd stelsel van in- en externe ondersteuning.  

 

Wat is onze ambitie? 

Gemeenten en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van 

kinderen en jongeren. De ambitie is om zoveel als mogelijk te waarborgen dat zij veilig en 

positief opgroeien, passend leren en zowel nu als later mee kunnen doen naar vermogen. Deze 

ambitie vraagt om een integrale aanpak met één plan voor één kind of gezin. 

 

Wat is onze werkwijze? 

Alle scholen in het Samenwerkingsverband kunnen via de gemeentelijke Jeugd en Gezinsteams 

(JGT) een beroep doen op de in een gemeente beschikbare mogelijkheden voor preventie, 

ondersteuning en jeugdhulp. Deze kunnen van gemeente tot gemeente verschillen.  
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De Jeugd en Gezinsteams richten zich op de problemen van kinderen en jongeren die 

samenhangen met de (psychische) gezondheid, het thuismilieu, of buurt en vrije tijd. De school 

richt zich op problemen die te maken hebben met het leren en de omgang met elkaar in de 

school. Kenmerkend voor de samenwerking tussen een school en een Jeugd en Gezinsteam 

zijn de op kind, jeugdige en gezin gerichte integrale analyse en aanpak, geregisseerd door 

aangewezen casusverantwoordelijken en de benutting van de eigen kracht en het netwerk van 

het kind, de jongere en het gezin. Daarnaast wisselen scholen en Jeugd en Gezinsteams 

expertise uit. 
 

Iedere school heeft een vaste contactpersoon bij het JGT. Deze kan rechtstreeks benaderd 

worden door de zorgcoördinator. Onderwijs- en JGT professionals werken waar nodig samen 

aan integrale passende ondersteuning. Deze kan bestaan uit een combinatie van 

onderwijsondersteuning en jeugdhulp/zorg. De professionals van het JGT bieden toegang tot 

vormen van gespecialiseerde jeugdhulp waarvoor een toegangsbesluit nodig is.  

Naast deze gespecialiseerde hulp bieden gemeenten laagdrempelige en vrij toegankelijke 

mogelijkheden voor ondersteuning, voorlichting en advies bij vragen en problemen rond 

opvoeden en opgroeien. Dit aanbod is tot een bepaalde grens vrij toegankelijk.  
 

In de Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) werken onderwijs en gemeenten ook samen. 

Vanuit de Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) neemt een sociaal psychiatrisch verpleegkundige deel 

aan de ACT. Laatstgenoemde wordt ingezet vanuit de gemeenten om de afstemming 

(integraliteit) t.a.v. hulp/zorg en onderwijs (één kind, één gezin, één plan) te bevorderen.  

 

4.3 Leerplicht 
 

Ambitie 

De samenwerking van Leerplicht en onderwijs is gebaseerd op de gedeelde ambitie iedere 

leerling een passende school en daardoor optimale ontwikkelingskansen te willen bieden. 

Samen werken Leerplicht en onderwijs aan het voorkomen en terugdringen van verzuim, 

schooluitval en thuiszitten. Dit met als uiteindelijke doel kinderen en jeugdigen goed toe te 

rusten voor duurzame participatie naar vermogen in de samenleving. Of dat nu is met een 

vervolgopleiding, dagbesteding of doorstroming naar de arbeidsmarkt. De door Leerplicht en 

onderwijs gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de handreiking ‘Verzuim en voorkomen van 

thuiszitten’. 
 

Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! 

Scholen hebben een belangrijke taak in het signaleren van verzuim. De gemeente houdt 

toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Vroegtijdig signaleren is van groot belang om 

verzuim te kunnen voorkomen of terug te dringen. Wanneer scholen Leerplicht tijdig 

informeren over (dreigend) verzuim, dan kan gezamenlijk worden bepaald wat nodig is om het 

verzuim te beëindigen, of te voorkomen.  

Samen met het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland en het team Leerlingenzaken 

Alphen aan den Rijn hebben de regionale Samenwerkingsverbanden voor primair en 

voortgezet onderwijs een handreiking schoolverzuim en voorkomen van thuiszitten en een 

verzuimkaart opgesteld. Deze kaart, met als motto “vroeg signaleren voorkomt erger!”, is een 

schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs en Leerplicht over het melden van 

verzuim. Ook is op hoofdlijnen weergegeven wat school, Regionaal Bureau Leerplicht en GGD-

JGZ in verschillende situaties doen. Daarnaast zijn met genoemde leerplichtinstanties definities 

van thuiszitters overeengekomen en risicofactoren op thuiszitters benoemd. Het 

Samenwerkingsverband monitort ten minste eens per twee maanden het aantal (potentiële) 

thuiszitters op de scholen van het samenwerkingsverband en meldt het aantal thuiszitters aan 

de inspectie. Het samenwerkingsverband heeft ten aanzien van thuiszittersregistratie de 

volgende doelstellingen:   
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1. Terugbrengen van het aantal thuiszittende leerlingen binnen de scholen van het 

samenwerkingsverband.  

2. Verkorten van de periode van thuiszitten.  

3. Versnellen van de plaatsing in een passende onderwijsplek en/of toeleiding naar hulp of 

zorg.  

4. Signaleren van de belangrijkste oorzaken van thuiszitten en knelpunten bij plaatsing. 

 

Het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband richt zich ten aanzien van 

thuiszitters op:   

1. Het ontwikkelen en uitvoeren van preventieve activiteiten om thuiszitten/voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen. 

2. Het adviseren over de aanpak bij (dreigend) thuiszitten of voortijdig schoolverlaten. Het 

Loket ondersteunt de school om een alternatief traject of hulpverlening te realiseren, zodat 

de mogelijkheid van het behalen van een startkwalificatie blijft bestaan. 

 

4.4 Leerlingenvervoer 

 

De spelregels rondom leerlingenvervoer zijn veranderd met het van kracht worden van de 

wetgeving passend onderwijs op 1 augustus 2014. Een gevolg van de huidige regeling is dat 

leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs alleen nog in aanmerking komen voor 

leerlingenvervoer als zij vanwege hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen. 

In bijzondere individuele gevallen bieden gemeentes onder strikte voorwaarden maatwerk.  

De mogelijkheden verschillen per gemeente.  

 

4.5 Onderwijshuisvesting 

 

De regionale gemeenten werken alle met een integraal huisvestingsplan. Deze verschillen voor 

wat betreft looptijd en beschikbare middelen. Als door passend onderwijs aanpassingen in de 

onderwijshuisvesting noodzakelijk zijn, dan vindt hierover overleg plaats tussen de 

gemeente(n) en het Samenwerkingsverband. Voor ISK zijn daarover al afspraken gemaakt (zie 

pagina 13). 

 

4.6 Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en dagbesteding 

 

Wat betreft arbeidsmarkt en dagbesteding werken gemeenten en onderwijs samen op 

regionaal niveau. Het gezamenlijke uitgangspunt is maatwerk trajecten te bieden aan jongeren 

die geen startkwalificatie kunnen halen en niet meer leerplichtig zijn. Deze trajecten zijn zoveel 

als mogelijk gericht op de versterking van de zelfredzaamheid. Onderwijs en gemeenten 

brengen in samenspraak met de ouders de ondersteuningsbehoefte in beeld, op het gebied 

van onderwijs of zorg. Vervolgens stellen zij samen vast hoe zorg gedragen kan worden voor 

een soepele overgang naar onderwijs, arbeid of dagbesteding en wie daarbij welke taak heeft. 

Het Samenwerkingsverband maakt hierover bindende afspraken met de gemeenten. 

 

4.7 Ontwikkelagenda Samenwerkingsverband - gemeenten 

 

Samenwerkingsverband en gemeenten stellen een ontwikkelagenda op, waarin zij de 

activiteiten, beoogde resultaten en looptijd beschrijven. De ontwikkelagenda wordt periodiek 

besproken in het structureel overleg van Samenwerkingsverband en gemeenten. Jaarlijks 

worden in het op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten de resultaten van de 

ontwikkelpunten geëvalueerd en bijgesteld. De ontwikkelagenda is te vinden op de website 

van het Samenwerkingsverband. 
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5 Kwaliteitsbeleid  
 

5.1 Inleiding 

 

Het ondersteuningsplan is de basis voor de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. 

Kwaliteitszorg is een manier om te meten in welke mate het samenwerkingsverband haar 

missie, visie en doelstellingen realiseert, wat de mogelijkheden tot versterking zijn en hoe deze 

te benutten. Dit hoofdstuk beschrijft de vormgeving van het kwaliteitsbeleid van het 

Samenwerkingsverband. 

 

5.2 Kwaliteitscyclus 

 

Voorwaarden voor effectieve kwaliteitszorg zijn zorgvuldig en transparant handelen en het 

doorlopen van een cyclisch proces dat 4 fasen kent: doelen stellen, doen, resultaten meten en 

bijstellen. Deze cyclus wordt benut als motor voor boring en verbetering. In dit proces staan 

drie vragen centraal:  

1. Doet het Samenwerkingsverband de goede dingen?  

2. Op de goede manier? 

3. Hoe kan het beter? 

 

De kwaliteitscyclus is de basis voor het Plan van Aanpak & Planningsdocument van het 

Samenwerkingsverband.  

 

 

 

 

De eerstvolgende cyclus gaat van start 1 augustus 2016 en zal vier jaar duren. Op basis van de 

resultaten wordt daarna een nieuw, waar nodig verbeterd, ondersteuningsplan opgesteld. 

 

In deze kwaliteitscyclus worden achtereenvolgens doelstellingen geformuleerd, de hiervoor 

nodige werkzaamheden uitgevoerd en de resultaten hiervan – ook tussentijds – gemeten.  
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Daar waar de kwaliteit beter kan, worden beleid en uitvoering (processen en activiteiten) 

bijgesteld. Daarna begint de volgende cyclus met het formuleren van de doelen voor de 

komende jaren. 

 

5.3 Monitoring: kwaliteit in beeld 

 

Voor de meting van de realisatie van de doelstellingen en de uitvoering van processen en 

activiteiten een kwaliteitsmonitor (bijlage 2) ontwikkeld. Indicatoren uit de monitor vormen 

input voor de kwaliteitscyclus van het Samenwerkingsverband. De kwaliteitsmonitor heeft als 

doel de efficiëntie als de effectiviteit inzichtelijk te maken, zodoende realisatie van 

doelstellingen en uitvoering van taken te kunnen evalueren. Daarnaast zijn deze ook nodig 

voor het toezicht door de Onderwijsinspectie.  

 

5.4 Basisondersteuning 

 

Elk schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de op school geboden 

ondersteuning te bewaken en versterken. Het samenwerkingsverband helpt scholen hierbij. 

De basisondersteuning die scholen bieden, wordt in de kwaliteitsmonitor inzichtelijk gemaakt 

vanuit indicatoren die terugkomen in het schoolondersteuningsprofiel. Deze indicatoren 

hebben onder meer betrekking op het onderwijsondersteuningsaanbod (de beschikbare 

protocollen, methodieken, aanpakken, enzovoorts), de specialisten die in de school aanwezig 

zijn, of de wijze waarop de deskundigheidsbevordering van docenten en specialisten is 

vormgegeven.  

Daarbij wordt ook nagegaan of scholen de beoogde resulaten op ontwikkelagenda's met 

behulp van middelen uit het Samenwerkingsverband hebben behaald. Tevredenheidsmetingen 

(5.7) op de scholen en de uitvoering van zelfevaluaties, bijv. middels collegiale visitaties (5.8) 

geeft ook input voor de evaluatie van de ontwikkelagenda’s. 

Het samenwerkingverband meet niets wat ook al door de Onderwijsinspectie gemeten wordt 

in het toezichtskader VO en VSO. Deze kaders bieden ook input voor de wijze waarop de 

basisondersteuning op de scholen wordt vormgegeven. 

 

 

5.5 Extra ondersteuning 

 

In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd of de school extra ondersteuning biedt, en zo 

ja, welke. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) verantwoordt een school de aan 

individuele leerlingen geboden extra ondersteuning. Met de kwaliteitsmonitor verzamelt het 

samenwerkingsverband relevante kengetallen gericht op arrangementen binnen de school, 

bovenschoolse arrangementen en het VSO. Er wordt goed gekeken naar de stappen die zijn 

gezet bij de toekennning en de uitvoering van extra ondersteuning. Vastgelegd worden 

aanvragen, besluiten en de uitvoerder van een arrangement. Doordat aan elke leerling een 

uniek nummer is gekoppeld ontstaat een volledig overzicht in de tijd. 

 

Aan scholen wordt gevraagd jaarlijks gegevens aan te leveren over de 

ontwikkelingsperspectieven die zij opstellen en aanvinken in BRON. Het gaat hier om het 

aantal OPP’s, start- en einddatum en uitstroombestemming. Het aanleveren van de benodigde 

gegevens wordt gerekend tot de orthopedagogische en orthodidactische taken van scholen 

‘aan de poort’. Deze worden door het samenwerkingsverband gefaciliteerd. Voor het 

voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs geldt deze registratie niet, omdat daar alle 

leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben. 
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5.6 Beleid en procedurebeschrijvingen 

 

Het samenwerkingsverband wil zijn rol, werkwijzen, processen en procedures actueel en voor 

alle betrokkenen zichtbaar en duidelijk, laten zijn. Om deze reden worden het gevoerde beleid, 

gehanteerde procedures en gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. Als deze van belang 

zijn voor bijvoorbeeld scholen, ouders of andere partijen, dan vindt publicatie op de website 

van het samenwerkingsverband plaats. In het samenwerkingsverband gemaakte afspraken 

worden bewaakt in netwerkbijeenkomsten en ander overleg, of met trendanalyses.  

 

Aan de orde komen bijvoorbeeld: 

• Het actueel zijn/houden van schoolondersteuningsprofielen; 

• Jaarverslagen; 

• Trendrapportages; 

• Documenten van de ondersteuningsplanraad (OPR); 

• Kwaliteitsrapportages; 

• Procedures rond aanmelding en toelating; 

• Procedures en criteria rond de aanvraag van (extra) ondersteuning en 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV); 

• Procedures rond klachten, bezwaren en geschillen; 

• Het privacy-regelement. 

 

5.7 Tevredenheidsonderzoeken 

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd 

door de scholen zelf. Vanuit deze tevredenheidsonderzoeken wil het samenwerkingsverband 

de mate van tevredenheid met een ondersteuningstraject en de behaalde resultaten in beeld 

krijgen. 

 

Ouders 

Het tevredenheidsonderzoek wordt voor zover mogelijk uitgevoerd onder ouders waarvan de 

kinderen extra ondersteuning ontvangen en die betrokken zijn geweest bij het opstellen van 

een ontwikkelingsperspectief. De scholen voeren in ieder geval tevredenheidsonderzoek uit 

onder ouders waarvan de kinderen basisondersteuning krijgen. 

Het op ouders gerichte onderzoek meet de mate waarin zij tevreden zijn over: 

• De kwaliteit van de extra onderwijsondersteuning; 

• De snelheid van handelen; 

• De invloed die zij hebben op de ondersteuning. 

 

Leerlingen 

Het tevredenheidsonderzoek wordt gehouden onder leerlingen voor wie een 

ontwikkelingsperspectief is opgesteld. De scholen brengen de tevredenheid in beeld van de 

leerlingen met extra ondersteuning. 

Het onderzoek onder leerlingen meet de mate waarin deze tevreden zijn over: 

• De kwaliteit van de extra onderwijsondersteuning; 

• De snelheid van handelen; 

• De invloed die zij hebben op de ondersteuning. 

 

Scholen 

Vertegenwoordigers van de schoolleiding en het ondersteuningsteam (zorgcoördinatoren en 

interne specialisten) worden betrokken bij het onderzoek naar de tevredenheid van scholen. 

Het onderzoek is afgestemd op de specifieke rollen en taken van de respondenten. 

Vastgesteld wordt de tevredenheid ten aanzien van: 
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• De systematiek van ondersteuningstoewijzing; 

• De rondom leerlingen tussen scholen gerealiseerde samenwerking; 

• De rol en dienstverlening van het samenwerkingsverband. 

 

Netwerkpartners 

Het samenwerkingsverband wil weten in hoeverre de netwerkpartners tevreden zijn over de 

samenwerking, de toegankelijkheid en bereikbaarheid, de communicatie, de uitwisseling van 

informatie en de behaalde resultaten. 

 

5.8 Collegiale visitatie 

 

Alle scholen bieden basisondersteuning. Om deze te versterken wordt gebruik gemaakt 

collegiale visitatie. Met behulp van collegiale visitatie laten de scholen elkaar zien hoe zij 

werken aan de ontwikkeling en versterking van de ondersteuning. Ook geven zij elkaar 

hierover beargumenteerde feedback. De collegiale visitatie bestaat uit vier stappen: 

1. Een school schrijft een zelfevaluatie; 

2. Een visitatiecommissie van collega’s bezoekt de school en geeft feedback; 

3. De school formuleert de verkregen inzichten en mogelijkheden tot versterking die worden 

benut; 

4. Tot slot rapporteert de school aan het samenwerkingsverband en in het directieberaad van 

het samenwerkingsverband, over dat wat er gebeurt met de uitkomsten van de 

zelfevaluatie en de collegiale visitatie.  

 

De inzichten en conclusies van de collegiale visitatie worden gedeeld en besproken, maar niet 

gepubliceerd. Het is aan de scholen om werk te maken van de gevonden mogelijkheden tot 

versterking. De ontwikkelagenda van het samenwerkingsverband biedt hen daarbij 

mogelijkheden tot ondersteuning. Collegiale visitaties op basis van een zelfevaluatie wordt 

gekoppeld aan de ontwikkelagenda en zal derhalve minimaal 1x per beleidscyclus 

plaatsvinden. De uitkomsten van de zelfevaluatie en collegiale visitatie geven de school inzicht 

in het effect van de inspanningen en resultaten rond de beoogde doelstellingen. Op regionaal 

niveau geeft het het samenwerkingsband inzicht in de uitvoering van de basisondersteuning en 

ontwikkelmogelijkheden. 

 

5.9 Klachten, bezwaren en geschillen 

 

Hoofdstuk 7 van dit ondersteuningsplan beschrijft hoe samenwerkingsverband en scholen 

omgaan met klachten, bewaren en geschillen. Informatie over klachten, bezwaren en 

geschillen geeft inzicht in de kwaliteit van de geboden extra- en basisondersteuning. Het 

samenwerkingsverband vraagt scholen om deze reden gegevens aan te leveren over de 

aantallen en de soorten klachten, bezwaren, of geschillen in het kader van passend onderwijs. 

Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van het gevoerde beleid verder te 

ontwikkelen. 

 

5.10 Verantwoording 

 

Het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening zijn de instrumenten waarmee het 

samenwerkingsverband zich verantwoordt aan alle belanghebbenden. Hierbij wordt ook 

gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem.  

Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld en beschrijft de activiteiten en resultaten van 

het samenwerkingsverband. De jaarrekening, het jaarverslag en de meerjarenbegroting geven 

samen inzicht in de door het samenwerkingsverband verkregen middelen en de daarmee 

behaalde resultaten. Hiermee wordt ook financieel verantwoording afgelegd. 
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6 Medezeggenschap 
 

6. 1 Doelstelling 

 

Het Samenwerkingsverband betrekt personeel van scholen, ouders en leerlingen bij de 

ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De formele invloed die zij hebben, stelt hen in staat 

bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid en de uitvoering daarvan, door het 

Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband heeft geen personeel in dienst. Met 

betrekking tot de Wet Medezeggenschap op Scholen zijn er drie niveaus waarop de 

betrokkenheid van personeel, ouders en leerlingen geregeld hoort te zijn. Deze niveaus zijn: 

- De individuele scholen (MR/OR); 

- Het bevoegd gezag van de scholen (GMR/OR); 

- Het beleid van het Samenwerkingsverband (OPR). 

 

6.2 Medezeggenschap scholen en bevoegd gezag 

 

De medezeggenschapsraad (MR) van een school heeft het recht van advies omtrent het 

schoolondersteuningsprofiel en instemmingsrecht voor wat betreft het schoolplan. In het 

profiel beschrijft de school welke ondersteuning deze kan bieden aan leerlingen met een 

specifieke ondersteuningsbehoefte.  

 

Valt er meer dan één school onder hetzelfde bevoegd gezag, dan is er sprake van een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze heeft ook nog adviesrecht 

aangaande het financieel meerjarenbeleid en het zorg- en ondersteuningsbeleid van het 

bevoegd gezag. Bij het Wellant College is sprake van een Ondernemingsraad (OR) i.p.v. een 

(G)MR. 

 

6.3 Medezeggenschap Samenwerkingsverband 

 

Het beleid van het Samenwerkingsverband 

Voor de medezeggenschap rondom het beleid van het Samenwerkingsverband is een 

Ondersteuningsplanraad (OPR) in het leven geroepen. Deze heeft instemmingsbevoegdheid bij 

de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan (zoals bedoeld in artikel 17a van de Wet 

op het voortgezet onderwijs). Ouders, leerlingen en medewerkers worden afgevaardigd door 

de medezeggenschapsraden van de scholen.  

 

Werkwijze 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband stelde een reglement en een 

medezeggenschapstatuut op voor de OPR. Hierin is geregeld hoe de medezeggenschap van 

beide organen vorm krijgt (zie website voor de reglementen en statuten). 

 

Overleg 

De directeur van het Samenwerkingsverband voert namens het bestuur het overleg met de 

OPR. 

 

Verslaglegging 

De OPR stellen jaarlijks een verslag op van de werkzaamheden in het afgelopen schooljaar. 

Deze verslagen worden gepubliceerd op de website van het Samenwerkingsverband. Ook 

kunnen exemplaren worden opgevraagd bij het secretariaat. 
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7 Klachten, bezwaren en geschillen 
 

7.1 Ouders en school informeren elkaar wederzijds 

 

Goed onderwijs staat of valt met een goede uitwisseling van informatie door ouders, school en 

eventuele andere betrokken professionals. Ouders hebben een goed inzicht nodig in de 

ondersteuning die wordt geboden op de scholen in de buurt, de stad of de regio. School, 

Samenwerkingsverband en andere betrokken professionals hebben goede informatie nodig 

over leerlingen. Zij kunnen deze informatie ook onderling uitwisselen wanneer dat nodig is om 

goede zorg en ondersteuning te bieden, of de continuïteit hiervan te waarborgen.  

Bij aanmelding op een school bevestigen ouders dit te weten en in te stemmen met de 

bepalingen zoals die hierover in de wet zijn opgenomen. Als de noodzaak zich voordoet om 

informatie over een leerling uit te wisselen, dan informeert de school de ouders hierover. De 

toestemming van ouders wordt zo nodig schriftelijk vastgelegd.  

 

7.2 Welke rechten hebben ouders bij ondersteuning? 

 

Ouders worden door de school geïnformeerd zodra een leerling om ondersteuning vraagt die 

de basisondersteuning van de school overstijgt. Dit gebeurt al bij de eerste signalering. Ouders 

en school onderzoeken samen welke interventies nodig zijn. Vanaf het allereerste signaal is 

informatie van de ouders erg belangrijk. Over de thuissituatie, maar ook omtrent bijvoorbeeld 

de vraag hoe ouders de problemen rondom hun kind ervaren. Ouders moeten er daarbij op 

kunnen vertrouwen dat de school in het belang van hun kind handelt en op basis van de 

wederzijds gedeelde informatie tot passende ondersteuning komt. 

 

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

Vanuit deze grondhouding vindt de communicatie tussen school en ouders plaats. Ouders zijn 

primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Scholen zijn primair 

verantwoordelijk voor het onderwijs. School en ouders willen hetzelfde: kinderen de best 

mogelijke kansen bieden, zodat zij in de samenleving mee kunnen doen naar vermogen. In 

deze ambitie zijn onderwijs en opvoeding zeer nauw met elkaar verbonden. Om deze reden 

zijn ouders pedagogisch partner van de school. Daarom is school voor de ouders 

onderwijskundig partner. 

 

Partnerschap en heldere afspraken over de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden, 

helpen om vroegtijdig problemen in onderwijs en opvoeding te signaleren en daar adequaat 

mee om te gaan. De school beslist uiteindelijk over de aard van de gevraagde interventie, maar 

doet dit altijd in samenspraak met de ouders. Ook de bijdrage die ouders in de thuissituatie 

kunnen leveren aan deze interventie, wordt besproken en bekrachtigd. Ouders leveren in veel 

situaties zo een belangrijke bijdrage aan realisatie van het ontwikkelingsperspectief van hun 

kind. 

 

7.3 Klachten, bezwaren en geschillen van ouders 

 

Het kan voorkomen dat ouders zich niet in een besluit van de school kunnen vinden. Ook in 

situaties waarin de informatieverstrekking en de onderlinge communicatie goed verliepen. In 

dat geval kunnen ouders een beroep doen op ondersteuning van De Onderwijsconsulenten. 

Het Samenwerkingsverband kan bij besluiten genomen door het Samenwerkingsverband 

ouders de mogelijkheid van een second opinion aanbieden. Bijvoorbeeld door hier om te 

vragen bij een voorziening van een ander Samenwerkingsverband.  
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Wanneer een school of ouders bezwaar hebben t.a.v. een besluit betreffende een 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), kunnen zij dat schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur van 

het samenwerkingsverband binnen 6 weken na datum afgifte TLV. Na het horen van de 

aanvragende school en/of ouders kan het bestuur van het samenwerkingsverband besluiten 

de aanvraag nogmaals aan de ACT voor te leggen of de TLV-verklaring te handhaven. Het 

besluit van het bestuur heeft de status van een beschikking in de zin van artikel 1:1 van de 

Algemene Wet Bestuursrecht. Dat betekent dat alsnog bezwaar aangetekend kan worden 

tegen dit besluit bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring. 

Voor klachten die betrekking hebben op taken uitgevoerd door personeel dat werkzaam is 

voor het Samenwerkingsverband, heeft het Samenwerkingsverband een klachtenregeling. 

 

Als school en ouders desondanks niet tot overeenstemming komen, dan is er sprake van een 

geschil. Ouders kunnen dit geschil ter beoordeling voorleggen aan de klachtencommissie van 

de school of het schoolbestuur. Ouders hebben ook de mogelijkheid om aan de landelijke 

geschillencommissie om een oordeel te vragen. Deze commissie is in het leven geroepen voor 

geschillen die betrekking hebben op de aanmelding en verwijzing van leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben, of op het geformuleerde ontwikkelingsperspectief. 

Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan het college voor 

mensenrechten en gelijke behandeling, of een beroep aan te tekenen bij de rechter. 

 

7.4 Second opinion 

 

School en ouders kunnen met elkaar van mening verschillen over de vraag of de geboden of te 

bieden ondersteuning de juiste is voor een leerling. Het Samenwerkingsverband maakt in deze 

situatie een ‘second opinion’ mogelijk. Hier wordt een ander Samenwerkingsverband voor 

ingeschakeld. Degene die de ‘second opinion’ opstelt, is een deskundige die in zijn 

Samenwerkingsverband verantwoordelijk is voor het organiseren van extra ondersteuning. De 

‘second opinion’ is gebaseerd op het leerlingdossier en een schriftelijke toelichting van ouders 

en school op het meningsverschil. Ook wordt met beide een gesprek gevoerd. Deze 'second 

opinion’ is noch voor ouders, noch voor school bindend. 

 

7.5 Onderwijsconsulenten 

 

De door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het leven geroepen 

Onderwijsconsulenten adviseren en begeleiden ouders, verzorgers en scholen in situaties 

waarin deze geen overeenstemming bereiken over een kind met een handicap, ziekte of 

stoornis. Ook zoeken deze onderwijsconsulenten oplossingen voor kinderen die langdurig 

thuiszitten, zonder uitzicht op passend onderwijs (Voor meer informatie: 

www.onderwijsconsulenten.nl). 

 

7.6 Privacy en persoonsgegevens 

 

Samenwerkingsverbanden gebruiken en verwerken persoonsgegevens van leerlingen.  

De Wetten op het primair onderwijs (artikel 18a lid 13) en op het voortgezet onderwijs 

(artikel17a lid 14) maken dit mogelijk: ‘Het Samenwerkingsverband is bevoegd zonder 

toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid 

als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken met 

betrekking tot leerlingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken…...’ 

Het Samenwerkingsverband heeft, net zoals geldt voor scholen, geen meldingsplicht bij het 

College Bescherming Persoonsgegevens.  
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Het Samenwerkingsverband kan persoonsgegevens van leerlingen verwerken met het oog op 

bijvoorbeeld: 

• De verdeling van ondersteuningsmiddelen en de toekenning van arrangementen; 

• Het vaststellen van de toelaatbaarheid; 

• Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van scholen. 

 

Het Samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet aan derden verstrekken. 

Enige uitzondering is het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling is 

aangemeld of ingeschreven.  

 

Het Samenwerkingsverband bewaart persoonsgegevens op een plaats die alleen toegankelijk 

is voor medewerkers van het Samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de 

toelaatbaarheid. De gegevens worden tot drie jaar beveiligd bewaard. 

 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek hanteert een model-privacyreglement 

waarin is beschreven welke persoonsgegevens scholen en Samenwerkingsverbanden mogen 

verwerken en onder welke voorwaarden. Dit reglement is gebaseerd op de wetgeving passend 

onderwijs en de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacyreglement 

is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband. 
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8 Organisatie en bestuur 

 
8.1 Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek 

 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is een stichting die bestaat uit 6 

schoolbesturen met vestigingen in de Duin- en Bollenstreek en 2 schoolbesturen van buiten de 

regio (opting in schoolbesturen). Op 30 oktober 2013 is de Stichting Centrale Dienst 

Samenwerkingsverband VO/VSO Duin- en Bollenstreek met een wijziging van de statuten  

omgevormd naar de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. 

 

8.2  Bestuur-directeur model 

 

De stichting kent een zogenaamd bestuur-directeur model, waarin de directeur de dagelijkse 

leiding van het Samenwerkingsverband heeft. Het bestuur is een toezichthoudend bestuur. 

Aan de directeur zijn ruime bevoegdheden en mandaten verleend, welke in een 

managementstatuut en het Toezichtskader zijn vastgelegd. Uiterlijk in het schooljaar 2017-

2018 wordt dit model geëvalueerd en neemt het bestuur een besluit of in het licht van de code 

Goed Bestuur een overstap naar een ander model noodzakelijk en wenselijk is. Dit vanuit de 

optiek van de scheiding van bestuur en toezicht.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het Ondersteuningsplan van het 

Samenwerkingsverband, de begroting, de jaarrekening en ontslag van medewerkers. De 

directeur van het Samenwerkingsverband heeft de dagelijkse leiding van het 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, binnen de door het bestuur vastgestelde 

kaders. 

 

8.3  Besluitvorming bestuur 

 

Het bestuur van het Samenwerkingsverband streeft naar consensus in de besluitvorming. 

Daarom is in de statuten opgenomen dat consensus uitgangspunt is voor de besluiten die het 

bestuur neemt. Mocht stemmen desondanks nodig zijn, dan is een meerderheidsbesluit 

voldoende. Hiervoor gelden twee voorwaarden:  

• Een geldig meerderheidsbesluit is een meerderheid van de in de vergadering 

vertegenwoordigde besturen; 

• Een meerderheid op basis van leerlingenaantal (gedefinieerd als het aantal leerlingen dat 

het ministerie van OCW aanhoudt voor de bekostiging van het Samenwerkingsverband).  

In de statuten van het Samenwerkingsverband is een voorziening opgenomen voor het 

oplossen van geschillen als schoolbesturen het niet eens zijn met een uitspraak van het 

Samenwerkingsverband en zij er in onderling overleg niet uitkomen. Er kan dan een beroep 

gedaan worden op de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs (LAS). De uitspraak van de LAS is bindend voor alle partijen.  

 

8.4  Werkorganisatie 

 

De werkorganisatie bestaat uit de secretariële- en administratieve ondersteuning, een 

beleidsmedewerker en een functionaris van het Loket Passend Onderwijs. Bij deze laatste 

kunnen scholen, ouders en instellingen terecht met vragen over ondersteuning op school of 

toelaatbaarheid tot het VSO. Deze functionaris is ook voorzitter van de Adviescommissie 

Toelaatbaarheid (ACT). De directeur geeft leiding aan de werkorganisatie. 
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8.5  Het Scholenoverleg 

 

Het Scholenoverleg bestaat uit leden van de directies van de aangesloten scholen. De 

activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het inhoudelijk 

beleid van de stichting. Het Scholenoverleg heeft als specifieke taken er voor zorg te dragen 

dat het Ondersteuningsplan wordt uitgevoerd binnen de eigen schoolorganisatie en dat de in 

dat kader genomen besluiten en gemaakte afspraken worden nagekomen. Het Scholenoverleg 

fungeert ook als netwerk voor de uitwisseling van informatie en gedachten. De directeur zit 

het Scholenoverleg voor. 

 

8.6  Commissies van het Samenwerkingsverband 

 

- Adviescommissie Toelaatbaarheid (ACT) geeft advies aan de directeur over een aanvraag 

voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

- Adviescommissie LWOO/PrO (ACLP) voorziet de directeur van advies over aanvragen voor 

een aanwijzing LWOO of een TLV voor het Praktijkonderwijs. 

 

8.7  Ondersteuningsplanraad (OPR) 

 

Het Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) ingericht en een 

reglement voor de OPR vastgesteld. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de leden 

van de GMR. Is er geen GMR, dan door de MR of Ondernemingsraad van de scholen die lid zijn 

van het Samenwerkingsverband (niet via opting in). Per GMR, MR of Ondernemingsraad kan 

één personeelslid èn één ouder of leerling worden afgevaardigd. Het gaat in dit geval om 

ouders van leerlingen van scholen die deelnemen aan het Samenwerkingsverband.  

Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de OPR met betrekking tot de 

vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan zoals bedoeld in artikel 17a van de Wet op 

het voortgezet onderwijs. De directeur van het Samenwerkingsverband voert namens het 

bestuur het overleg met de Ondersteuningsplanraad. 

 

8.8  Samenwerkingsverband en netwerken 

 

Elke school geeft zelf actief vorm aan passend onderwijs voor haar leerlingen. Elke school is 

een onderdeel van het regionale netwerk. Dit netwerk is van groot belang om vorm en inhoud 

te geven aan het uitgangspunt: "Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze leerlingen". Het 

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is een drijvende kracht achter het 

netwerk en organiseert netwerkbijeenkomsten. Dit met als doelen om in hechte 

samenwerking passend onderwijs te bieden en actief zorg te dragen voor een dekkend 

onderwijsondersteuningsaanbod voor alle leerlingen in de regio.  

 

De rol van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek omvat: 

- Kennis delen; 

- Stimuleren en spiegelen; 

- Initiëren; 

- Regisseren; 

- Scheppen van voorwaarden voor samenwerking; 

- Dienstverlening en facilitering; 

- Toekenning bekostiging. 
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Werkorganisatie 

Het Samenwerkingsverband realiseert in ieder geval de volgende activiteiten: 

- Netwerkbijeenkomsten met gemeenten en jeugdhulpinstellingen 

Doelen: het realiseren en bevorderen van onderwijs-zorg-arrangementen, het vormgeven 

van regionale ambities, het stimuleren van het onderling delen en gebruikmaken van 

elkaars expertise. 

Deelnemers zijn: vertegenwoordigers van gemeenten, instellingen voor jeugdhulp, 

vertegenwoordigers van scholen uit de regio (mede afhankelijk van het thema van de 

bijeenkomst/activiteit) en het Samenwerkingsverband. 

 

- Expertisebijeenkomsten 

Doelen: Het informeren over en daardoor vergroten van de kennis over actuele thema’s. 

Deelnemers zijn: zorgcoördinatoren, gedragsspecialisten, dyslexiecoaches van alle 

schoollocaties van Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. 

8.9 Organogram V(S)O Duin- en Bollenstreek 
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9 Financieel beleid 
 

9.1  Inleiding 

 

Met de invoering van passend onderwijs is de financieringssystematiek ingrijpend gewijzigd. 

Geldstromen zijn verlegd van schoolbesturen en REC’s naar het Samenwerkingsverband.  

De belangrijkste financiële veranderingen zijn: 

- Het Samenwerkingsverband is verplicht mee te betalen aan leerlingen die in de regio 

wonen en die op grond van een Toelaatbaarheidsverklaring worden verwezen naar een 

VSO-school van voormalig cluster 3 en 4; 

- De voormalige ‘rugzakmiddelen’ zijn aan het Samenwerkingsverband toegekend als 

onderdeel van het budget voor ‘zware ondersteuning’;  

- Op termijn geldt landelijk eenzelfde bedrag per leerling om zware ondersteuning te 

bekostigen (de zogenaamde verevening); 

- Sinds 1 januari 2016 zijn LWOO en PrO ondergebracht in het stelsel passend onderwijs. Dit 

betekent dat de middelen zijn toegevoegd aan die van het Samenwerkingsverband; 

- Per 1 augustus 2018 is een wijziging voorzien in wet- en regelgeving m.b.t. de 

voorwaarden voor plaatsing en bekostiging van leerlingen in LWOO en PrO. Hierover 

worden in het Samenwerkingsverband afspraken gemaakt; 

- De bekostigingsgrondslag van het Regionaal Zorgbudget (lichte ondersteuning) is 

gewijzigd: van het aantal leerlingen in leerjaar 3 en 4 VMBO naar een bekostiging op basis 

van het totale aantal leerlingen in het Samenwerkingsverband. 

 

9.2  Algemene uitgangspunten 

 

01. De financiële administratie wordt gevoerd door de Stichting Christelijk Voortgezet 

Onderwijs Katwijk; 

02. Het financieel beleid en beheer is verankerd In de planning- en control cyclus; 

03. De begroting kent een activiteitengerichte opbouw (kostenplaatsen) met de voor de 

activiteit verwachte financieringsbronnen (kostendragers). Dit sluit aan bij het model 

financieel jaarverslag van het Ministerie van OCW. Zo wordt jaarlijks een professionele 

verantwoording afgelegd, voorzien van een controleverslag.  

04. De inrichting van de financiële administratie sluit volledig aan bij de begroting en kent dan 

ook een kostensoorten en kostenplaatsenstructuur.  

05. Periodiek zullen managementrapportages worden verstrekt aan het bestuur over de 

(financiële) stand van zaken van de begrote activiteiten. De directeur bewaakt en 

controleert de financiële budgetten en ziet toe op de voortgang van de geplande 

activiteiten. Het streven is om geen financiële bijdrage te vragen van scholen voor 

kostensoorten of -plaatsen van het Samenwerkingsverband. 

 

9.3 Uitgangspunten begroting 

 

Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

01. Bij begrotingen en jaarrekeningen is uitgangspunt dat het boekjaar het kalenderjaar is. 

02. Het bestaande beleid is het vertrekpunt voor de begroting. Dit houdt in dat: 

a) De middelen van het Samenwerkingsverband zoveel mogelijk naar de scholen gaan, op 

basis van het inhoudelijke beleid van het Samenwerkingsverband (zie 

Ondersteuningsplan); 

b) De overheadkosten van het Samenwerkingsverband zo laag mogelijk worden 

gehouden; 
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c) Er aan het regulier voortgezet onderwijs geen middelen worden toegekend volgens de 

gedachte 'geld volgt de leerling', met uitzondering van de 'regeling dyslexie' en 

'symbiose'; 

d) Leerlingen zoveel mogelijk in het regulier onderwijs worden opgevangen. Plaatsing van 

leerlingen in een tijdelijke of tussenvoorziening vindt zo min mogelijk plaats en altijd zo 

kort mogelijk.  

03. Bij de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van geprognosticeerde leerlingenaantallen, 

zoals in de meerjarenbegroting worden genoemd; 

04. Het Samenwerkingsverband neemt geen personeel in dienst; 

05. Het samenwerkingsverband verzorgt zelf geen onderwijs; 

06. Het Samenwerkingsverband werkt met sluitende begrotingen. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

a) Er is geen tekort; 

b) Om financiële risico’s het hoofd te bieden zal het bestuur van het 

Samenwerkingsverband in 2016 een risico-analyse uit laten voeren. Op basis hiervan 

worden voor de komende jaren het reserve- en weerstandsvermogen bepaald;  

c) Wat betreft ‘b’ zal het bestuur van het Samenwerkingsverband in 2016 een besluit 

nemen over de inzet van eventuele reserves; 

d) Opgebouwde reserves kunnen uitsluitend worden ingezet binnen de beleidskaders van 

het Samenwerkingsverband. 

07. Uitgangspunt is de integrale inzet van het lichte en zware zorgbudget en overige middelen. 

Het streven is hierbij om: 

a) Niet meer middelen uit te geven aan plaatsing van leerlingen op VSO-scholen, dan aan 

middelen daarvoor binnenkomt in het budget zware ondersteuning. Dit gebaseerd op 

de bekostigingsgrondslag van teldatum 01-10-2011; 

b) Niet meer middelen uit te geven aan plaatsing van leerlingen op scholen met LWOO en 

PrO-scholen, dan aan middelen daarvoor binnenkomt in het budget lichte 

ondersteuning. Dit gebaseerd op de bekostigingsgrondslag van teldatum 01-10-2012. 

08. Als overschrijding dreigt van middelen die aan het Samenwerkingsverband zijn toegekend 

voor zware ondersteuning, dan informeert de directeur van het Samenwerkingsverband 

tijdig het bestuur en doet voorstellen voor beleidsmaatregelen; 

09. Om meer leerlingen die ondersteuning nodig hebben beter te begeleiden in het regulier 

onderwijs worden jaarlijks vanuit het lichte ondersteuningsbudget middelen ingezet 

(ontwikkelagenda en professionalisering). Daarbij wordt ook nagegaan wat de rol en 

mogelijkheden zijn van de (preventieve) inzet van het VSO; 

10. Als 2
de

 teldatum VSO (groeibekostiging) geldt 1 februari (dit is wettelijk verplicht); 

11. Wanneer er sprake is van groei van het aantal VSO-leerlingen met een 

toelaatbaarheidsverklaring op een VSO-school, dan betaalt het Samenwerkingsverband de 

ondersteuningsbekostiging op basis van facturatie door de VSO-school aan de betreffende 

VSO-scholen; 

12. Het bestuur van het Samenwerkingsverband neemt uiterlijk 1 december 2017 een besluit 

over het beleid ten aanzien van de toelaatbaarheidsbepaling van leerlingen voor LWOO en 

PrO en de wijze waarop hieraan middelen worden toegekend. 
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Vaststelling  
 

Het Ondersteuningsplan schooljaar 2016-2017 t/m schooljaar 2019-2020 is vastgesteld door 

het bestuur van het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (28.03) op 9 juni 2016 

te Hillegom. 

 

Naam school en bestuur       Naam en handtekening vertegenwoordiger 

 

Bestuur Fioretti Teylingen 

(Fioretticollege te Lisse en Hillegom) 

(Teylingen College te Voorhout en Noordwijkerhout) 

 

 

 

 

de heer C. Kool 

 

Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet 

Onderwijs te Katwijk e.o. 

(Andreas College te Katwijk) 

(Praktijkschool Limes te Katwijk) 

 

 

 

 

de heer mr. J. Stevens 

 

Stichting Wellant 

(Wellantcollege te Rijnsburg) 

 

 

 

 

 

de heer B. Klaasen 

 

Stichting Openbaar VO Noordwijk 

(Northgo College) 

 

 

 

 

 

 

de heer J. van der Plas 

 

Stichting Het Rijnlands Lyceum 

(Rijnlands Lyceum Sassenheim) 

 

 

 

 

mevrouw mr. A. Verkade 

 

 

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in 

Leiden en Omstreken 

(Visser ’t Hooft te Rijnsburg) 

 

 

 

 

mevrouw drs. P. F. Verhoeckx  

 

Stichting Prof. Dr. Leo kanner Onderwijsgroep 

(Leo Kannerschool te Oegstgeest, Leo Kanner College 

te Leiden en P.C. Hooftcollege te Leiderdorp) 

 

 

 

 

de heer drs. C.J.C.. Timmer 

 

 

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden 

(Het Duin te Noordwijk, de Thermiek en Korte 

Vlietschool te Leiden) 

 

 

 

 

de heer I. Roosjen  
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Bijlagen 
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Bijlagen bij de hoofdstukken in dit Ondersteuningsplan 

 

De volgende bijlagen behoren bij dit ondersteuningsplan.   

Deze zijn te vinden op www.swvduinenbollenstreek.nl  

 

Hoofdstuk 1 Wat wij nastreven  

1. Visiedocument 

Hoofdstuk 2  Het ondersteuningsaanbod 

2. Verwijzing naar scholen  

3. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

4. Handreiking OPP 

 

Hoofdstuk 3  Aanmelding en plaatsing  

5. Overstapprocedures vanuit VO en VSO 

6. Uitgangspunten toelaatbaarheidsbepaling VSO 

7. TLV: richtlijn toelaatbaarheid VSO (versie oktober 2015) 

8. Stappenplan aanvraag TLV VSO 

9. Route aanvraag TLV vanuit PO en SO 

10. Beleid overstap van VSO naar regulier VO 

11. Integratie LWOO en PrO in passend onderwijs 

12. Procedure aanvraag TLV PRO 

13. Procedure aanvraag LWOO  

14. Symbiose 

15. Buitenkans 

16. Stroomschema zorgplicht en aanmelding vso-school (incl. residentiële setting) 

17. Stroomschema Zorgplicht als leerling al op VO-school zit 

18. Stroomschema Zorgplicht aanmelding bij VSO-school 

 

Hoofdstuk 4 De relatie tussen passend onderwijs en de gemeenten 

19. Handreiking verzuim en voorkomen van thuiszitten 

20. Memo Thuiszitters en Risicoleerlingen 
21. Ontwikkelagenda 

22. Onderwijszorgarrangementen SWV - gemeenten 

23. Ontwikkelagenda SWV - gemeenten 

24. Verbinding onderwijs en jeugd- en gezinsteams 

 

Hoofdstuk 5 Kwaliteitsbeleid 

25. Plan van aanpak kwaliteitszorg (bijlage 2 in dit Ondersteuningsplan) 

 

Hoofdstuk 6 Medezeggenschap 

26. Reglement en statuten OPR 

 

Hoofdstuk 7 Klachten, bezwaren, geschillen 

27. Model privacy reglement 

 

 

 

Bijlage 1 
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Kwaliteitsbeleid: Plan van aanpak 

Kenmerk Indicator Aanlevering door Periode Uitvoering 

A.  

Thuiszitters 

1. Aantal thuiszitters 

2. Aantal niet deelnemers aan het 

onderwijs 

3. Aantal risicoleerlingen 

Scholen en 

leerplicht 

Twee maandelijkse 

rapportage 

Leerplicht en 

samenwerkings

verband 

B.  

Thuisnabij 

onderwijs 

4. Aantal leerlingen met 

leerlingenvervoer 

Gemeente Jaarlijkse rapportage Gemeente 

5. Aantal leerlingen dat buiten 

woonplaats naar school gaat 

Gemeente en 

scholen 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

C. 

Efficiëntie 

6. Aantal overschrijdingen 6-10 

weken termijn zorgplicht 

Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

7. Tevredenheid scholen, ouders, 

leerlingen (zie par. 5.7) 

Samenwerkings-

verband 

Tweejaarlijkse 

rapportage  

Samenwerkings

verband 

8.  Aantal geschillen Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

D. 

Effectiviteit 

9.  Percentage leerlingen met TLV dat 

wel of niet eindbestemming haalt 

Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

10.  Tevredenheid scholen, ouders, 

leerlingen (zie par. 5.7) 

Scholen Tweejaarlijkse 

rapportage 

Samenwerkings

verband 

11.  Aantal aanmeldingen en 

plaatsingen 

Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

12.  Slagingspercentage scholen Vensters Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

13.  Aantal leerlingen dat 

ongediplomeerd de school verlaat 

Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

14.  Aantal leerlingen dat wordt 

doorgeleid naar VSO, LWOO, PrO, 

bovenschoolse arrangementen 

Samenwerkings-

verband 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

E. 

Basis-

ondersteuning 

15.  Indicatoren SOP’s  Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

 16. Resultaten Tevredenheids-

onderzoek op scholen 

Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

 17.  Verantwoording inzet ontvangen 

middelen 

Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

 18.  Indicatoren loket: aantal 

consultaanvragen in OT 

Swv Loket 

Passend 

Onderwijs 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

F. 

Extra 

ondersteuning 

 

19.  Aantal OPP's Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

20.  Duur OPP (start- en einddatum) Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

21.  Uitstroombestemming OPP Scholen Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

22.  Aantal TLV’s per 

bekostigingscategorie en duur 

Samenwerkings-

verband 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

23. Aantal overschrijdingen van  

termijn toewijzing TLV. 

Samenwerkings-

verband 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

24. Aantal afwijzingen van aanvragen 

TLV of extra ondersteuning 

Samenwerkings-

verband 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

G. 

Klachten, 

bezwaren en 

geschillen 

25.  Aantal beroeps- en bezwaar 

procedures en overige klachten 

Samenwerkings-

verband 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

H. 

Spreiding en 

doorstroom 

26. Aantal arrangementen dat niet in 

uitvoering is genomen. 

Scholen en 

Vensters 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

27. Aantal leerlingen dat overstap van 

VSO naar VO. 

Scholen en 

Vensters 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

28. Doorstroom- en rendementscijfers 

van scholen 

Scholen en 

Vensters 

Jaarlijkse rapportage Samenwerkings

verband 

Bijlage 2 
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Een groot aantal gegevens uit deze kwaliteitsmonitor heeft betrekking op leerlingen en leerlingstromen. Dit betreft 

in ieder geval de items 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16 en 28. Deze gegevens worden merendeels al verzameld door de 

betrokken instanties (leerplicht en gemeente) of door scholen. Dit laatste onder meer in het kader van Scholen op 

de kaart (Vensters) 
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Afkorting Passend Onderwijs  

 

 

 A  

AB - ambulante begeleiding  

ASS - Autisme Spectrum Stoornissen  

 

B 

BRON - Basisregister Onderwijs 

 

C  

CJG - Centrum voor Jeugd en Gezin  

CVI - Commissie voor Indicatiestelling  

CvT - Commissie voor toelaatbaarheid  

 

D  

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs  

 

G  

GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg  

GMR - gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

 

H  

havo - hoger algemeen voortgezet onderwijs  

HGA - Handelingsgericht Arrangeren  

HGW - Handelingsgericht Werken  

 

J  

JGZ - Jeugdgezondheidszorg  

LGF - Leerlinggebonden Financiering  

LP - Leerplicht 

LPA - Leerplichtambtenaar 

LVG - licht verstandelijk gehandicapten  

lwoo - leerwegondersteunend onderwijs  

 

M  

MBO - middelbaar beroepsonderwijs  

MR - medezeggenschapsraad  

 

O  

OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

OOGO - op overeenstemming gericht overleg  

OKR - Onderwijskundig rapport 

OPDC - Orthopedagogisch Didactisch Centrum 

OPP - ontwikkelingsperspectief  

OPR - Ondersteuningsplanraad 

OR - Ondernemingsraad 

 

Bijlage 3 
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P  

PaO - passend onderwijs  

PCL - Permanente Commissie Leerlingenzorg  

PO - primair onderwijs  

POVO - (overgang) primair onderwijs - voortgezet onderwijs  

PrO - praktijkonderwijs  

 

R  

REC - Regionaal Expertisecentrum  

RMC - Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten  

ROC – Regionaal Opleiding Centrum 

RVC - Regionale Verwijzingscommissie  

 

S  

sbo - speciaal basisonderwijs  

SO - speciaal onderwijs  

SOP - schoolondersteuningsprofiel  

SMW - schoolmaatschappelijk werk  

Swv - samenwerkingsverband  

 

T 

TLV - Toelaatbaarheidsverklaring 

 

V  

vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs  

VO - voortgezet onderwijs  

VOMBO - (overgang) voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs  

VO-VO - (overgang) voortgezet onderwijs - voortgezet onderwijs  

VSO -Voortgezet speciaal onderwijs  

VSV - Voortijdig Schoolverlaten  

vwo - voorbereidend wetenschappelijk onderwijs  

VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

 

W  

WMS - Wet Medezeggenschap op Scholen  

 

Z 

ZMLK - Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. 

 

 


