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1 Woord vooraf 

1.1 Nieuw ondersteuningsplan Brabantse Wal PO 
 

Voor u ligt het ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO3001 voor de periode 2017-

2021. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met en inbreng van velen: leerkrachten, ouders, intern 

begeleiders, directeuren, bestuurders, gemeenten en andere betrokkenen en is het vervolg op het eerste 

plan dat bij de start van Passend Onderwijs was opgesteld. Omdat de ondersteuningsplanraad (OPR) met het 

eerste plan slechts voor één jaar had ingestemd, is er sinds 2015 geen geldend plan geweest. Diverse 

directiewisselingen zorgden ervoor dat pas dit jaar een nieuw plan gemaakt kon worden.  

Het ondersteuningsplan beschrijft hoe passend onderwijs vorm en inhoud krijgt in de scholen, bij besturen en 

in het samenwerkingsverband Brabantse Wal primair onderwijs. We willen voor alle leerlingen het onderwijs 

dat het best bij hen past. Daarvoor hebben we niet alleen een goed ondersteuningsplan nodig, maar vooral 

de blijvende inzet, professionaliteit en betrokkenheid van alle medewerkers binnen het 

samenwerkingsverband. De steun en het vertrouwen van de ouders van onze leerlingen is daarbij essentieel. 

Samen werken we aan goed en passend onderwijs voor alle leerlingen!  

Het ondersteuningsplan moet tenminste één keer per vier jaar worden opgesteld. Voordat het bestuur van 

het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan definitief kan vaststellen moet het ‘op overeenstemming 

gericht overleg’ (OOGO) voeren met de gemeente(n) en de ondersteuningsplanraad (OPR) moet instemmen 

met het ondersteuningsplan.  

Naast het opstellen van het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband nog andere wettelijke 

taken namelijk:  

 Het samenwerkingsverband beslist of een leerling kan worden toegelaten tot het Speciaal (Basis) 

Onderwijs (S(B)O). Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat, 

vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. 

 Het samenwerkingsverband ontvangt de middelen voor de onderwijsondersteuning aan leerlingen. Over 

het gevoerde beleid en de inzet van het geld legt het samenwerkingsverband jaarlijks verantwoording af 

in een jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeren zij de overheid en andere belanghebbenden over 

de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.  

 

In het ondersteuningsplan staat de visie van het samenwerkingsverband beschreven. De visie geeft sturing 

aan de organisatie en inrichting van zowel de inhoudelijke als de financiële kant van passend onderwijs. De 

visie mondt uit in de activiteiten die door samenwerkingsverband Brabantse Wal worden ondernomen om 

Passend Onderwijs vorm te geven. 

 

1.2 Samenhang met andere documenten 
Het ondersteuningsplan staat niet op zichzelf. Het geeft samen met de begroting de formele kaders aan voor 

de organisatie en is een plan op hoofdlijnen voor de komende vier jaar; elk jaar wordt een activiteitenplan 

gemaakt. Daarnaast hangt het plan samen met de ondersteuningsmogelijkheden die de scholen hebben.  

Het ondersteuningsplan geeft aan welke ondersteuning wordt georganiseerd door het 

samenwerkingsverband. De scholen geven aan wat zij kunnen bieden in een ondersteuningsprofiel. Het 

ondersteuningsplan en de schoolondersteuningsprofielen beschrijven gezamenlijk het dekkend netwerk van 

ondersteuning voor ieder kind in ons samenwerkingsverband.  

De onderwijsraad adviseert de staatssecretaris van Onderwijs in de brief d.d. 5 december 2016 dat 

samenwerkingsverbanden een actieve regierol dienen te krijgen in het op elkaar afstemmen van de 

onderlinge schoolondersteuningsprofielen. Schoolbesturen dienen een aanjagende rol te vervullen met 

betrekking tot de profilering op specifieke ondersteuningsbehoeften door hun scholen. Op deze wijze kunnen 

regisseur en aanjager tot overeenstemming komen wat nodig is om het dekkend aanbod te realiseren. 
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Er is ook samenhang tussen de schoolplannen en schoolgidsen met het ondersteuningsplan van  het 

samenwerkingsverband. In de schoolplannen/schoolgidsen van de scholen wordt verwezen naar de 

werkwijzen/procedures binnen het samenwerkingsverband.  

Tenslotte is er samenhang met de beleidsplannen van de gemeente(n) in het kader van hulp aan jeugd en 
gezinnen. De aanpak rondom leerlingen die niet alleen extra ondersteuning nodig hebben op gebied van 
onderwijs maar ook op gebied van zorg, wordt voor de drie gemeenten weergegeven in de concept-
kadernotitie Passend Onderwijs. De werkwijze ‘integraal arrangeren’ wordt uitgewerkt en ingevoerd waarbij 
betrokkenen vanuit het onderwijs en de zorg rondom een leerling samen met de ouders tot een plan van 
aanpak komen. 
 

1.3 Totstandkoming en vaststelling van het ondersteuningsplan 
Instemming op dit ondersteuningsplan is verleend door: 

Algemeen Bestuur en Raad van Toezicht (concept)   01 februari 2017 
De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen 13 maart 2017 
De Ondersteuningsplanraad     23 maart 2017 
Het Algemeen Bestuur        18 april 2017 
Raad van Toezicht       19 april 2017 
 

Bergen op Zoom, 20 april 2017 

 

 

 

___________________________    _____________________________ 

Dhr. L. Soffers, voorzitter      Mevr. E. Kooijmans, secretaris 
Voorzitter samenwerkingsverband  Secretaris/penningmeester 

samenwerkingsverband 
 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Mevr. M.F.A. Appelboom,     Mevr. H.M.B. (Hellen) Persoon 
Voorzitter Ondersteuningsplanraad   Directeur samenwerkingsverband 
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2 Voor een goede strategie 

2.1 Kernwaarden 
De kernwaarden die passen bij de missie en visie van ons samenwerkingsverband zijn: solidariteit, openheid 

en respect voor ieders autonomie en identiteit. Deze kernwaarden zijn richtinggevend bij het denken over de 

uitdagingen en kansen van passend onderwijs. 

2.2 De missie  
Wie zijn we, wat doen we en wat zijn onze doelen? De algemene doelstelling voor een 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs is wettelijk vastgelegd: “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.“ (uit: 

Wet op het Primair Onderwijs, artikel 18a lid2). 

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO vertaalt deze doelstelling in de volgende missie:  

Elk kind krijgt de ondersteuning die zorgt voor een optimale en ononderbroken ontwikkeling, waarbij de 

leerling zich goed voelt en met respect en waardering wordt behandeld. Het onderwijs in ons 

samenwerkingsverband biedt ieder kind een onderwijsplaats die past bij zijn ondersteuningsbehoefte. Dit 

onderwijs vindt zoveel mogelijk dicht bij de leefomgeving van het kind plaats en wordt verzorgd door 

leerkrachten die het onderwijs voortdurend afstemmen op de behoeften van de leerling. Ouders van 

leerlingen zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning en de plaatsing van hun kind. 

2.3 De visie 
Welke ontwikkelingen vinden wij belangrijk, hoe ziet de toekomst eruit en welke ambities hebben we? Onze 

missie wordt gerealiseerd op basis van de visie bestaande uit:  

1. Alle scholen voldoen aan de eisen van het basisarrangement van de inspectie en leveren een bijdrage 

aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige leden van de maatschappij.  

2. Alle scholen hebben de met het samenwerkingsverband afgestemde basisondersteuning op orde. 

3. Elke leerling krijgt een onderwijsaanbod afgestemd op zijn onderwijsbehoeften. Indien nodig hoort daar 

persoonlijke ondersteuning en/of gezinsondersteuning bij. We hanteren een integrale benadering en 

werken samen met de gemeenten voor de ondersteuning op zorg en in het gezin. 

4. Intern begeleiders en leerkrachten vertalen (evt. samen met het samenwerkingsverband) de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in haalbare onderwijs- en ondersteuningsdoelen met een 

handelingsgericht karakter.  

5. Leerlingen kunnen, indien nodig, onderwijs volgen op een school voor Speciaal Onderwijs (SO) of 

Speciaal Basisonderwijs (SBO); plaatsing op één van deze scholen is, indien mogelijk, tijdelijk van aard. 

6. Leerkrachten kunnen het effect van hun eigen handelen onderzoeken en zo nodig aanpassen. 

Vernieuwend in dit opzicht is dat de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband grotendeels 

bestaat uit deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en intern begeleiders. 

7. Ouders worden betrokken bij het onderwijsproces vanuit hun verantwoordelijkheid, betrokkenheid en 

ervaringsdeskundigheid.  

8. Het samenwerkingsverband houdt een efficiënte en functionele ondersteuningsstructuur in stand, die tot 

uiting komt in de basis-, breedte- en diepteondersteuning. 

9. Het samenwerkingsverband zoekt proactief de dialoog met regionale partners op het gebied van 

onderwijs, welzijn en jeugdbeleid.  

10. De financiële inrichting van het samenwerkingsverband treft een balans tussen de financiering van de 

basisondersteuning, de breedte-ondersteuning en de diepte-ondersteuning. Het streven is dat door 

verhoging van het niveau van basisondersteuning minder diepte-ondersteuning noodzakelijk zal zijn. 
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3 Beoogde resultaten 

3.1 Uitgangspositie 
 

Lln-aantallen 
en verloop 

BAO 
(zonder 
S(B)O) 

Af- of 
toename 
aantal lln. 

SBO-
leerlingen 

Af- of 
name 
aantal lln. 

SO-
leerlingen 
**) 

Af- of 
toename 
aantal lln. 

Thuiszitters 

okt. 2011 9.241  229  202   

okt. 2012 9.043 -198 205 -24 190 -12  

okt. 2013 8.795 -248 172 -33 190 0  

okt. 2014 8.625 -170 169 -3 183 -7 0 

okt. 2015 8.453 -172 159 -10 171 -12 0 

okt. 2016 8.331 -122 156 -3 172 +1 0 

3.2 Prognose  
Lln-aantallen 
en verloop 

BAO *) 
(zonder 
S(B)O) 

Afname / 
toename 
aantal lln. 

SBO-
leerlingen 

Afname / 
toename 
SBO-lln. 

SO-
leerlingen 
**) 

Afname / 
toename 
SO- lln. 

okt. 2014 8.625  169  183  

okt. 2015 8.453 -172 159 -10 171 -7 

okt. 2016 8.331 -122 156 -3 172 +1 

okt. 2017 8.328 -3 156 0 172 0 

okt. 2018 8.245 -83 145 -11 166 -6 

okt. 2019 8.242 -3 145 0 166 0 

okt. 2020 8.176 -66 140 -5 159 -7 

okt. 2021 8.157 -19 140 0 159 0 

 
Deze gegevens zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.  

*) Prognoses van DUO. 
**) Uitsplitsing in categorieën wordt vermeld in bijlage 7 Meerjarenbegroting en leerlingaantallen 
 

3.3 Kwalitatieve resultaten 
Het samenwerkingsverband heeft aan het einde van de planperiode de volgende resultaten behaald: 

1. Alle basisscholen hebben in augustus 2018 de basisondersteuning op orde. 

2. In augustus 2019 beschikken alle scholen over een schoolondersteuningsprofiel dat door middel van 

audits gerealiseerd is. 

3. Benodigde (extra) ondersteuning wordt preventief gesignaleerd door scholen en effectief 

georganiseerd door het samenwerkingsverband. Deze extra ondersteuning leidt tot realisatie van de 

doelen (zie kwantitatieve resultaten 3 en 4). Om deze doelen te bereiken wordt expertise vanuit 

voormalig cluster 3 en 4 en andere externe expertise naar behoefte ingezet in de scholen om de 

deskundigheidsbevordering bij leerkrachten te vergroten. 

4. Voor leerlingen met een gecombineerde zorg-onderwijsbehoefte wordt integraal samengewerkt met 

professionals. Als ondersteuning in de thuissituatie nodig is, trekt het samenwerkingsverband op 

met gemeenten (CJG) en externe experts. 

5. De kwaliteit van het samenwerkingsverband wordt systematisch geëvalueerd; de betrokkenheid van 

ouders en scholen over de inzet van het samenwerkingsverband wordt eveneens systematisch 

geëvalueerd waarbij de norm wordt gesteld op 90% tevredenheid.  

6. De inspectie spreekt haar positieve waardering uit over de werkwijze en de resultaten van het 

samenwerkingsverband. 

  



 

Ondersteuningsplan Brabantse Wal  PO 2017-2021 – Definitief, d.d. 20 april 2017  -6- 

3.4 Kwantitatieve resultaten 
Het samenwerkingsverband heeft aan het einde van de planperiode de volgende resultaten behaald: 

1. Alle leerplichtige leerlingen staan ingeschreven op een school. 

2. Het samenwerkingsverband kent geen thuiszitters. 

3. Er worden in het regulier onderwijs zoveel mogelijk leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

opgevangen.  

4. Wanneer de kwaliteit in het basisonderwijs nog verder stijgt, zal het aantal leerlingen dat deelneemt 

aan het speciaal (basis-)onderwijs verminderen. Anders gezegd zullen méér leerlingen in het regulier 

onderwijs passend onderwijs ontvangen.  

5. Alle financiële middelen zullen worden ingezet. Het resultaat wordt weergegeven in de 

meerjarenbegroting en kent een maximum resultaat van € 350.000 in het kader van 

weerstandsvermogen. 

 

Het boeken van kwantitatieve resultaten is grotendeels afhankelijk van de (verbetering van de) 

ondersteuningsmogelijkheden van de scholen. Deze gedachte sterkt ons in onze opvatting dat de 

deskundigheidsbevordering van leerkrachten en intern begeleiders de belangrijkste inzet is voor het 

realiseren van de doelen, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
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4 Inrichting passend onderwijs 
In dit hoofdstuk van het ondersteuningsplan beschrijven we wat het samenwerkingsverband doet om 

passend onderwijs vorm te geven in de Brabantse Wal. Voor de onderdelen die het samenwerkingsverband 

zelf organiseert, wordt het hoe in de bijlagen uiteengezet. Scholen zijn eigenaar van de ‘eigen’ zaken; het 

samenwerkingsverband is ondersteunend in het realiseren van wat scholen nodig hebben om van passend 

onderwijs een succes te maken. Dit betekent dat het samenwerkingsverband zich niet bezighoudt met de 

manier waarop binnen een school de ondersteuning wordt vormgegeven. Scholen hebben hierin, samen met 

hun besturen, een autonome rol. Het samenwerkingsverband heeft de taak voor het dekkend netwerk te 

zorgen, opdat zoveel mogelijk leerlingen in onze eigen regio een passende onderwijsplek kunnen krijgen.  

De maatschappij verandert en stelt steeds nieuwe eisen aan iedereen in de samenleving. Individuen en 

organisaties moeten daarom in staat zijn zichzelf voortdurend te veranderen en in te spelen op 

ontwikkelingen in beroep en maatschappij. Het leren van mensen strekt zich uit over de hele loopbaan 

en varieert in plaats, tijd en vorm. Het samenwerkingsverband kiest derhalve voor de richting waarbij ‘de 

bedoeling’ als startpunt wordt genomen en van daaruit wordt het systeem ingericht. Die bedoeling is dat de 

leerlingen op de best passende wijze worden begeleid door leerkrachten die in hoge mate zélf leren; leren 

om leerlingen met extra ondersteunings-behoeften te kunnen (blijven) begeleiden. Het ondersteunen en 

verder professionaliseren van de leerkracht en intern begeleider neemt daarom een belangrijke plaats in, in 

dit ondersteuningsplan. De breedte-ondersteuning die het samenwerkingsverband Brabantse Wal biedt aan 

scholen is in belangrijke mate gericht op het verder professionaliseren van de leerkracht en intern begeleider. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling op de stoel van het bestuur plaats te nemen. De kwaliteit van de scholen 

is een gemeenschappelijk belang van zowel scholen, besturen als samenwerkingsverband. Samenwerken in 

optima forma. 

Daarnaast zal incidenteel ondersteuning aan de leerling worden geboden, doch deze ondersteuning zal altijd 

plaatsvinden in combinatie met een leertraject voor de leerkracht. 

Elke programma  (par. 4.5 en 4.6) bestaat uit: doelstelling, beoogd resultaat, activiteiten, benodigde 

(personele / financiële) inzet, wijze van monitoring & verantwoording. Bij sommige onderdelen is een extra 

opmerking geplaatst en/of een risico-analyse. 

4.1 Zorgplicht 
De zorgplicht is verankerd in de wet, waarin staat dat het bevoegd gezag van de school verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van de zorgplicht. Zorgplicht betekent dat een school de aangemelde leerling zelf een 

passend onderwijsaanbod doet of een onderwijsaanbod organiseert op een andere school. De school heeft 

zorgplicht voor alle leerlingen die zich aanmelden. Op grond van een aanmelding moet een school (het 

bevoegd gezag) zo snel mogelijk, doch binnen zes weken, besluiten over de toelating. 

4.2 Goed onderwijs is de basis 
De wet Passend Onderwijs verplicht scholen - tenminste eenmaal per vier jaar- een 

schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) hebben adviesrecht op het 

schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolbestuur stelt het profiel 

vast. 

Het schoolondersteuningsprofiel heeft vier hoofdfuncties. Het biedt duidelijkheid aan: 

 de medewerkers: leerkrachten en directie bespreken en beschrijven welke (extra) ondersteuning door de 

school kan worden geboden. Het schoolondersteuningsprofiel maakt ook duidelijk welke expertise 

(verder) moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leerkrachten en welke 

ambities de school heeft.  

 ouder(s)/verzorger(s): de school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids en op de 

website, zodat voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de 

betreffende school zijn qua (extra) ondersteuning. 

 het schoolbestuur: weliswaar stelt het schoolbestuur een schoolondersteuningsprofiel vast, maar omdat 

de voorbereiding ervan op schoolniveau plaatsvindt, geeft een schoolondersteuningsprofiel voor het 

schoolbestuur inzicht in de mate waarin scholen de basisondersteuning hebben gerealiseerd en zicht 

hebben op de eventuele ontwikkelpunten. 



 

Ondersteuningsplan Brabantse Wal  PO 2017-2021 – Definitief, d.d. 20 april 2017  -8- 

 

 het samenwerkingsverband: krijgt op basis van de schoolondersteuningsprofielen zicht op: 

 De mate waarin scholen de basisondersteuning hebben gerealiseerd en op eventuele 

ontwikkelpunten. 

 De ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio waar het samenwerkingsverband betrekking op 

heeft. 

 De mate waarin sprake is van een dekkend aanbod op het niveau van het samenwerkingsverband. 

4.3 Het schoolondersteuningsprofiel binnen de Brabantse Wal PO 
In 2014 is door de toenmalige directie van het samenwerkingsverband een schoolondersteuningsprofiel 

vastgesteld. Niet alle scholen hebben hun ondersteuningsmogelijkheden in dit profiel weergegeven. De 

belangrijkste reden hiervoor was dat binnen het samenwerkingsverband de discussie over: ‘wat verstaan we 

onder basisondersteuning’ niet voldoende gevoerd was en dat scholen het invullen van het profiel een te 

ingewikkelde en tijdrovende bezigheid vonden.  

De vraag ‘Wat verstaan wij onder basisondersteuning’ is afgelopen jaar uitvoerig besproken met betrokkenen 

(OPR, Klankbordgroep en Intern begeleiders); dit heeft geresulteerd in een heldere beschrijving (zie bijlage 1). 

Deze afspraken vormen de basis voor de spreekwijzer waarmee leerkrachten en directie met elkaar het 

gesprek aan kunnen gaan over het aanbod op hun school. Dit gesprek wordt in schooljaar 2017-2018 

gevoerd. Terugkoppeling van de resultaten vindt plaats naar het eigen bestuur alsmede naar het 

samenwerkingsverband.  

Het objectief meetbaar en vergelijkbaar maken van wat scholen bieden en hoe ze het bieden blijft een punt 

van aandacht. Om die reden kiest het samenwerkingsverband Brabantse Wal ervoor vanaf schooljaar 2018-

2019 te gaan werken met een auditsysteem. Op deze wijze wordt het ondersteuningsaanbod en daarmee het 

dekkend netwerk objectief en vergelijkbaar in kaart gebracht. De schoolondersteuningsprofielen 

beantwoorden dan aan de vier hoofdfuncties zoals hierboven beschreven, voor de medewerkers, de ouders, 

het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. 

4.4  Alle goede dingen gaan in drieën  
Binnen samenwerkingsverband Brabantse Wal onderscheiden we drie vormen van ondersteuning, t.w.: 

 Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen voldoende om tot leren te komen. 

 Breedte-ondersteuning: voor leerkrachten en als gevolg daarvan voor de leerlingen die extra 

ondersteuningsbehoeften hebben. 

 Diepte-ondersteuning: incidenteel nodig om leerlingen in het leerproces verder te begeleiden. 
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4.5 Programma 1: Basisondersteuning  
Wat binnen ons samenwerkingsverband wordt verstaan onder basisondersteuning wordt weergegeven in 

bijlage 1. Vanuit deze vastgestelde basisondersteuning kunnen scholen hun eigen aanbod verder specificeren, 

ambities formuleren en dit alles door middel van een spreekwijzer met elkaar bespreken.  

Vanaf schooljaar 2018-2019 nemen alle scholen deel aan een auditsysteem, om zo het wettelijk verplichte 

schoolondersteuningsprofiel objectief meetbaar en vergelijkbaar te maken.  

 Doelstelling: uiterlijk 1 augustus 2018 hebben alle basisscholen het overeengekomen niveau van 

basisondersteuning op orde. De basisondersteuning is de ondersteuning die minimaal verwacht wordt 

van alle scholen binnen het samenwerkingsverband Brabantse Wal. Om het profiel objectief meetbaar en 

vergelijkbaar te maken, wordt vanaf 1 augustus 2018 een auditsysteem ingezet. 

 Beoogd resultaat: Elke school heeft op 1 augustus 2018 de basisondersteuning op orde. Elke school 

neemt vanaf 1-8-2018 deel aan het auditprogramma, waarna o.b.v. de profielen een goed beeld ontstaat 

over het dekkende netwerk. 

 Activiteiten: De activiteiten die op de scholen worden verricht om de basisondersteuning op orde te 

krijgen, worden door de besturen zelf georganiseerd. De besturen bespreken jaarlijks met het 

samenwerkingsverband het doel waaraan de middelen worden besteed.  

In de loop van schooljaar 2017-2018 zal het samenwerkingsverband zich buigen over de keuze voor een 

auditsysteem. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet: het samenwerkingsverband draagt elk schooljaar 115 euro per 

leerling over aan de besturen. Daarnaast worden in dit programma de organisatie en de kosten voor het 

auditsysteem opgenomen.  

 Wijze van monitoring & verantwoording: De  spreekwijzer Basisondersteuning wordt door scholen 

ingevuld en aan het eigen bevoegd gezag alsmede de directeur van het samenwerkingsverband gestuurd; 

dit document vormt de basis voor de audits.  

Het schoolbestuur neemt de ontvangen middelen op in haar jaarrekening, beschrijft de inzet in het 

bestuursverslag; deze beschrijving vormt de basis voor de verantwoording van de inzet middelen aan het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband verantwoordt de besteding in haar eigen 

bestuursverslag. 

 Opmerking: in de begroting is ook vanaf schooljaar 2018-2019 het bedrag van € 115,- per leerling 

opgenomen. Omdat deze middelen dan niet meer ingezet hoeven worden voor de basisondersteuning, 

zal nader bekeken worden met welk doel deze middelen aan de scholen / besturen worden overgeheveld 

en op welke wijze scholen / besturen hierover verantwoording afleggen aan het samenwerkingsverband. 
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4.6 Breedte-ondersteuning  
Bij deze vorm van ondersteuning onderscheiden we zeven programma’s (2 t/m 8). Deze programma’s zijn 

vooral gericht op het (verder) professionaliseren van de leerkracht/intern begeleider, incidenteel wordt ook 

(individueel) met een leerling gewerkt. De programma’s  2 en 3 zijn casusgericht; de overige programma’s zijn 

algemener van aard. De wijze waarop programma’s 2 en 3 worden georganiseerd, wordt weergegeven in 

bijlage 2. 

 

4.6.1 Programma 2: Kortdurende ondersteuning (KortOn) 
 Doelstelling: casusgerichte ondersteuning aan de leerkracht tot maximaal 10 uur per casus. 

 Beoogd resultaat: op korte termijn antwoord kunnen geven op vragen van leerkrachten met betrekking 

tot een casus / leerling. Beter Vaardiger leerkrachten, waardoor nog meer leerlingen in het regulier 

onderwijs passend onderwijs kunnen volgen. 

 Activiteiten: de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband ontvangt de aanvraag van de 

school; hij inventariseert wat nodig is en zet de vraag uit aan de begeleiders passend onderwijs (BPO’ers) 

vanuit het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en de voormalige clusters 2, 3 & 4 om de ondersteuning uit te 

voeren.  

 Benodigde (personele / financiële) inzet: een totaaloverzicht van de personele / financiële inzet van de 

programma’s 2 en 3 wordt vermeld bij programma 3.  

 25% van de kosten voor programma 2 en 3 is opgenomen bij programma 2.  

 Wijze van monitoring & verantwoording: de ondersteuning wordt gevolgd door de 

gedragswetenschapper en (nog) niet systematisch geëvalueerd.  De directeur samenwerkingsverband 

verantwoordt door middel van de managementrapportage drie keer per jaar over het aantal 

aangevraagde/gehonoreerde kortdurende ondersteuningsaanvragen. 

 

4.6.2 Programma 3: Arrangeren 
 Doelstelling: casusgerichte aanvragen van begeleidingstrajecten (langer dan 10 uur) voor de leerkracht, 

die handelingsverlegen is rondom de begeleiding van een leerling of een aantal leerlingen.  

 Beoogd resultaat: vaardiger leerkrachten, meer leerlingen blijven in het regulier onderwijs. 

 Activiteiten: leerkrachten worden begeleid door de begeleiders passend onderwijs vanuit het SBO en de 

voormalige clusters 2, 3 & 4. Denk hierbij ook aan co-teaching, VIB-beeldcoaching etc.  

Incidenteel wordt ook met kinderen gewerkt, doch dit kan uitsluitend plaatsvinden in combinatie met 

een begeleidingstraject voor de leerkracht.  

Binnen dit programma is eveneens een bedrag gereserveerd voor de inzet door ‘externen’, zoals andere 

leerkrachten dan de BPO’ers, andere S(B)O-expertise, pedagogisch medewerkers van de 

kinderopvangcentra etc. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet (voor de programma’s 2 en 3) als volgt verdeeld:  

bij programma 2: 25% en bij programma 3: 75% van de volgende kosten: 

o gedragswetenschappers (uitgebreid van 0,9 naar 1,4 fte);  

o begeleiders passend onderwijs: 

 het SBO (0,6 fte)  

 de voormalige clusters 3 & 4 (1,322 fte Mytyl; 0,81 fte Kameleon; 1,2 fte Driespan).  

o middelen voor de ondersteuning door andere expertises (pedagogisch medewerkers 

kinderopvang, andere S(B)O-expertise) 

o training gedragswetenschappers 

 Wijze van monitoring & verantwoording: de leerkrachten monitoren voortdurend; samen met de 

gedragswetenschappers wordt geëvalueerd op de momenten die in het groeidocument zijn 

overeengekomen. Indien het een arrangement betreft waarbij de gedragswetenschapper contacten 

heeft met de ouders, wordt m.i.v. 1 januari 2017 na afloop van een traject bij ouders de betrokkenheid 

gemeten door middel van een digitale ouderenquête.   
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 De directeur samenwerkingsverband verantwoordt via de managementrapportage drie keer per jaar 

over het aantal aangevraagde/gehonoreerde arrangementen. 

 Opmerking: de gedragswetenschappers worden tot op heden vooral casus-gericht ingezet. Het is de 

bedoeling dat zij de komende jaren in toenemende mate als schooladviseur kunnen worden ingezet om 

scholen nog beter te kunnen adviseren en ondersteunen. Om deze reden is het aantal fte 

gedragswetenschapper uitgebreid van 0,9 naar 1,4. (huidige functieomschrijving 

gedragswetenschappers: zie bijlage 2b). 

 Risico: dat van deze middelen teveel budget overblijft omdat vooraf niet voldoende in te schatten is aan 

welke arrangementen in het veld behoefte is. 

 

4.6.3 Programma 4: Deskundigheidsbevordering leerkrachten & intern begeleiders 
 Doelstelling: in schooljaar 2016-2017 is onderzocht waar bij scholen behoeften liggen op gebied van 

deskundigheidsbevordering in relatie tot de basisondersteuning c.q. het (nog beter) implementeren van 

passend onderwijs. Op basis van deze peiling wordt vanaf schooljaar 2017-2018 per school naar rato van 

aantal leerlingen een bedrag gereserveerd om leerkrachten en intern begeleiders te laten deelnemen 

aan cursus(sen) waaraan behoefte is. Zo krijgt de leerkracht en de intern begeleider ‘handelingsgericht’ 

wat hij/zij nodig heeft om van passend onderwijs een succes te maken. Deze ondersteuning geldt ook 

voor de scholen voor speciaal (basis-)onderwijs. 

 Beoogd resultaat: deskundigheidsbevordering leerkrachten en intern begeleiders zowel individueel als in 

de vorm van teamtrainingen. Hoe hoger het niveau van (basis-)ondersteuning en hoe vaardiger de 

leerkrachten, hoe meer leerlingen passend onderwijs kunnen volgen in het regulier basisonderwijs. 

 Activiteiten: aanbieden van een gericht cursusaanbod aan leerkrachten , intern begeleiders en teams; de 

trainingen worden verzorgd door eigen gedragswetenschappers en gerenommeerde opleiders onder 

toezicht van het samenwerkingsverband. Per training wordt vooraf nader onderzocht aan welke 

ondersteuning behoefte is, zodat de training op maat gegeven wordt. Geïnteresseerde leerkrachten en 

intern begeleiders schrijven zich in per training.  

 Deze ondersteuning verschaft enerzijds individuele leerkrachten en intern begeleiders de mogelijkheid 

zich verder te ontwikkelingen, anderzijds voorziet het in de mogelijkheid een team te trainen. Denk 

hierbij bijv. aan het omgaan met leerlingen met gedragsproblemen, executieve functies, autisme in de 

klas, leesproblemen en dyslexie, faalangst, hoog- en meerbegaafdheid etc. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet: middelen voor een medewerker (coördinator) voor de inhoud 

van het aanbod (0.4 fte), middelen voor het secretariaat voor administratieve ondersteuning (0.2 fte); 

middelen voor de trainingen, begroot per school per jaar (naar rato van aantal leerlingen: 0-200 lln. 7.500 

euro; 200-300 lln. 10.000 euro; 300-400 lln. 12.500 euro; > 400 lln. 20.000 euro). 

 Wijze van monitoring & verantwoording: de coördinator geeft periodiek een overzicht welke trainingen 

er gevolgd zijn en door wie. De kwaliteit van de cursussen wordt gemonitord door de directeur van het 

samenwerkingsverband in overleg met de coördinator. De directeur verantwoordt door middel van de 

managementrapportage drie keer per jaar over de gevolgde trainingen. 

 Opmerkingen: nadere uitwerking kan starten zodra het Ondersteuningsplan geaccordeerd is, zodat met 

de trainingen begin schooljaar 2017-2018 begonnen kan worden.  

 Het is (nogmaals) nadrukkelijk niet de bedoeling met dit programma op de stoel van het bestuur te 

kruipen. Het samenwerkingsverband ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om het niveau van 

de scholen zo te stimuleren dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs kunnen worden 

opgevangen. 

 Risico: er bestaat een risico dat van deze middelen teveel budget overblijft; op welke wijze krijgen we 

leerkrachten en intern begeleiders gemotiveerd om zich deskundig te bevorderen? 
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4.6.4 Programma 5: Observatiegroep -> OPDC (Orthopedagogisch Didactisch Centrum) 
 Doelstelling: Een OPDC is een tijdelijke voorziening voor enerzijds leerlingen die het onderwijs 

kortdurend niet of niet volledig op een reguliere school kunnen volgen, omdat hun onderwijsbehoeften 

en mogelijke andere ondersteuningsbehoeften complex / onduidelijk zijn. Anderzijds is het een tijdelijke 

voorziening voor jonge kinderen (vanaf 3 jaar) die nog niet aan het onderwijs deelnemen, maar van wie 

wel al is gezien dat er complexe en onduidelijke ondersteuningsbehoeften zijn. Gerichte observatie, 

samen met betrokken experts, is dan nodig om tot het best passende onderwijsaanbod te komen. In dit 

programma wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt tussen onderwijs en jeugdzorg.  

 We maken onderscheid tussen de jongste kinderen van 3 tot 7 jaar en kinderen van 4 tot 12 (13) jaar en 

we bekijken per kind welke observatievorm het meest geschikt is. 

 Beoogd resultaat: ondersteuningsbehoeften ‘complexe’ (jonge) kinderen in kaart brengen; de 

leerkrachten die het kind moeten gaan begeleiden ‘opleiden’; de leerling na deze observatieperiode een 

zo passend mogelijke onderwijsplaats bieden. 

 Activiteiten: aanmelding en plaatsing vindt plaats via de gedragswetenschapper. Per leerling wordt 

bekeken op welke plaats deze intensieve observatie het best kan plaatsvinden. De bestaande expertise, 

waaronder de expertise van de S(B)O-scholen in het samenwerkingsverband, kan op deze wijze optimaal 

worden ingezet.   

 Benodigde (personele / financiële) inzet: middelen ten behoeve van leerkracht (in totaal 1 fte), 

onderwijsassistent (0,5 fte); virtuele observatieplaatsen; overige externe expertise (0,5 fte); 

gedragswetenschapper samenwerkingsverband (0,1 fte) 

 Wijze van monitoring & verantwoording: de leerkrachten leveren in overleg met de betrokken experts 

periodiek een overzicht aan van geplaatste leerlingen en de evaluatie van de gestelde doelen, alsmede 

de gegevens naar welke scholen de leerlingen zijn uitgestroomd. 

 Opmerking: nadere uitwerking van dit programma (toeleiding, criteria, werving leerkracht etc), start na 

accordering van het ondersteuningsplan. 

 Risico: er bestaat een risico is dat er geen of minder vraag naar plaatsingen is, het budget is dan niet 

doelmatig besteed. Er bestaat eveneens een risico dat er meer vraag naar plaatsingen is, dan er plaatsen 

beschikbaar zijn. Het budget is dan ontoereikend. 

 

4.6.5 Programma 6: Onderwijs & ZorgArrangementen OZA 
 Doelstelling: leerlingen met gecombineerde zorg- & onderwijsbehoeften zoveel mogelijk behouden voor 

het basisonderwijs; vanuit één plan wordt door (medische) zorginstanties en onderwijs met de leerling 

en het gezin gewerkt; leerkrachten leren met deze complexe problematiek omgaan. Een belangrijk 

onderdeel wordt gevormd door het samen optrekken met CJG en andere ‘zorgpartners’.  

 Beoogd resultaat: Het doel is leerlingen (blijvend) laten deelnemen aan het regulier onderwijs, voorzien 

van de juiste ondersteuning op gebied van zowel zorg als onderwijs; de eigen leerkracht op de 

basisschool wordt geleerd hoe het beste aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet gekomen 

kan worden en de ouders (het gezin) krijgen de ondersteuning waaraan behoefte is. Vaardiger 

leerkrachten; leerlingen die een positieve gedragsverandering ondergaan; meer leerlingen blijven in het 

regulier basisonderwijs; tevreden ouders.  

 Activiteiten: elk arrangement wordt voorzien van een groeidocument; hierin worden via de PDCA- (plan-

do-check-act) werkwijze de doelen en de bereikte resultaten beschreven. Met de drie gemeenten vindt 

overleg plaats over de gezamenlijke financiering van deze combinatie-arrangementen. 

We onderscheiden drie ‘typen’ leerlingen: 

 1. Leerlingen die met behulp van gecombineerde onderwijs-zorg-arrangementen kunnen blijven 

deelnemen aan het regulier onderwijs. Uitlijning van deze ondersteuning vindt plaats in overleg met de 

desbetreffende zorginstantie en komt tot stand nadat betrokkenen (school, zorginstantie, ouders, 

jeugdprofessional, samenwerkingsverband, andere experts) hierover met elkaar overlegd hebben in een 

integraal multidisciplinair overleg. Met de gemeente en andere zorgpartners wordt overlegd over zowel 

de te verlenen zorg als de financiering.  
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 2. Leerlingen die vooral op gebied van gedrag méér ondersteuning nodig hebben en daarvoor de helft 

van de onderwijstijd les volgen in een time-outgroep in het speciaal onderwijs, begeleid door een 

gespecialiseerde leerkracht, de zorginstantie en/of de jeugdprofessional.  

De SO-leerkracht traint gedurende de andere helft van de lesweek de desbetreffende leerkrachten op de 

basisschool.  

Hierboven genoemde leerlingen (1. en 2.) vallen onder programma 6. 

 3. Leerlingen die zowel op gebied van onderwijs als zorg zóveel ondersteuning nodig hebben dat 

plaatsing op een gespecialiseerde school noodzakelijk is (aanvraag TLV) waar zowel op gebied van 

onderwijs en zorg de juiste ondersteuning kan worden geboden; in deze groep vallen ook de leerlingen 

die deelnemen aan de deeltijdbehandeling GGZ.  

 Leerlingen genoemd onder 3 vallen onder de diepte-ondersteuning.  

 Bij het arrangeren van een Onderwijs-Zorg-Arrangement is de gedragswetenschapper van het 

samenwerkingsverband leidend in het integraal arrangeeroverleg. Dit bekent overigens niet dat hij/zij 

automatisch ook de regisseur wordt; per casus wordt bekeken wie, in het kader van één-kind, één-gezin, 

één-plan het beste deze regisseursrol op zich kan nemen. Hierbij wordt ook het expertteam van de regio 

West-Brabant West betrokken. 

Voor kinderen die deelnemen aan een gespecialiseerde voorschoolse setting, wordt samen met een 

gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband, de ouders en andere betrokkenen de 

ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht en besproken welke mogelijkheden er zijn de kinderen 

zoveel mogelijk te laten deelnemen aan een reguliere onderwijssetting. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet: middelen voor een leerkracht (1 fte) en een onderwijsassistent 

(0,5 fte). Ondersteuning door gedragswetenschapper samenwerkingsverband (0,1 fte); externe expertise 

in de vorm van bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers SDW, KOM en andere instanties (1,0 fte). 

 Wijze van monitoring & verantwoording: de leerkracht van de onder 2. genoemde groep levert 

periodiek de resultaten aan over de leerlingen die deelgenomen hebben aan het programma en de 

leerkrachten die getraind zijn; de gedragswetenschapper evalueert met ouders en school de inzet van 

externen en houdt contact met de school waarop de leerling is geplaatst.  

 Risico: het risico bestaat dat er meer leerlingen zijn dan lesplaatsen waardoor het budget ontoereikend 

zal zijn. 

 

4.6.6 Programma 7: Steunpunt hoogbegaafdheid 
 Doelstelling: Adviseren van scholen over hoogbegaafde leerlingen; trainen van leerkrachten. 

 Beoogd resultaat: vaardiger leerkrachten; minder uitval HB-lln; betere doorstroming naar VO. 

 Activiteiten: wanneer een school vragen heeft over het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen kan deze 

een beroep doen op het steunpunt voor advies. Verder verzorgt het steunpunt trainingen voor 

leerkrachten en intern begeleiders. Het steunpunt zal bestaan uit tenminste twee personen, die nauw 

met elkaar samenwerken. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van reeds bestaande expertise bij de 

diverse besturen. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet: leerkracht: 0,3 fte. 

 Wijze van monitoring & verantwoording:  de leerkracht levert periodiek een overzicht aan van de 

scholen / leerkrachten aan wie ondersteuning is gegeven. 

 

4.6.7 Programma 8: Poortwachter EED 
 Doelstelling: in overleg met de drie gemeenten en de samenwerkingsverbanden in de regio vervult het 

samenwerkingsverband de poortwachtersfunctie met betrekking tot het beoordelen of er bij leerlingen 

terechte vermoedens zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).  Op grond van dossierinformatie 

wordt bepaald of er een vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. 

 Beoogd resultaat: al dan niet bevestigen van het vermoeden; waarna het kind / de ouders in aanmerking 

komen voor vergoede diagnostiek en mogelijk ook vergoede behandeling. Adequate toeleiding naar 

vergoede diagnostiek en behandeling van EED; training van leerkrachten om op het gewenste zorgniveau 

(3) leerlingen te begeleiden. 
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 Activiteiten: De expertgroep bestaat uit 2 personen; de activiteiten die zij verrichten staan vermeld in 

bijlage 3. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet: middelen ten behoeve van de beoordeling van dossiers: 50 

euro per dossier; zoveel dossiers als nodig. De gemeente financiert deze kosten, op grond van het aantal 

behandelde dossiers.  

 Wijze van monitoring & verantwoording: De expertgroep geeft aan het eind van elk schooljaar een 

overzicht van het aantal behandelde dossiers.  
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4.7 Programma 9: Bestuur & Organisatie 
 Doelstelling: Het samenwerkingsverband bestuurlijk en organisatorisch efficiënt en doelmatig laten 

functioneren.  

 Activiteiten: bestuur, directie secretariaat, aansturing externe financiële en personeels- en 

salarisadministratie, bedrijfsvoering w.o.: 

 Personele kosten: directie (0,6 fte) en secretariaat (0,5 fte) 

 Afschrijvingen (ICT) 

 Huisvestingslasten (Dyade) 

 Uitbesteding administratie (F en P) (Dyade) 

 Accountant (PWC) 

 Bestuurs-/managementondersteuning (externe ondersteuning) 

 Verzekeringen (AON) 

 Vergaderkosten diverse overlegorganen 

 Vacatiegelden bestuur, RvT, klankbordgroep en OPR 

 Organisatie IB-netwerk  

 Benodigde (personele / financiële) inzet: directeur (0,6 fte); secretaresse (0,5 fte); middelen voor alle  

hierboven genoemde zaken. 

 Wijze van monitoring & verantwoording: de directeur monitort de uitgaven en verantwoordt drie keer 

per jaar aan DB en RvT. Daarnaast legt het bestuur van het samenwerkingsverband over het gevoerde 

beleid en de inzet van het geld jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag en jaarrekening.  
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4.8 Programma 10: Kwaliteitszorg 
 Doelstelling: het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem voor het samenwerkingsverband. 

In dit systeem wordt de kwaliteit van het samenwerkingsverband aantoonbaar gemaakt. Het 

ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem is geen doel op zich, maar een systeem dat 

functioneert ten dienste van de organisatie. Met uiteindelijk het doel: het realiseren van een passende 

plaats voor elke leerling. 

 Het samenwerkingsverband wil en moet haar werkwijzen en processen zo inzichtelijk mogelijk maken en 

transparant zijn naar de buitenwereld. Scholen, ouders en andere belanghebbenden moeten snappen 

waar het samenwerkingsverband mee bezig is, hoe de dingen worden gedaan en hoe zaken worden 

verantwoord. Daarin staat de leerling centraal. Werken volgens een bepaald kwaliteitsmodel zorgt 

ervoor dat uitgangspunten het best tot hun recht komen en dat partners werken vanuit een 

samenhangende professionele visie op de leerling en diens ontwikkeling. 

 Activiteiten: invoeren van een KwaliteitsManagementSysteem (KMS) dat de werkwijzen en processen 

van het samenwerkingsverband inzichtelijk maakt. 

 De inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband op drie aspecten t.w.:  

o jaarlijkse vergelijking van kengetallen met landelijke gemiddelden, zoals thuiszitters. 

o jaarlijks opstellen van een activiteitenplan  

o monitoren en evalueren van activiteiten, waarbij zowel kwalitatief als kwantitatief naar inzet 

van mens en middelen wordt gekeken. 

 Benodigde (personele / financiële) inzet: gekozen wordt voor de implementatie van een Kwaliteits 

Management Systeem, dat systematisch de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband monitort.  

 Opmerking: welk KMS zal worden geïmplementeerd zal na het accorderen van het ondersteuningsplan 

worden uitgewerkt. 
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4.9 Diepte-ondersteuning  
Deze ondersteuning geldt voor leerlingen die binnen de reguliere basisschool onderwijs volgen, bij wie de 

school dermate handelingsverlegen is, dat het perspectief op de eigen school verloren dreigt te gaan. Het 

spreekt voor zich dat aan deze vorm van ondersteuning een en ander voorafgaat. In de meeste gevallen is er 

al sprake (geweest) van breedte-ondersteuning; wanneer het perspectief toch verloren dreigt te gaan, wordt 

in samenspraak met alle betrokkenen een integraal arrangeergesprek georganiseerd. Tijdens dit gesprek zijn 

de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de jeugdprofessional en de gedragswetenschapper van het 

samenwerkingsverband aanwezig. Ook kunnen andere deskundigen betrokken worden. Het gesprek is een 

actieve ‘werkvorm’ waarbij betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid op zoek gaan naar overzicht (wat 

weten we al?), inzicht (hoe kunnen we de dingen verklaren?) en uitzicht (wat is er nodig om tegemoet te 

komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en/of de leerkracht/ouder?). Dit integraal 

arrangeergesprek vervangt het vroegere MDO (Multidisciplinair Overleg). Het gesprek wordt geleid door de 

gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband; de gedragswetenschappers worden hiertoe 

opgeleid. 

Omdat alle betrokkenen in één of meer gesprekken met elkaar de ondersteuningsbehoeften van de leerling, 

de leerkracht, de ouder vaststellen, kunnen direct gezamenlijk plannen gemaakt worden om de 

ondersteuning vorm te geven. Hierdoor kan een integraal arrangeergesprek leiden tot:  

 Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs of speciaal 

basisonderwijs. 

 Het aanvragen van ondersteuning voor de leerkracht. 

 Het aanvragen van ondersteuning voor de ouders in de gezinssituatie. 

 

Omdat het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring een zwaarwegende beslissing is, schrijft de wet voor 

dat een TLV wordt afgegeven op basis van een deskundigenadvies van tenminste twee deskundigen. Daarom 

legt de eerste deskundige (de gedragswetenschapper die al tijdens het arrangeergesprek aanwezig is) de 

aanvraag voor aan de tweede deskundige van het samenwerkingsverband. Deze tweede deskundige 

beoordeelt het dossier zowel op inhoud als proces en voegt een schriftelijk advies toe aan de (originele) 

toelaatbaarheidsverklaring. (zie bijlage 4 voor de procedure). 

Een TLV is altijd tijdelijk en wordt, voor het SO, toegekend voor de duur van tenminste één volledig 

schooljaar. Voor het SBO hanteert het samenwerkingsverband de duur die op het moment van de aanvraag 

nodig is. Bij de aanvraag wordt een beredeneerde onderbouwing van de gewenste duur vermeld; indien 

nodig kan een TLV voor onbepaalde tijd (i.c. tot het einde van de basisschoolperiode) worden afgegeven. Het 

afgeven van een kortdurende TLV is om ervoor te zorgen dat blijvend gekeken wordt naar: doen we nog 

steeds de goede dingen en doen we ze goed? Oftewel: zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling 

inmiddels toegenomen dat er aanpassingen nodig zijn? Of: zijn de ondersteuningsbehoeften dermate 

afgenomen dat de leerling kan terugkeren naar het regulier onderwijs? 

Een TLV wordt altijd aangevraagd door de school; ouders wordt gevraagd de aanvraag te ondertekenen. 

Indien één ouder tekent, geeft hij/zij hiermee aan dat de andere ouder eveneens akkoord is met de aanvraag. 

Indien ouders de aanvraag niet willen ondertekenen, wordt hen gevraagd hiervoor op schrift een motivatie 

aan te leveren. Desondanks kan de school de TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband.  

Zodra de TLV is afgegeven, kan de leerling de overstap maken naar het S(B)O. De plaatsing verloopt conform 

het plaatsingsbeleid van de S(B)O-school. Indien de datum van de overstap omstreeks 1 oktober (teldatum) of 

1 februari (peildatum) zal plaatsvinden, wordt verwacht dat plaatsing op of voor 1 oktober/ 1 februari wordt 

gerealiseerd.  
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Indien er sprake is van plaatsing kort ná 1 oktober, zullen partijen in overleg afspraken maken over de 

bekostiging. Uitgangspunt hierbij is: geld volgt de leerling. 

Indien ouders na afgifte van de TLV hun kind niet willen plaatsen op de (S(B)O-school, kan de school en/of het 

samenwerkingsverband het initiatief nemen een onderwijsconsulent in te schakelen. Sinds de 

inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  1 augustus 2014 zijn onderwijsconsulenten inzetbaar bij 

problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

(zie ook par. 5.3.1). 

 

4.9.1 Toelaatbaarheidsverklaring ernstig meervoudig beperkte (EMB) leerlingen 
Bij EMB-leerlingen gaat het om kinderen met: 

a) Een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak 

met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, 

bijna niet kunnen zitten/staan), of 

b) Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van 

ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of 

c) Een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren 

gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.  

Het samenwerkingsverband gaat over tot de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor het 

vaststellen van de toelaatbaarheid van EMB leerlingen, inhoudende dat: 

 De toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB-leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig worden 

afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het SO. Veel leerlingen maken de 

overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, maar in elk geval verlaten de 

leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar 

hebben bereikt;  

 bij de overstap van SO naar VSO een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij 

het samenwerkingsverband VO. Deze verklaring is vervolgens geldig gedurende het hele verblijf op het 

VSO. In elk geval verlaten de leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs aan het einde van het 

schooljaar waarin zij de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt.  

Het samenwerkingsverband zal de plaatsingen van deze leerlingen monitoren. Op basis van de uitkomsten 

van deze monitor kan er eventueel een heroverweging op bovengenoemd uitvoeringsbesluit plaatsvinden. 

 

4.9.2 Herbeoordelingen toelaatbaarheidsverklaringen speciaal (basis)onderwijs  
Leerlingen geplaatst in het speciaal onderwijs of speciaal basis onderwijs komen in aanmerking voor 

herbeoordeling wanneer de afgegeven TLV afloopt. De herbeoordeling is vooral gericht op de vraag: “Wat 

heeft de leerling (na het verstrijken van de TLV) nog nodig?”  Antwoorden kunnen zijn:  

a. de ondersteuningsbehoeften zijn hetzelfde gebleven zodat begeleiding door de S(B)O-school nodig 

blijft; 

b. de ondersteuningsbehoeften zijn afgenomen waardoor toegewerkt kan worden naar terugplaatsing 

naar de basisschool, indien nodig met een arrangement. 

c. De ondersteuningsbehoeften zijn dusdanig veranderd dat een andere vorm van speciaal onderwijs 

het best passend is bij wat de leerling nodig heeft. 

 

In alle gevallen -wanneer een TLV afloopt en er een herbeoordeling plaatsvindt-  zorgt de school ervoor dat 

de ouders op de hoogte zijn van en betrokken zijn bij het opnieuw in kaart brengen van de 

ondersteuningsbehoeften. Ouders ondertekenen de vastgestelde ondersteuningsbehoeften en de daaruit 

voortkomende best passende onderwijsplek (de procedure is beschreven in bijlage 5) 

Indien ouders het niet met school eens zijn, kan de school en/of het samenwerkingsverband een 

onderwijsconsulent inschakelen (zie ook par. 5.3.1.) 
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4.10 Groeidocument 
Binnen het samenwerkingsverband wordt door alle basisscholen gebruik gemaakt van het groeidocument. 

Het groeidocument is opgesteld in overleg met de betrokkenen en wordt periodiek geëvalueerd en indien 

gewenst aangepast. Het is een hulpmiddel om te komen tot de juiste extra ondersteuning voor een leerling. 

Zodra blijkt dat meedenken door Jeugdzorg gewenst is, wordt de jeugdprofessional betrokken. 

 Het groeidocument bestaat uit vijf delen: 

A. Basisgegevens 

B. Logboek-voorgeschiedenis 

C. Beschrijving van het kind en zijn omgeving (stimulerende en belemmerende factoren, die moeten 

leiden tot een integratieve ondersteuningsbehoefte). 

D. Plan van aanpak inclusief evaluatie (kind-, school en omgevingsfactoren in PDCA-cyclus) 

E. Aanvraag arrangement  

 

Het document heeft de functie van een ‘dossier’, het is een verzameling van wat tot nu toe is gedaan om de 

leerling de juiste ondersteuning te bieden en het omschrijft wat er meer nodig is. Ouders worden als 

vanzelfsprekend betrokken bij het opstellen van het groeidocument betrokken en dienen het te 

ondertekenen.  

Het groeidocument: 

 is nodig voor de bespreking in het (interne of extern) zorgteam van de school of voor de aanvraag 

van een arrangement of TLV. 

 helpt bij monitoren: hoe gaat het, is er meer ondersteuning nodig of kan het ook met minder? 

 omvat (tussen)doelen, ontwikkelingsperspectief, uitstroomperspectief. 

 beschrijft de inhoud, omvang en duur van de extra ondersteuning. 

 leidt toe naar vervolg door systematische evaluatie. 

 

Om voor scholen de bureaucratie/papierwinkel zo beperkt mogelijk te houden, wordt bekeken of (delen van) 

het groeidocument gegenereerd kan (kunnen) worden vanuit de verschillende Leerling Administratie 

Systemen (LAS). 

 

4.11 Grensverkeer 
Indien er sprake is van grensverkeer, waarbij leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden deelnemen aan 

het S(B)O-onderwijs binnen de Brabantse Wal (of leerlingen van Brabantse Wal deelnemen aan het S(B)O-

onderwijs in andere samenwerkingsverbanden), zal in overleg met de collega-samenwerkingsverbanden 

financiële verrekening van dit grensverkeer plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is Kijkglas nr. 5 van DUO 

alsmede de opgave door de S(B)O-scholen zelf. Een punt van aandacht blijft de toestroom van leerlingen van 

buiten ons samenwerkingsverband. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de mogelijkheid dat S(B)O-

scholen geen plaats meer hebben voor leerlingen uit de eigen regio.  

 

4.12 Samenwerking met SBO en de voormalige clusters  
Cluster 1 en 2 

Met de invoering van passend onderwijs is het onderwijs voor kinderen met een visuele beperking (cluster 1), 

auditieve of communicatieve beperking (cluster 2)  georganiseerd in een aantal instellingen. Vanwege de 

schaalgrootte en de specialistische expertise maken zij geen onderdeel uit van de regionale 

samenwerkingsverbanden, maar hebben zij een landelijke systematiek. De instellingen verzorgen onderwijs, 

doen onderzoek naar de toelaatbaarheid en bieden ondersteuning in het reguliere onderwijs. 
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Cluster 1 

Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs en werken intensief samen om 

Passend Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking gestalte te geven. Zij spannen zich ervoor in dat 

elke slechtziende of blinde leerling optimaal onderwijs krijgt. Leerlingen uit ons samenwerkingsverband die 

binnen deze doelgroep vallen kunnen ondersteund worden door medewerkers van Visio en Bartiméus, die 

eveneens ondersteuning bieden aan leerkrachten. Leerlingen die een speciale setting nodig hebben, kunnen 

onderwijs volgen bij een onderwijsinstelling van Visio of Bartiméus. 

 

Cluster 2 

Voor cluster-2-leerlingen wordt in het samenwerkingsverband gebruik gemaakt van de ondersteuning door 

Auris (cluster 2). Hoewel cluster 2 niet behoort tot de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband is 

gevraagd cluster 2 ook deel te laten nemen aan het bestuurlijk overleg zodat ook bestuurlijk het dekkende 

netwerk ontstaat. De wijze waarop Auris consultatie en advies verleent, leest u in bijlage 6. 

 

SBO en Cluster 3 en 4  

De expertise van het SBO wordt in de vorm van een Begeleider Passend Onderwijs op de scholen ingezet om 

leerkrachten te ondersteunen.  

De samenwerking met voormalige clusters 3 en 4 is voortgekomen uit de verplichte herbesteding. In 

januari 2017 is overlegd met de desbetreffende SO-besturen over de in te zetten expertise. Afgesproken is 

dat tot 1 augustus 2019 de inzet zoals in schooljaar 2015-2016 was, gehandhaafd zal blijven. In een nieuw op 

te stellen overeenkomst zal een en ander worden vastgelegd. Deze ondersteuning is ondergebracht bij 

programma 2 en 3. 

 

4.13 Doorgaande lijnen 
Van voorschoolse voorziening naar het Primair Onderwijs (PO) 

Leerlingen die aan een (gespecialiseerde) voorschoolse voorziening deelnemen, waarover in deze 

leeftijdsfase al zorgen zijn, dienen in principe te worden aangemeld bij een reguliere basisschool. Reguliere 

scholen die hiermee een (te) grote druk ervaren omdat zij een zorgleerling aangemeld krijgen, blijken 

onvoldoende in staat de onderwijsbehoeften in kaart te brengen, enerzijds door gebrek aan kennis over het 

kind en anderzijds door gebrek aan mankracht. In verband hiermee wordt voor de volgende route gekozen:  

- voor kinderen die al extra ondersteuning hebben en deelnemen aan een gespecialiseerde voorschoolse 

voorziening óf  

- voor kinderen die deelnemen aan een reguliere voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal oid) waarvan 

de leidsters zich ernstig zorgen maken over de ontwikkeling 

kan de voorschoolse instantie of de peuterspeelzaal rechtstreeks contact zoeken met de 

gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Samen met de voorschoolse instantie, de ouders en 

eventuele andere professionals, worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. Daarna wordt bekeken of 

een reguliere basisschool tegemoet kan komen aan wat het kind nodig heeft. Indien blijkt dat het niet 

mogelijk is passend onderwijs te organiseren op een reguliere school en dat daarom een school voor S(B)O-

onderwijs beter aansluit, dan wordt de TLV aangevraagd door de desbetreffende S(B)O-school (en niet door 

de reguliere basisschool).  

Nieuw in deze werkwijze is dat de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband betrokken wordt 

bij de vaststelling van de onderwijsbehoeften en de keuze voor de best passende school. Indien ouders hun 

kind rechtstreeks bij een S(B)O-school aanmelden, zal de gedragswetenschapper van het 

samenwerkingsverband ook betrokken worden bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften.  
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Zodra er sprake is van gecombineerde onderwijs- en zorgbehoeften (bijv. in de thuissituatie) wordt ook de 

jeugdprofessional betrokken bij de vaststelling van de ondersteuningsbehoeften. Indien de 

ondersteuningsbehoeften zeer complex en onduidelijk zijn, kan de gedragswetenschapper in overleg met de 

ouders een OPDC-plaats aanvragen  (zie ook paragraaf 4.6.4, programma 5). 

 

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet onderwijs (PO-VO) 

Binnen de Brabantse Wal zijn Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het laten doorstromen van de leerlingen naar de best passende plek in het VO. Het samenwerkingsverband 

volgt hierin de afspraken zoals die gemaakt zijn en bijgesteld worden door het BOVO. Hierin zijn opgenomen: 

 Er vindt een warme overdracht (persoonlijk contact over alle relevante gegevens van de leerling) 

plaats tussen PO en VO, met name wanneer het leerlingen zijn die gebruik maken van breedte- / 

diepte-ondersteuning. 

 Het PO en VO hebben ieder hun eigen Groeidocument en/of Ontwikkelingsperspectief ter 

ondersteuning en motivatie van de aanmelding en overdracht naar het VO. 

 Leerlingen worden zo mogelijk via het digitale systeem LDOS aangemeld voor het VO.  

 

In het huidige schooljaar wordt met het VO nader afstemming gezocht met betrekking tot de adviezen die 

door de scholen voor Primair Onderwijs worden gegeven met betrekking tot het te volgen Voortgezet 

Onderwijs. 

 

Van Primair Onderwijs naar Primair Onderwijs (PO-PO) 

De scholen die helder in beeld krijgen waar (de grenzen van hun) ondersteuningsmogelijkheden liggen, 

verschaffen leerlingen de mogelijkheid over te stappen naar een andere basisschool. Zodra de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijk zijn en de huidige school niet in staat blijkt tegemoet te 

komen aan wat de leerling nodig heeft, kan in overleg met ouders gekeken worden naar de mogelijkheden 

die andere reguliere scholen hebben. 

Indien de leerling de overstap naar een andere basisschool maakt, zal in onderling overleg besproken worden 

op welke datum de overstap gemaakt zal worden. Vaak zal gekozen worden voor een “natuurlijk tijdstip” 

bijvoorbeeld na een vakantie. Indien de datum van de overstap omstreeks 1 oktober (de teldatum) zal 

plaatsvinden, wordt verwacht dat de scholen de plaatsing voor 1 oktober realiseren. 

 

Van S(B)O naar regulier basisonderwijs (BAO)  

Binnen het samenwerkingsverband Brabantse Wal zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling leidend. 

Telkens wanneer een TLV afloopt, wordt bekeken of plaatsing in het regulier basisonderwijs (of in het geval 

van het SO plaatsing in het SBO of BAO) tot de mogelijkheden behoort. Dit sluit aan bij de visie van het 

samenwerkingsverband dat een plaatsing in het S(B)O altijd tijdelijk is, tenzij de leerling dusdanige 

ondersteuningsbehoeften heeft dat een TLV voor onbepaalde tijd noodzakelijk is.  
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5 Samenwerking met ouders 

5.1 Ouders als educatief partner 
Ouders en scholen hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. 

Daarom zijn ouders voor scholen een cruciale partner. Partner zijn betekent dat ouders en scholen elkaar 

goed informeren, elkaar betrekken en vanuit het belang van het kind met elkaar in gesprek blijven. Ouders en 

school maken dus samen afspraken, indien nodig kunnen zij hierbij ondersteund worden door de 

jeugdprofessional. Alle betrokken partijen zijn nodig om van de uitvoering van de afspraken een succes te 

maken. Dit betekent zo min mogelijk praten over kinderen / gezinnen, maar praten met de betrokken ouders 

en zo mogelijk ook met de kinderen zelf. Ouders worden vanaf de eerste signalering van een mogelijke 

ondersteuningsbehoefte actief betrokken bij het zoeken naar de meest passende ondersteuning van hun 

kind. Dit kan zijn een passend aanbod binnen de basisondersteuning dan wel, met inschakeling van andere 

expertise en/of een arrangement, extra ondersteuning. Bij alle fasen van het te doorlopen traject zijn de 

ouders betrokken. 

Op verschillende momenten komt het belang van de samenwerking met ouders naar voren. Dat begint al bij 

de aanmelding op school. Dan is essentieel dat ouders en school de ondersteuningsbehoefte van de leerling 

goed doorspreken zodat de leerling al bij de start passend onderwijs krijgt. Ook wanneer een leerling in 

aanmerking komt voor extra ondersteuning is overleg tussen ouders, school en eventuele deskundigen nodig. 

In dit geval worden ouders uitgenodigd bij een zorgteam of een integraal arrangeergesprek op school. 

Hetzelfde geldt wanneer een kind beter geplaatst kan worden op een andere school. Goede afstemming is 

ook dan nodig omdat het hierbij ook gaat om de keuze voor een nieuwe school.  

Naast actieve betrokkenheid van ouders bij de ondersteuning van hun kind, hebben ouders ook een aantal 

formele rechten in de trajecten van ondersteuningstoewijzing namelijk:  

 Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het groeidocument. 

 Ouders hebben door middel van de OPR instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. (zie 6.2.3). 

 Ouders hebben de mogelijkheid van het indienen van klachten en van bezwaar en beroep. (zie par. 

5.3.1)  

 

5.2 Communicatie met ouders  
Ouders kunnen informatie over het samenwerkingsverband vinden: 

 Op de website van  het samenwerkingsverband 

 Op de website van de school 

 In de schoolgids van de school 

Om ouders te informeren over de rol en functie van het samenwerkingsverband en hen een podium te 

bieden hun vragen te stellen, wordt met ingang van schooljaar 2017-2018 een keer per jaar een avond voor 

ouders georganiseerd door de Ondersteuningsplanraad. Daarnaast zal op de website van het 

samenwerkingsverband meer aandacht komen voor het doel van Passend Onderwijs, bestemd voor de 

ouders. (Middelen hiervoor zijn opgenomen in programma 9, bestuur & organisatie.) 

Met ingang van januari 2017 wordt bij de ouders bij wie het samenwerkingsverband betrokken is een 

enquête afgenomen, waarin de mate van betrokkenheid en tevredenheid wordt gemeten.  
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5.3 Ouders en medezeggenschap 
Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het samenwerkingsverband is vormgegeven: 

 Via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van de individuele school heeft op het 

ondersteuningsprofiel van de school. 

 Via deelname aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. (zie par. 6.2.3) 

 

5.3.1 Geschillenregeling 
Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de 

communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat ouders 

zich niet in het besluit van de school kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op ondersteuning van 

de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl).  

Indien een en ander niet leidt tot een bevredigend resultaat, kunnen ouders een geschil voorleggen aan: 

Geschillencommissie passend onderwijs: 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 9590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
https://onderwijsgeschillen.nl  
 

Ouders hebben eveneens de mogelijkheid hun klacht voor te leggen aan het college voor mensenrechten en 

gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) en om een beroep aan te tekenen bij de 

rechter. 

 

  

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/
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6 Bestuur en Organisatie (programma 9) 

6.1 Rechtsvorm en besturingsmodel 
Het samenwerkingsverband vormt een stichting met als volledige naam:  

Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs PO3001. 

Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor een Toezichthoudend bestuur met een Dagelijks Bestuur 

(DB), Algemeen Bestuur (AB) en Raad van Toezicht (RvT).  

De organisatie van het samenwerkingsverband bestaat uit: 

 Intern toezicht DB en AB 

 Extern toezicht RvT en Inspectie 

 Ondersteuningsplanraad (OPR) 

 Personeel in dienst of gedetacheerd 

 Klankbordgroep, Expertiseteam, IB-netwerk 

6.2 De structuur van de organisatie 
In onderstaand model is de huidige organisatiestructuur schematisch weergegeven.  
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6.2.1 Intern toezicht DB en AB 
Gedurende de periode van het schrijven van dit plan wordt door het Bestuur en de RvT de huidige bestuurlijke 

inrichting onder de loep genomen en indien nodig verbeterd. Zo nodig zal dit ondersteuningsplan voorzien 

worden van een addendum. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit acht besturen en 41 basisscholenscholen inclusief een SBO-school. 

Daarnaast is in het samenwerkingsverband een school voor cluster 4-onderwijs gehuisvest; voor scholen 

vanuit het vml. cluster-3-domein is er samenwerking met twee scholen in Roosendaal (zie bijlage 8).  

De besturen van de scholen worden vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Binnen de organisatie is 

afgesproken dat het Dagelijks Bestuur als beleidsvoorbereidend en uitvoerend deel van het bestuur fungeert. 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hieromtrent zijn niet apart beschreven.  

De directeur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. Het DB geeft 

leiding aan de directeur. De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het DB zijn 

gemandateerd, onder verantwoordelijkheid van het DB. Het DB stelt voor de directeur een 

managementstatuut vast. 

6.2.2 Extern toezicht RvT en Inspectie 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal gaat uit van een RvT-model waarbij de Raad van Toezicht, bestaande 

uit externen, de toezichthoudende rol vervult op het bestuur. Door de scheiding tussen toezicht en bestuur 

voldoet het samenwerkingsverband aan de principes van governance.  

Extern toezicht wordt ook uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie heeft daartoe een 

waarderingskader voor samenwerkingsverbanden opgesteld, bestaande uit kwaliteitsaspecten en 

indicatoren. De domeinen die de inspectie toetst, staan beschreven in bijlage 9 . 

6.2.3 Ondersteuningsplanraad (OPR) 
Het bestuur voert overleg met de ondersteuningsplanraad over de beleidskeuzes die in het 

ondersteuningsplan worden vastgelegd. Het bestuur moet over de inhoud van het ondersteuningsplan en 

elke wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van 

de OPR is vastgelegd in art. 14a WMS. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft dit overleg 

gemandateerd aan haar directeur.  

De OPR bestaat uit personeelsleden en ouders van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De leden 

van de OPR worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het 

samenwerkingsverband. Kandidaten voor de ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen lid van de 

medezeggenschapsraad (MR) te zijn.  

6.2.4 Medewerkers 
Het samenwerkingsverband fungeert als werkgever voor één medewerker (de directeur). In de loop van 

schooljaar 2016-2017 wordt bekeken of de secretaresse eveneens in dienst treedt bij het 

samenwerkingsverband (PO en VO). Daarnaast zijn aan het samenwerkingsverband een aantal medewerkers 

vanuit de besturen gedetacheerd dan wel betrokken via herbesteding: 

 2 gedragswetenschappers;  

 9 begeleiders passend onderwijs (BPO); deels afkomstig uit de verplichte herbesteding, deels 

gedetacheerd; 

 gedurende schooljaar 2017-2018 zullen twee gedragswetenschappers van EDUX voor elk een dag 

per week werkzaam zijn bij het samenwerkingsverband. 

 

Het bestuur hecht eraan expertise vanuit het speciaal onderwijs naar behoefte in te zetten in het 

samenwerkingsverband. De herbestedingsverplichtingen zijn formeel per 1 augustus 2016 geëindigd. 

Evaluatie heeft niet plaatsgevonden vóór 1 april 2016. Dit betekent dat er geen overleg is geweest c.q. 

overeenstemming is bereikt over de hoeveelheid in te zetten expertise ná 1 augustus 2016. Met de SO-

besturen is in januari 2017 overeengekomen dat het samenwerkingsverband de destijds aangegane 

verplichtingen continueert tot 1 augustus 2019. Monitoring met betrekking tot ingezette uren en kwaliteit 

wordt meegenomen  in programma 10 (kwaliteitszorg), zie hoofdstuk 8. 
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6.2.5 Klankbordgroep, Expertiseteam, IB-netwerk 
De klankbordgroep, bestaande uit directeuren en intern begeleiders van de scholen wordt door de directeur 

van het samenwerkingsverband ingezet om te klankborden over allerhande zaken betreffende het 

samenwerkingsverband, variërend van het meedenken over nieuw beleid alsmede het praktisch uitwerken 

van programma’s en activiteiten. 

Aan het expertiseteam nemen de begeleiders passend onderwijs (cluster 2, 3, 4 en SBO) alsmede de 

gedragswetenschappers deel. De begeleiders worden ingezet om leerkrachten te begeleiden en 

ondersteunen en de gedragswetenschappers zijn de regisseurs van de kortdurende ondersteunings- en 

arrangementsaanvragen.   

Drie keer per jaar worden de intern begeleiders van de scholen uitgenodigd door het samenwerkingsverband. 

Enerzijds om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te inspireren, anderzijds om geïnformeerd te 

raken over inhoudelijke zaken met betrekking tot de samenwerking tussen het samenwerkingsverband en de 

scholen.  

 

6.3 Overlegstructuur 
Het samenwerkingsverband kent de volgende overlegstructuur: 

Het DB, AB en de RvT vergaderen vier keer per jaar. Afhankelijk van de eventuele veranderde bestuurlijke 

inrichting verandert ook deze overlegstructuur. 

Het IB-netwerk komt twee keer per jaar bijeen. 

Voor IB-ers en directies van scholen wordt één keer per jaar een middag georganiseerd. 

De Klankbordgroep komt vier keer per jaar bijeen. 

Het Expertiseteam komt vier keer per jaar bijeen. 

De OPR vergadert tenminste vier keer per jaar. Twee keer per jaar is de directeur aanwezig; ook heeft de OPR 

één keer per jaar een overleg met de RvT.  

De directeur heeft elke drie weken overleg met de gedragswetenschappers. 
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7 Passend onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid 

7.1 Uitgangspunten voor samenwerking 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal werkt samen met de volgende gemeenten uit de regio West-Brabant 

West:  

 Gemeente Bergen op Zoom 

 Gemeente Woensdrecht 

 Gemeente Steenbergen 

 

Enkele leerlingen uit de gemeente Tholen bezoeken ook onze basisscholen.  

Schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de drie gemeenten stemmen af tussen 

onderwijsondersteuning en jeugdzorg voor kinderen en jongeren. Hun gedeelde belang is het zorgen voor 

samenhang in de ondersteuning die op school of in een gezin geboden wordt. Er wordt gewerkt volgens de 

uitgangspunten van één kind-één gezin-één plan.  

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de 

Participatiewet. De jeugdprofessionals spelen in de Brabantse Wal een belangrijke rol bij het leveren van 

maatwerk. Ten tijde van het schrijven van dit ondersteuningsplan wordt door de drie gemeenten samen met 

de samenwerkingsverbanden PO en VO gewerkt aan een kadernotitie, waarin afstemming en werkwijze 

rondom kinderen van 0-20 jaar die een gecombineerde zorg-/onderwijsbehoefte hebben, worden vastgelegd. 

Met de verbinding tussen de voorschoolse instanties, de scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de 

jeugdprofessionals worden drie doelen bereikt: ten eerste wordt de doorgaande lijn van 0-20 jaar bewaakt; 

ten tweede wordt gezamenlijk de eigen kracht van gezinnen benut, zodat opgroei-, opvoed- en 

leerproblemen bij kinderen en jongeren zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit doen de voorschoolse 

instanties en de scholen door kinderen een veilige en prettige omgeving te bieden, waar ze de kans krijgen 

hun talenten te ontwikkelen. Elke professional heeft een signalerende functie om vroegtijdig te kunnen 

inspelen op de ondersteuningsbehoeften van kinderen. In samenwerking met de ouders, de 

jeugdprofessional en het samenwerkingsverband kan een passend ondersteuningsaanbod worden gedaan. 

Het derde doel is lokaal een eenduidige werkwijze te realiseren. Scholen en jeugdprofessionals werken met 

een heldere taakverdeling, en leveren vanuit hun eigen expertise een aandeel in de samenwerking. Deze 

samenwerking komt onder andere tot uiting tijdens het ‘integraal arrangeren’. 

 

7.2 De regio West-Brabant West 
[Bron: Stelsel Jeugdzorg West-Brabant West] 
De regio West-Brabant West heeft een stelsel Jeugdzorg opgezet. De gemeenten streven naar een 

transparant systeem waarin het gezin, het netwerk, de ondersteuner en de zorgaanbieder samen toewerken 

naar één resultaat. Gemeenten willen bereiken dat alle gezinnen zo goed mogelijk met zo weinig mogelijk 

zorg en ondersteuning zelfstandig verder kunnen. Het verwachte resultaat van de zorg en ondersteuning is 

dan ook voor alle kinderen gelijk: jeugdigen functioneren naar vermogen leeftijdsadequaat in een steunend 

netwerk. 

De jeugdprofessional speelt in dit kader een belangrijke rol. Hij/zij stelt samen met het gezin een gezinsplan 

op, stelt een eventuele indicatie en biedt enkelvoudig ambulante hulpverlening.  

Met dit stelsel hopen de gemeenten de volgende veranderingen te bewerkstelligen:  

- investeren in het eerste contact, door mensen met de juiste expertise;  

- ernaar streven dat de jeugdprofessional doorstroming naar zorg waar mogelijk kan voorkomen, maar zo 

nodig de juiste zorg kan inzetten, flexibel ondersteund door de gemeente. 
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- introduceren van een nieuw verdienmodel voor zorgaanbieders, die in deze systematiek beloond worden 

wanneer zij door samenwerken, ketendenken en inzet van het sociaal netwerk efficiënt goede resultaten 

behalen.  

- door kwaliteitsmeting te uniformeren wordt zorg tussen aanbieders vergelijkbaar. 

- van werkgevers in de zorg verwachten dat zij veel vrijheden en verantwoordelijkheden laag in de 

organisatie leggen, zodat het personeel zelf voor ieder individueel kind op maat zorg kan bieden.  

- Verminderen van administratieve druk op het personeel.  

 
Het motto dat de gemeenten voeren in deze transformatiebeweging is: ‘Handel alsof het je eigen kind is’. 

Voor de volledige beschrijving van de werkwijze: www.jeugdhulpwbw.nl  

De drie gemeenten en het samenwerkingsverband zetten pro-actief in op hun samenwerking, zodat 

leerlingen en ouders met gecombineerde ondersteuningsbehoeften op efficiënte en juiste wijze 

tegemoetgekomen worden in wat zij nodig hebben. 

Het samenwerkingsverband werkt verder samen met de volgende partners (alfabetische volgorde): 

 CJG & Spring (Jeugdprofessionals) 

 Cluster 1 Viso / Bartimeus en cluster 2 Auris 

 Medici en paramedici 

 SDW, KOM, Mamaloe en andere voorschoolse instanties 

 Samenwerkingsverband Brabantse Wal Voortgezet Onderwijs  

 

7.3 Leerlingvervoer 
Leerlingen die Speciaal (Basis-)Onderwijs nodig hebben zijn meestal aangewezen op leerlingvervoer. Dit 

vervoer wordt georganiseerd door de desbetreffende gemeente. Per leerling wordt bekeken of het kind dit 

vervoer nodig heeft of dat het kind, in het kader van zelfredzaamheid, zelfstandig naar de desbetreffende 

school kan reizen. Het betreft hier zowel de leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben als de 

leerlingen die een speciaal arrangement hebben voor de observatieklas/het OPDC of de time-outgroep. 

 

7.4 Leerplicht en leerlingenadministratie 
Bij zowel scholen als de gemeente staat het verminderen van schoolverzuim en -uitval hoog in het vaandel.  

Om dit doel te bereiken wordt enerzijds door scholen met ingang van 1  januari 2017 de verplichte 

verzuimregistratie voor DUO ingevuld. Onderzocht wordt of een instrument als M@ZL kan bijdragen aan de 

aanpak van schoolverzuim. Zie ook paragraaf 7.4 thuiszitters. 

De leerlingenadministratie van de gemeente is verantwoordelijk voor het verwerken van in- en 

uitschrijvingen van leerlingen op scholen. Zij signaleert als eerste wanneer een leerling geen 

schoolinschrijving heeft. Daarnaast registreert zij verzuimmeldingen en heeft zij alle leerlingen in beeld. Door 

nauwe samenwerking tussen de afdeling leerplicht en de scholen kan snel worden gereageerd op 

veranderingen in schoolbezoek of andere bedreigingen voor de schoolloopbaan van een leerling. Voor 

leerlingen die tijdens het schooljaar in de Brabantse Wal komen wonen, is de school verantwoordelijk voor 

het vinden van een passende onderwijsplek. Het samenwerkingsverband en leerplicht kunnen hierbij 

ondersteunen als dit nodig is.  

  

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
http://www.auris.nl/%22%20%5Ct%20%22_blank
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7.5 Thuiszitters 
Onder thuiszitters worden twee groepen geschaard. Ten eerste de groep ingeschreven leer- of 

kwalificatieplichtige leerlingen die langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen (langdurig relatief verzuim). 

Ten tweede heeft staatssecretaris S. Dekker in zijn Kamerbrief van 3 februari 2016 aangegeven ook de 

absoluut verzuimers mee te tellen in de definitie van de thuiszitters. Dit zijn leer- of kwalificatieplichtige 

leerlingen die niet ingeschreven staan op een school en geen vrijstelling van de Leerplichtwet hebben. Zij 

tellen mee vanaf de eerste dag dat zij niet ingeschreven staan, behalve als er sprake is van een 

administratieve onvolkomenheid. Dit is bijvoorbeeld in situaties waar de in- en uitschrijving van leerlingen 

niet op elkaar aansluiten. 

Een leerling die ziek is gemeld, is geoorloofd afwezig. De school blijft verantwoordelijk voor het bieden van 

onderwijs, ook aan de zieke leerling. Ongeacht de duur van de ziekte telt deze leerling niet mee als 

thuiszitter. Allereerst zijn ouders en school aan zet om het ziekteverzuim te laten eindigen. Van ouders mag 

een actieve houding verwacht worden om de oorzaak van de ziekte te achterhalen en daar de juiste hulp voor 

in te zetten. De school stelt samen met de ouders en de leerling een plan op hoe het onderwijs wordt vorm 

gegeven gedurende de ziekte. Als de school, ouders en leerling zich niet of onvoldoende inspannen om het 

ziekteverzuim te stoppen en zo mogelijk onderwijs te volgen, mag de leerplichtambtenaar hen daar op 

aanspreken. In samenwerkingsverband Brabantse Wal wordt in het voortgezet onderwijs gewerkt met 

M@ZL; M@Zl is gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en voortijdig schoolverlaten. Binnen M@ZL 

werken school, jeugdarts en leerplichtambtenaar samen. De school signaleert, de jeugdarts adviseert, de 

leerplichtambtenaar handhaaft. Ten tijde van het schrijven van dit plan wordt M@ZL ontwikkeld voor het PO 

in de regio. 

Een andere groep waarbij soms onduidelijkheid bestaat of ze thuiszitter zijn, zijn de leerlingen die door hun 

ondersteuningsbehoefte geplaatst moeten worden op een andere school, maar waarbij vertraging ontstaat. 

Hoewel deze leerling buiten zijn schuld geen school bezoekt en geen onderwijs krijgt, is er toch sprake van 

langdurig relatief verzuim en dus van een thuiszitter. In een dergelijke situatie is het zaak dat de school en/of 

de leerplichtambtenaar de onderwijsinspectie informeert. De inspectie spreekt vervolgens de school en/of 

het samenwerkingsverband aan om een voorziening te realiseren waar de leerling terecht kan. De ouder kan 

ook zelf een signaal afgeven bij de onderwijsinspectie dat zijn of haar kind thuis zit. 
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8 Kwaliteitsontwikkeling (programma 10) 
Bij het volgen van de beoogde resultaten is een systeem van kwaliteitszorg van belang. Het inrichten van een 

‘monitor’, die in een deel van deze resultaatgebieden (en processen) inzicht geeft, maakt hier deel van uit. Dit 

instrument houdt de meest essentiële gegevens bij en maakt daarmee sturing, beleidsevaluatie en 

verantwoording mogelijk. Eén van de actiepunten voor de komende periode is onderzoeken welke monitor 

hiervoor in aanmerking komt.  

8.1 Monitoring wettelijke taken 
De wettelijke taken van het samenwerkingsverband bestaan uit: 

 Afspraken vastleggen in een ondersteuningsplan. 

 Overleg met gemeente(n) en medezeggenschap over het ondersteuningsplan. 

 Het samenwerkingsverband beslist of een leerling kan worden toegelaten tot het S(B)O. 

 Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening. 

Het samenwerkingsverband monitort de kwaliteit met betrekking tot haar wettelijke taken door middel van: 

 Het bestuursjaarverslag, inclusief financiële verantwoording. 

 De resultaten van de basisondersteuning naar aanleiding van de schoolondersteuningsprofielen.  

 De kengetallen uit de Kijkglazen van DUO. 

 De tevredenheidspeiling bij ouders ten aanzien van hun betrokkenheid. 

 Het jaarlijkse activiteitenplan. 

 Evaluatie van het ondersteuningsplan (minimaal één keer per 4 jaar). 

 

8.2 Monitoring overige indicatoren 
Belangrijke andere feiten voor het samenwerkingsverband zijn:  

 aantal leerlingen in het samenwerkingsverband;  

 aantal leerlingen in het regulier onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs;  

 aantal aangevraagde en toegekende kortdurende ondersteuning;  

 aantal aangevraagde en toegekende arrangementen;  

 aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen;  

 aantal terugplaatsingen naar het regulier onderwijs;  

 aantal overplaatsingen van basisschool naar basisschool;  

 aantal leerling uit of naar andere regio’s op de S(B)O-scholen (grensverkeer); 

 instroom vanuit een voorschoolse voorziening;  

 uitstroom naar het voortgezet onderwijs;  

 aantal thuiszitters; 

 aantal leerlingen met langdurige ontheffing van leerplicht. 

  

Doen we de goede dingen en doen we ze goed? 

Naast de ‘aantallen’ wil het samenwerkingsverband antwoord krijgen op inhoudelijke vragen als:   

 Komt het aanbod tegemoet aan wat de scholen nodig hebben? 

 Wordt het aanbod effectief en efficiënt ingezet?  

 Is het groeidocument (nog) effectief? 

 Hoe effectief is de ondersteuning door gedragswetenschappers en begeleiders passend onderwijs 

binnen de scholen? 

 Voldoet de aanmeldprocedure voor TLV’s en arrangementen? 

 Zijn de direct betrokkenen (bijvoorbeeld ouders) tevreden over de wijze waarop ze betrokken zijn in 

het proces en met de uitkomst ervan?  
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8.3 Planning en control: begroten, rapporteren, verantwoorden 
Een planning- en controlcyclus is de procesmatig vormgeving van het (financiële) beleid: het beleid krijgt een 

financiële vertaling in de begroting, gevolgd door de uitvoering, die inhoudelijk gemonitord wordt. Na afloop 

van een periode wordt het beleid geëvalueerd, verantwoord en zo nodig bijgesteld. De ervaringen en 

resultaten van de te evalueren periode worden meegenomen naar de volgende periode.  

Tenminste eenmaal in de vier jaar stelt het samenwerkingsverband Brabantse Wal een ondersteuningsplan 

vast. Op basis van dit ondersteuningsplan wordt jaarlijks een activiteitenplan en een jaarbegroting opgesteld. 

Het beleid en de activiteiten van samenwerkingsverband Brabantse Wal die zijn beschreven in het 

ondersteuningsplan vinden hun financiële vertaling in de begroting, volgens het model van Infinite Financieel. 

De hoofdstukken zijn ondergebracht in ‘programma’s’ die op hun beurt als programmapost zijn opgenomen 

in de begroting. Deze wijze van werken maakt het voor alle betrokkenen duidelijk om de consequenties van 

beleidskeuzes te doorzien. 

 

8.4 Verantwoording 
Hierbij gaat het om verantwoording van beleid en resultaten en de verantwoording van de inzet van 

middelen. Een belangrijk toetsingskader wordt gevormd door het integraal toezicht door de inspectie, op 

grond van het waarderingskader (zie bijlage 9). Deze verantwoording geschiedt door middel van 

 het bestuursverslag (jaarlijks): dit verslag beschrijft de belangrijkste inhoudelijke en financiële 

ontwikkelingen. De inhoudelijke en financiële kengetallen van het samenwerkingsverband zijn een vast 

onderdeel van het bestuursverslag. 

 de managementrapportage (per kwartaal): hierin beschrijft de directeur van het samenwerkingsverband 

de voortgang met betrekking tot de beleidsvoornemens.  

 de opgave thuiszitters (twee maandelijks) aan inspectie van het onderwijs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Ondersteuningsplan Brabantse Wal  PO 2017-2021 – Definitief, d.d. 20 april 2017  -32- 

9 Financiën 

9.1 Allocatiemodel - verdeling van de middelen 

9.1.1 Basisondersteuning 
De basiskwaliteit hoort volgens het inspectiekader op elke school in orde te zijn. Schoolbesturen zijn 

verantwoordelijk voor deze kwaliteit. De basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband is afgestemd 

met betrokkenen. Scholen hebben tot augustus 2018 de tijd om de basisondersteuning op orde te krijgen. De 

scholen ontvangen hiervoor middelen van het samenwerkingsverband. Deze middelen worden overgemaakt 

aan de schoolbesturen, die zelf bepalen hoe zij de middelen verdelen over hun scholen. Zij zijn daarbij 

gehouden aan de rechtmatigheid en de integriteit van de besteding van gelden. De besturen verantwoorden 

over de besteding van deze gelden jaarlijks aan het samenwerkingsverband. 

Dit wordt getoetst door de Raden van Toezicht van de afzonderlijke besturen, de Raad van Toezicht van het 

samenwerkingsverband en de externe accountant. 

9.1.2 Breedte-ondersteuning 
De breedte-ondersteuning wordt bekostigd uit middelen van het samenwerkingsverband. Het grootste deel 

van dit budget komt ten goede aan deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en intern begeleiders in 

het kader van Passend Onderwijs. Het overige deel van het budget wordt besteed aan observatieplaatsen 

voor leerlingen van wie de onderwijsbehoeften onduidelijk zijn, onderwijszorgarrangementen (time-

outgroep) en de inzet van expertise vanuit het SBO en de voormalige clusters 3 of 4 in kortdurende 

ondersteuning en/of arrangementen. Deze expertise wordt in de vorm van personeels-detacheringen aan het 

samenwerkingsverband gerealiseerd. De Belastingdienst heeft bepaald dat alle activiteiten die het 

samenwerkingsverband heeft vermeld in het ondersteuningsplan en waarvoor men personeel inhuurt bij de 

aangesloten schoolbesturen BTW-vrij kunnen plaatsvinden. M.a.w. het samenwerkingsverband hoeft geen 

BTW te betalen over het personeel dat men hiervoor inhuurt bij de schoolbesturen (en eventueel 

omgekeerd). 

Tenslotte wordt uit dit deel van het budget het steunpunt hoogbegaafden bekostigd. 

9.1.3 Diepte-ondersteuning 
De kosten van de zware ondersteuning in het S(B)O worden op samenwerkingsverbandniveau gedragen. Dit 

betreft de inhouding door DUO van de kosten aan plaatsen in het SO, de (eventuele) overdrachtsverplichting 

aan het S(B)O, de financiële gevolgen van de peildatum 1 februari voor het S(B)O en het grensverkeer SBO.  

Bekostiging groei 

Indien SO-scholen tussen 1 oktober en 1 februari leerlingen met een TLV inschrijven, worden voor de 

leerlingen op de peildatum van 1 februari (T-1) niet alleen de verplichte extra personele kosten maar ook de 

basisbekostiging en materiële ondersteuningsbekostiging overgedragen. 

 

9.2 Toelichting op de meerjarenbegroting 
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de middelen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de 

scholen i.c. de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en intern begeleiders, waardoor de kwaliteit van 

de scholen verhoogd wordt zodat scholen steeds meer in staat zijn tegemoet te komen aan de (extra) 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen binnen het regulier onderwijs. Opgemerkt dient te worden dat het 

terugbrengen van deelname aan het S(B)O geen doel op zich is; toch is het goed te beseffen dat wanneer de 

kosten van de zware ondersteuning dalen er meer middelen naar de scholen kunnen vloeien. Jaarlijks wordt 

een jaarbegroting opgesteld en aan de Raad van Toezicht en het Algemeen Bestuur ter vaststelling 

voorgelegd. In bijlage 7 is de meerjarenbegroting 2017-2021 opgenomen, deze is door het Algemeen Bestuur 

van het samenwerkingsverband goedgekeurd op 18 april 2017 en op 19 april 2017 door de Raad van Toezicht 

vastgesteld.  
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De meerjarenbegroting bestaat uit: 

1. De baten. 

2. De verplichte afdrachten S(B)O-scholen. 

3. De kosten ten behoeve van de programma’s. 

 

In de begroting zijn de werkelijke leerlingaantallen van 1 oktober 2016 opgenomen; de BAO-aantallen van de 

jaren daarna zijn de prognose-cijfers van DUO. De S(B)O-aantallen zijn geprognotiseerd in samenspraak met 

de desbetreffende schoolleiding. 

 

Toelichting bij de programma’s: 

De volgende middelen zijn opgenomen bij de volgende programma’s: 

Programma 1:  € 115,- per leerling in verband met de basisondersteuning. 
Basisondersteuning Vanaf schooljaar 2018-2019: de audits. 
 
Programma 2: Van de kosten van programma 1 en 2 wordt 25% gebruikt voor: 
KortOn Begeleiders Passend Onderwijs cluster 3 en 4  
 Begeleider Passend Onderwijs SBO 
 gedragswetenschappers samenwerkingsverband 
 gedragswetenschappers Edux 
   
Programma 3:  Van de kosten van programma 1 en 2 wordt 75% gebruikt voor: 
Arrangement Begeleiders Passend Onderwijs cluster 3 en 4  
 Begeleider Passend Onderwijs SBO 
 gedragswetenschappers samenwerkingsverband 
 gedragswetenschappers Edux 
 training gedragswetenschappers 
 
Programma 4:  bedrag per school, naar rato van aantal leerlingen 
Deskundigheids- personele lasten ten behoeve van de coördinatie en administratie. 
Bevordering   
  
Programma 5:  Personele lasten ten behoeve van:  
OPDC leerkracht, onderwijsassistent, virtuele observatieplaatsen, externe expertise, 

gedragswetenschapper. 
 
Programma 6:  Personele lasten ten behoeve van: 
Onderwijs-Zorg- leerkracht, onderwijsassistent, externe expertise, gedragswetenschapper. 
Arrangementen  
 
Programma 7:  Personele lasten ten behoeve van het steunpunt. 
Stp Hoogbegaafheid   
 
Programma 8:  Inkomsten (van de gemeente) en uitgaven aan de Expertgroep 
EED ten behoeve van de beoordeling van dossiers. 
 
Programma 9:  Middelen ten behoeve van 
Bestuur & Personele lasten directie en secretariaat, afschrijvingen (ICT),  
Organisatie deskundigheidsbevordering medewerkers, website, huisvestingslasten  
 (Dyade), uitbesteding administratie (F en P) (Dyade), accountant, bestuurs-

/managementondersteuning (externe ondersteuning), verzekeringen (AON), 
vergaderkosten diverse overlegorganen, vacatiegelden bestuur, klankbordgroep en 
OPR, organisatie IB-netwerk. 

 
Programma 10: Middelen ten behoeve van de implementatie van een Kwaliteits-  
Kwaliteitszorg Management Systeem (KMS). 
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Toelichting op het resultaat  

In 2017 is sprake van een overschot. Dit overschot ontstaat omdat diverse  activiteiten die in het 
ondersteuningsplan beschreven worden, ingaan per 1 augustus 2017. Voor deze activiteiten zijn tussen 
1 januari en 1 augustus 2017 geen kosten opgevoerd. Over de doelmatige inzet van de gelden wordt nader 
overleg gevoerd. De begroting laat in 2018 en 2019 een tekort zien; dit tekort ontstaat omdat zeer recent 
besloten is de inzet van de begeleiders passend onderwijs vanuit de voormalig clusters 3 en 4 te handhaven 
tot 1 augustus 2019. In de bespreking met het AB en RvT op 1 februari jl. is aangegeven het tekort te kunnen 
opvangen vanuit de reserves die ontstaan zijn in 2016 en 2017. 

 

Bijlagen -overzicht
 

1. Wat verstaan we onder basisondersteuning? 

 

2. a. Huidige werkwijze kortdurende ondersteuning en arrangementen 

b. Huidige functieomschrijving gedragswetenschapper 
 

3. Procedure Poortwachter EED 

 

4. Procedure aanvraag & afgifte Toelaatbaarheidsverklaring 

 

5. Procedure herbeoordelingen Toelaatbaarheidsverklaring 

 

6. Consultatie door Auris 

 

7. Meerjarenbegroting & leerlingaantallen 

 

8. Deelnemende besturen & scholen 

 

9. Waarderingskader Inspectie Samenwerkingsverbanden 

 

10. Afkortingen  
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Bijlage 1 Wat verstaan we onder basisondersteuning? 
 

De wet Passend Onderwijs verplicht samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan te schrijven. Het 

ondersteuningsplan beschrijft onder meer de dekkende ondersteuningsstructuur van het 

samenwerkingsverband. Een cruciaal onderdeel van het ondersteuningsplan is de definitie en beschrijving van 

de basisondersteuning. De basisondersteuning is de ondersteuning die minimaal verwacht wordt van álle 

scholen binnen het samenwerkingsverband Brabantse Wal PO. In ons samenwerkingsverband onderscheiden 

we drie vormen van ondersteuning.  

 Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen voldoende om tot leren te komen  

 Breedte-ondersteuning: voor een aantal leerlingen nodig om tot leren te komen  

 Diepte-ondersteuning: incidenteel nodig om leerlingen in het leerproces te begeleiden  

Voor alle vormen van inzet geldt dat we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerling. Scholen werken 

volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken: 

 Liever preventief, dan curatief  

 Liever systeemgericht dan kindgericht  

 Liever gericht op de lange termijn, dan op het bieden van ad hoc oplossingen.  

Basisondersteuning 
Basisondersteuning is het door Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO met scholen en besturen 
afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies. Oftewel: ondersteuning die de scholen zelf 
in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan de leerlingen:  

 binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school. 

 onder regie en verantwoordelijkheid van de school. 

 met inzet, waar nodig, van expertise van andere scholen en ketenpartners. 

 op de vooraf overeengekomen ijkpunten. 
 

Ten aanzien van de kwaliteit van de basisondersteuning stelt het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO  
dat scholen hun basisondersteuning op orde hebben indien: 

1. de basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is; 
2. zij werken volgens de uitgangspunten en standaarden van handelingsgericht werken; 
3. de onderwijsondersteuning op school, door school georganiseerd is; 
4. zij de afgesproken preventieve en licht curatieve interventies kunnen aanbieden. 

 
IJKpunt 1. Ten aanzien van de kwaliteit van de basisondersteuning stelt het Samenwerkingsverband Brabantse 
Wal PO  dat scholen hun basisondersteuning op orde hebben, indien de basiskwaliteit volgens de 
onderwijsinspectie voldoende is. Dit wil zeggen: elke school heeft een effectieve interne 
ondersteuningsstructuur en scoort minimaal een voldoende (score 3) op de indicatoren uit het toezichtkader 
van de inspectie voor het onderwijs en met name op de indicatoren die betrekking hebben op de 
ondersteuning van leerlingen en op planmatig werken. De besturen zijn verantwoordelijk voor deze 
basiskwaliteit.  

 
IJKpunt 2. Ten aanzien van de kwaliteit van de basisondersteuning stelt het Samenwerkingsverband Brabantse 
Wal PO  dat scholen hun basisondersteuning op orde hebben, indien zij werken volgens de uitgangspunten en 
standaarden van handelingsgericht werken: elke school heeft de leerlingondersteuning ingericht volgens de 
standaarden en cyclus van handelingsgericht werken.  
 
De hieronder geschreven uitgangspunten kunnen fungeren als checklist voor de school.  

a) Alle leerkrachten verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen door observatie, 
gesprekken en het analyseren van toetsen.  

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

c) Alle leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van 
leerlingen, ouders, collega’s.  
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d) Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen 
hebben.  

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

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

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

h) Alle leerkrachten benoemen hoge, reële SMARTi-doelen voor de lange (einde schooljaar) en voor de 
korte (tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met ouders, 
collega’s en zo mogelijk de leerlingen.  

i) Alle leerkrachten werken met bijvoorbeeld een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de 
groep, een aanpak in drie niveaus en mogelijk een individuele leerling beschrijven.  

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

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

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

 
IJKpunt 3. Ten aanzien van de kwaliteit van de basisondersteuning stelt het Samenwerkingsverband Brabantse 
Wal PO  dat scholen hun basisondersteuning op orde hebben, indien de onderwijsondersteuning op school, 
door school is georganiseerd. Scholen zijn vrij deze onderwijsondersteuning in te richten.  
 

Basisvragen korte screening 
Voor een korte screening met betrekking tot de zorg rond een leerling, kan de school zich de volgende vragen 
stellen: 
1. Is de leerling in deze setting gelukkig? 
2. Is er sprake van acceptabele groei en ontwikkeling? 
3. Is het voor de leerkracht te doen? 
4. Wordt het leerproces, de rust in de groep niet ernstig of structureel verstoord? 
5. Zijn de ouders tevreden? 
Indien op 1 of meer vragen het antwoord ‘nee’ is, is bespreking in het intern / extern zorgteam gewenst. 
 
In eerste instantie werkt de school met een “intern zorgteam”, zie ook ijkpunt 1. Indien echter ondersteuning 
in bredere zin nodig is, zal school deze van buiten halen. Een gebleken effectieve werkwijze waar scholen mee 
(kunnen) werken is een Extern zorgteam: 
 
Extern zorgteam 

 Binnen deze werkwijze is het uitgangspunt één kind-één gezin-één plan. 
 Het extern zorgteam werkt samen met ketenpartners en het speciaal (basis)onderwijs.  
 In het extern zorgteam worden de leerlingen besproken die extra onderwijsondersteuning en/of een 

combinatie van zorg- en onderwijsondersteuning behoeven en voor wie het intern zorgteam niet 
toereikend was. 

 Het extern zorgteam komt bijvoorbeeld 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit de intern begeleider, de 
(adjunct)directeur, de leerkracht van de desbetreffende leerling, de ouders, een jeugdprofessional, 
evt. de schoolarts en de desbetreffende gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband 
Brabantse Wal PO.  

 Het staat de school vrij het extern zorgteam uit te breiden met andere professionals.  
 Besproken wordt welke ondersteuningsbehoeften de leerling heeft en op welke wijze de school 

hieraan tegemoet kan komen, eventueel met behulp van een arrangement (breedte-ondersteuning). 

 Indien blijkt dat de zorg rond een leerling dermate groot is, dat ‘het perspectief op school’ 
verloren dreigt te gaan, wordt een vervolgafspraak gemaakt die in het teken staat van 
“integraal arrangeren”.  In dit overleg waar dezelfde betrokkenen aan tafel zitten, worden de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling uitgebreid en systematisch in kaart gebracht, zie ook 
bijlage 4; er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die school heeft om tegemoet te komen 
aan wat de leerling nodig heeft  (bijv. met behulp van een arrangement) of dat een school 
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voor S(B)O beter tegemoet kan komen  aan de onderwijsbehoeften zodat een 
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd dient te worden.  

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

 Elke school legt in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast hoe zij met behulp van preventieve en 
licht curatieve interventies tegemoetkomt aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.  
Het schoolondersteuningsprofiel wordt in schooljaar 2018-2019 gerealiseerd door middel van audits. 

 
De Intern begeleider 

 Elke school heeft een intern begeleider (taak of functie) met een aantoonbaar relevante opleiding. De 
scholen streven naar een inzet volgens de norm van de LBIB: minimaal 1 dagdeel per 50 leerlingen.  

 
 
IJKpunt 4. Ten aanzien van de kwaliteit van de basisondersteuning stelt het Samenwerkingsverband Brabantse 
Wal PO  dat scholen hun basisondersteuning op orde hebben, indien zij de volgende  preventieve en licht 
curatieve interventies kunnen aanbieden: 

a) Gedifferentieerde instructie afgestemd op de behoeften van de leerlingen en de groep;  
b) Preventieve signalering van leer,- opgroei-, en opvoedproblemen; 
c) Afgestemd aanbod voor leerlingen met enkelvoudige leerproblemen; 
d) Afgestemd aanbod voor leerlingen met een vertraagde lees- taalontwikkeling; 
e) Afgestemd aanbod voor leerlingen met een vertraagde rekenontwikkeling;   
f) Afgestemd aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie;  
g) Afgestemd aanbod voor hoogbegaafde kinderen; 
h) Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van  

enkelvoudige gedragsproblemen, zoals: aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit, 
werkhoudingsproblemen, onderprestatie en verminderde taakgerichtheid; 

i) Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
enkelvoudige sociale problemen, zoals: beperkingen in sociale vaardigheden, beperkingen in de 
communicatieve vaardigheden (waaronder interactie);   

j) Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
enkelvoudige emotionele problemen, zoals: faalangst, verminderde weerbaarheid; 

k) Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
een afwijkende motoriek. Kenmerken: slecht handschrift, houterigheid, onhandigheid, slechte 
sportprestaties, verminderde oriëntatie in de ruimte; 

l) De school heeft een krachtig, positief en eenduidig pedagogisch klimaat, waarbij preventief wordt 
gewerkt aan het voorkomen van gedragsproblemen en sociale veiligheid. De school werkt 
tenminste met: 

 Pestprotocol 
 Veiligheidsprotocol  
 Meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ (volgens landelijk protocol) 
 Protocol voor medische handelingen 
 Indien nodig werkt onze school samen met externe partners. 
 

Met betrekking tot de volgende lichamelijk (stabiele) kindkenmerken: 

 Auditieve en spraak-taal problematiek  
 Visuele problematiek  
 Motorische problematiek  
 Problematieken als gevolg van specifieke ziektebeelden  
 Problematieken als gevolg van beperkte verstandelijke vermogens  
 Problematieken als gevolg van ernstig letsel  
 Lichamelijke beperking die individuele begeleiding nodig hebben 

worden geen algemeen geldende afspraken gemaakt in het kader van de basisondersteuning. Scholen kunnen 

zelf bepalen in welke mate zij vanuit hun basisondersteuning tegemoet kunnen komen aan wat deze leerlingen 

nodig hebben. Indien de school dit nodig acht, kunnen in overleg met het speciaal onderwijs passende 

interventies geformuleerd worden.  
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Bijlage 2a Huidige werkwijze kortdurende ondersteuning KortOn / Arrangement 
 

Regio’s 

Het samenwerkingsverband wordt ingedeeld in 4 regio’s (bestuursoverstijgend): 

  * Bergen op Zoom Noord  

  * Steenbergen  

  * Bergen op Zoom Zuid  

  * Woensdrecht  

 

De ondersteuningsvraag 

De school maakt samen met de ouders en de gedragswetenschapper, de ondersteuningsvraag helder, het 

groeidocument wordt op relevante plekken ingevuld en afspraken gemaakt over het vervolg. Dit kan zijn: 

* De school kan zelf verder met de interne ondersteuningsmogelijkheden. (dan spreken we van een korte 

interventie; één vraag – één antwoord). 

Het vervolg kan op drie manieren plaatsvinden: 

* De school krijgt korte ondersteuning vanuit de expertise van het samenwerkingsverband, maximaal 10 uur 

(KortOn). 

* De school krijgt langduriger ondersteuning vanuit de expertise van het samenwerkingsverband 

(Arrangement).  

 * Als blijkt dat interventies geen gewenst effect sorteren, wordt het TLV traject ingezet.  

Gedragswetenschappers 

Elke regio beschikt over een gedragswetenschapper en kan beschikken over de binnen het 

samenwerkingsverband aanwezige expertise (SBO, cluster 2, 3 en 4). Voor leerlingen met extra 

onderwijsbehoefte wordt door de Intern begeleider contact gezocht met de gedragswetenschapper. Dat 

betekent dat de school in een vroeg stadium (zie ook de vijf korte screeningsvragen in de basisondersteuning) 

contact kan opnemen door middel van deel A van het groeidocument (aanvraag in cc naar het secretariaat). De 

gedragswetenschapper is het eerste aanspreekpunt. 

De gedragswetenschapper neemt binnen een week contact op met de Intern begeleider van desbetreffende 

school voor het maken van een afspraak of behandelt de vraag telefonisch. Hij kan, indien gewenst, een 

begeleider passend onderwijs van SBO, cluster 2, 3, of 4 dan wel de jeugdprofessional inschakelen.  

Scholen kunnen bij vragen rondom zorg in het voortraject contact opnemen met de jeugdprofessional. Als er 

een zorgvraag is met een onderwijscomponent dan kan de vraag eerst worden voorgelegd aan de 

gedragswetenschapper.  

Begeleiders Passend Onderwijs 

De AB-ers van het S(B)O nu geheten ‘Begeleiders Passend Onderwijs’ (BPO), maken deel uit van het 

expertiseteam samenwerkingsverband Brabantse wal. Deze BPO’ers worden indien nodig, bij 

ondersteuningsvragen van scholen ingezet. De vraag naar specifieke expertise bepaalt welke begeleider wordt 

ingezet. 
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Bijlage 2b Taakomschrijving gedragswetenschapper 
 
De gedragswetenschapper moet binnen de diverse ondersteuningsniveaus een rol kunnen vervullen, namelijk 

meedenken over kwalitatief goed onderwijs en basisondersteuning  en daarbij het in kaart brengen van 

specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. De gedragswetenschapper ondersteunt door middel van 

handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken: 

Algemeen 

 Academisch denk- en werkniveau met diagnostische bevoegdheid; 

 Is integer in handelen en functioneren; 

 Is in staat algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten te handhaven die met de taak te 
maken hebben; 

 Is klantgericht en beschikt over een klantvriendelijke houding en is gericht op begeleiding op maat; 

 Is kwaliteitsgericht en hecht eraan met een permanent oog voor kwaliteit werkzaamheden uit te voeren; 

 Is in staat het eigen gedrag in lijn te brengen met cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de 
organisatie; 

 Is in staat tot vraag gestuurd samenwerken; 

 Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat (durft te confronteren als afspraken niet worden nagekomen; kan 
omgaan met weerstanden en bezwaren); 

 Is in staat tot reflectie en gericht op zelfontwikkeling; 

 Kan onderwijskundige informatie vertalen naar de werkvloer; 

 Besteedt aandacht aan-  en creëert kansen voor eigen ontwikkeling. 
 
Specifiek op schoolniveau 

 Kan handelingsgerichte adviezen geven en observeren / beoordelen of deze op de juiste manier worden 
opgevolgd. Vanuit deze observatie diagnosticeren van onderwijsproblemen in de breedst mogelijke zin; 

 Kan werken vanuit een interactioneel model; 

 Kan samenwerken in een multidisciplinair zorgteam op schoolniveau;  

 Kan leidinggeven aan integraal arrangeergesprekken. 

 Is in staat adequaat advies te geven over didactische werkvormen en leeractiviteiten, waarbij rekening 
wordt gehouden met de mogelijkheden van de leerkracht en de problematiek van de leerling; 

 Is in staat medewerkers in school te coachen; 

 Kan een bijdrage leveren met betrekking tot opbrengstgericht werken; 

 Is op de hoogte van het onderwijs in algemene zin; 

 Is op de hoogte van de bestuurlijke verschillen; 

 Is op de hoogte van alle ontwikkelingen t.a.v. Passend Onderwijs; 

 Is in staat het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten te observeren,  interpreteren en 
adviezen te geven; 

 Is in staat beleidsadviezen te geven. 
 
Specifiek op bovenschools niveau   

 Is in staat tot deelname aan een MDO (Multi Disciplinair Overleg) en heeft de volgende competenties: 

 Heeft een sterk analytisch én synthetisch denkvermogen en komt zodoende tot advisering voor specifieke 
ondersteuning en/of (tijdelijke) plaatsing bij een andere onderwijsvoorziening; 

 Is in staat tot bestuurlijke advisering met betrekking tot Passend Onderwijs; 

 Heeft gevoel voor belangenafwegingen en weet met tegengestelde belangen om te gaan; 

 Is in staat tot het opstellen van innovatieplannen (projectplannen) op het gebied van Passend Onderwijs 
en het mede implementeren daarvan. 

 
Kennis en vaardigheden 

 Heeft een academisch denk- en werkniveau; 

 Is in staat om theoretische kennis om te zetten in praktisch handelen en kan een betekenisvolle duiding 
geven; 

 Kan vanuit het systeem denken en werken. 
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Bijlage 3 Procedure Poortwachter EED 
 

1. School signaleert lees-en/of spellingsproblemen  

2. School handelt volgens het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’. Voor de ondersteuning op zorgniveau 3 

gebruikt school de aanbevolen methodes/methodieken zoals opgenomen in het protocol. *)   

3. Bij vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie wordt het ‘leerling-dossier Dyslexie’ ingevuld en 

voorgelegd aan de Expertgroep Dyslexie binnen het Samenwerkingsverband Brabantse Wal.  

4. De Expertgroep Dyslexie registreert de aanvraag. Zij beoordeelt het schooldossier, controleert op 

volledigheid en kent wel of geen een verklaring op onderkennend niveau toe ten behoeve van vergoede 

diagnostiek. (Indien er sprake is van comorbiditeit moet eerst de bijkomede stoornis of beperking worden 

behandeld, voordat een kind in aanmerking komt voor diagnostiek naar EED.)  

5. Wanneer een verklaring op onderkennend niveau wordt afgegeven informeert de Expertgroep Dyslexie de 

school door middel van toesturen van de verklaring. Ook als er geen verklaring wordt afgegeven 

informeert de Expertgroep Dyslexie de school.  

6. De school informeert de ouders over al dan niet afgifte verklaring door middel van een brief van het 

samenwerkingsverband. 

7. Er is WEL sprake van EED.  

a. De school verstrekt aan ouders/ verzorgers de opdracht voor vergoede diagnostiek op basis van 

de verkregen informatie vanuit de Expertgroep Dyslexie.   

b. Ouders bepalen in overleg met school, welke gecontracteerde zorgaanbieder wordt benaderd 

voor de uitvoering van vergoede diagnostiek. Zorgaanbieders die dit onderzoek en de 

behandelingen bieden, staan onder profiel 5 van de website www.jeugdhulpwbw.nl. Door het 

filter ‘Dyslexie’ toe te passen worden alle EED-zorgaanbieders gevonden.  

c. Ouders zoeken contact met de gecontracteerde zorgaanbieder.  

d. De gekozen zorgaanbieder meldt zich met de opdracht bij de gemeente.  Indien vanuit de 

diagnostiek blijkt dat er sprake is van EED, dan ontvangt de betreffende zorgaanbieder van de 

gemeente opdracht voor behandeling.   

e. Ouders maken samen met school afspraken betreffende de begeleiding van hun kind.  

f. Ouders ontvangen van de gemeente een beschikking waarin staat dat de jeugdige in aanmerking 

komt voor vergoede behandeling.  

g. De gemeente verstrekt de opdracht voor vergoede behandeling aan de gekozen zorgaanbieder.  

8. Er is GEEN sprake van EED.  

a. Ouders maken samen met school afspraken betreffende de begeleiding van hun kind.  

 

*) Voor leerlingen in groep 4 kan de basisschool de hardnekkigheid aantonen aan de hand van een tussentijds 

meetmoment in oktober, mits: 

 een vermoeden van de hardnekkigheid van de dyslexie al evident is, gebaseerd op aantoonbare 

erfelijkheid binnen de eerste lijn van het gezin (hetgeen bij de inschrijving op school bekend is); 

 er geen sprake is van bijkomende factoren (co-morbiditeit); 

 er (naast zorgniveau 1 en 2) invulling is gegeven aan het zorgniveau 3 gedurende de eerste 10 tot 12 

weken in groep 4. 

 er voldaan wordt aan de criteria van achterstand op het gebied van lezen of lezen én spelling. 

 

Op basis van bovenstaande criteria kunnen scholen het dossier direct na het tussentijds meetmoment 

aanbieden bij de Expertgroep Dyslexie. 
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Bijlage 4 Procedure aanvraag & afgifte Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 

Integraal arrangeeroverleg: “We gaan pas naar huis als het geregeld is”. 
Voor de aanvraag van een TLV vindt op de school van desbetreffende leerling een integraal arrangeeroverleg 
plaats. Dit overleg wordt gevoerd voor die leerlingen die, ondanks herhaalde inzet, het perspectief op de eigen 
school dreigen te verliezen. Het motto van het overleg is: “We gaan pas naar huis als het gereld is”. 
Doel van het overleg is: 
1. Met alle betrokkenen (waarbij in elk geval aanwezig: de ouders, de school, de jeugdprofessional en de 

gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband) tegelijkertijd de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling exact en volledig in kaart brengen. Hierbij wordt niet uitsluitend besproken wat de leerling nodig 

heeft, ook de ondersteuningsbehoeften van de ouders / het gezin komen ter sprake. 

2. Met elkaar wordt de juiste ondersteuning besproken en er wordt afgesproken wie welke acties uitzet. 

3. Adviseren van de school over hoe met deze casus om te gaan. 

4. Indien gewenst: afgeven van een TLV door de eerste deskundige. 

 
Ad 4. Omdat het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring een zwaarwegende beslissing is, schrijft de wet 

voor dat een TLV wordt afgegeven op basis van een deskundigenadvies van tenminste twee deskundigen. 

Daarom legt de eerste deskundige (de gedragswetenschapper die al tijdens het arrangeergesprek aanwezig is) 

de aanvraag voor aan de tweede deskundige van het samenwerkingsverband. Deze tweede deskundige 

beoordeelt het dossier zowel op inhoud als proces en voegt een schriftelijk advies toe aan de (originele) 

toelaatbaarheidsverklaring. 

Een aanvraag voor een TLV wordt formeel door school gedaan en hoeft wettelijk niet door ouders ondertekend 

te worden. 

Binnen ons samenwerkingsverband kiezen we voor de volgende werkwijze: 

 De school vraagt de TLV aan nadat dit hierover tijdens een integraal arrangeergesprek is besloten.  

 Aan ouders wordt gevraagd het aanvraagformulier en het groeidocument te ondertekenen. 

 Indien één ouder ondertekent, geeft hij/zij hiermee aan dat ook de andere ouder akkoord is met de 

aanvraag voor een TLV. 

 Indien de ouders niet wensen te tekenen, geven zij in een schriftelijke onderbouwing hun beredenering 

aan. 

 Het dossier gaat met het aanvraagformulier, naar de tweede deskundige. 

 Na afgifte van de TLV ontvangen ouders het origineel van de verklaring inclusief het deskundigenadvies; 

school ontvangt een kopie. 
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Bijlage 5 Procedure herbeoordelingen Toelaatbaarheidsverklaringen 
 

Halverwege elk schooljaar inventariseren de S(B)O-scholen samen met de gedragswetenschapper van het 

samenwerkingsverband voor welke leerlingen de komende 12 maanden de toelaatbaarheidsverklaring zal 

aflopen. Samen met de ouders brengen zij de ondersteuningsbehoeften van de desbetreffende leerlingen in 

kaart.  

Activiteiten op basis van de drie antwoordmogelijkheden zoals genoemd in hoofdstuk 9.1.3: 

a. De ondersteuningsbehoeften zijn hetzelfde gebleven zodat plaatsing op de S(B)O-school nodig blijft;: 

indien zowel school als gedragswetenschapper concluderen dat de leerling blijvend aangewezen is op 

speciaal (basis)onderwijs, moet een aanvraag voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden 

ingediend. Deze aanvraag wordt ook beoordeeld door een tweede deskundige; deze deskundige 

beoordeelt de aanvraag op inhoud en proces. Hiervoor ontvangt de tweede deskundige:  

 Een actueel groeidocument, besproken en waar nodig bijgesteld, getekend door ouders, de eerste 

deskundige en door school. 

 

b. de ondersteuningsbehoeften zijn veranderd waardoor toegewerkt kan worden naar terugplaatsing 

naar de basisschool: indien zowel school als gedragswetenschapper concluderen dat de 

onderwijsbehoeften van de leerling zo zijn dat plaatsing op een reguliere school een reële 

mogelijkheid is, wordt samen met ouders een plan van aanpak opgesteld om deze overstap te 

realiseren. In dit plan wordt o.a. opgenomen  

 welke ondersteuningsbehoeften de leerling (nog) heeft; 

 naar welke school de wens van ouders uitgaat; 

 de basisscholen die in aanmerking komen;  

 hoe de warme overdracht is georganiseerd; 

 het tijdpad van overstappen. 

In de komende periode zal het samenwerkingsverband nader in kaart brengen welke factoren van 

belang zijn om ‘terugplaatsing’ te realiseren. Belangrijke factor in dit geheel is de kwaliteitsverhoging 

op de basisscholen, zodat meer leerlingen de overstap terug naar het regulier basisonderwijs kunnen 

maken.  

c. de ondersteuningsbehoeften zijn toegenomen waardoor een andere vorm van onderwijs het best 

passend is bij wat de leerling nodig heeft: indien zowel school als gedragswetenschapper concluderen 

dat de leerling aangewezen is op meer ondersteuning dan het nu krijgt (bijv. omdat het SO een beter 

passende onderwijsplek is) moet een aanvraag voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden 

ingediend. Deze aanvraag wordt ook beoordeeld door een tweede deskundige vanuit het 

samenwerkingsverband. Hiervoor ontvangt de tweede deskundige:  

 Een actueel groeidocument, besproken en waar nodig bijgesteld, getekend door ouders, de eerste 

deskundige en door school. 
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Bijlage 6 Consultatie door Auris 
 

Basisscholen kunnen rechtstreeks bij Auris een consultatie aanvragen. Een medewerker van Auris Zorg of 

Onderwijs gaat in op hulpvragen rondom een kind om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en 

problematiek. Hierbij kan het nodig zijn dat de medewerker een bezoek brengt. De medewerker geeft tips hoe 

de leerkracht de leerling kan stimuleren. Soms is meer ondersteuning nodig. Dan geeft Auris een advies over 

een eventueel vervolgtraject. Het advies kan bestaan uit een voorstel voor: 

 behandeling in de reguliere peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf 

 gezinsgerichte behandeling 

 een plaatsing in een Auris behandelgroep 

 een onderwijsarrangement op de reguliere school 

 een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs  

 

Mocht Auris niet de beste hulp aan het kind kunnen bieden, dan kan een medewerker van het aanmeldpunt 

aangeven welke andere oplossingen er zijn en eventueel doorverwijzen. De consultaties worden zonder 

kosten aangeboden. Aanmelden kan via: http://aurisinfo.nl/consultatie-advies . 

De medewerkers van Auris staan in contact met de gedragswetenschappers van het samenwerkingsverband 

om, waar nodig de ondersteuning integraal te kunnen bieden. 

  

http://aurisinfo.nl/consultatie-advies
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Bijlage 7 Meerjarenbegroting en leerlingaantallen 

MEERJARENBEGROTING KALENDERJAAR      
Baten 2017   2018   2019 

lichte ondersteuning  1.380.954  # 1.369.541  # 1.363.222  

zware ondersteuning 3.035.217   3.041.756   3.044.832  

verevening zware ondersteuning 183.276   147.971   98.017  

grensverkeer SBAO in 4.503  # 4.503  # 4.503  

overdrachtsverplichting van SBAO 0  # 0  # 8.658  

regeling schoolmaatschappelijk werk 62.899  # 61.721  # 61.721  

overige baten 0   0   0  

geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan 5.000  # 5.000  # 5.000  

Totale baten 4.671.849    4.630.492    4.585.953  

  2017   2018   2019 

afdracht SO, teldatum, (via DUO) 1.969.936   1.946.965   1.921.441  

afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), ondersteuningsbekostiging 120.973  # 127.527  # 112.622  

afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), basisbekostiging 50.940  # 49.685  # 43.842  

grensverkeer SBAO uit 13.508  # 13.508  # 13.508  

overdrachtsverplichting aan SBAO 47.208  # 34.233  # 11.518  

       

Pr. 1 Basisondersteuning 976.005  # 1.015.660  # 1.064.850  

Pr. 2 Breedteondersteuning - KortOn 114.000  # 114.000  # 114.000  

Pr. 3 Breedteondersteuning - Arrangement 402.000  # 397.000  # 397.000  

Pr. 4 Breedteondersteuning - Deskundigheidsbevordering 98.167  # 447.500  # 447.500  

Pr. 5 Breedteondersteuning - Observatiegroep -> OPDC 90.834   209.000   209.000  

Pr. 6 Breedteondersteuning - Onderwijs en Zorg 81.250  # 195.000  # 195.000  

Pr. 7 Breedteondersteuning - Steunpunt HB 10.417  # 25.000  # 25.000  

Pr. 8 Breedteondersteuning - Poortwachter EED 5.000  # 5.000  # 5.000  

Pr. 9 Bestuur & organisatie 205.750  # 173.500  # 173.500  

Pr. 10 Kwaliteitszorg 10.000  # 15.000  # 15.000  

Pr. 11 Reserve 15.000  # 15.000  # 15.000  

totaal programma's  2.008.422  # 2.611.660  # 2.660.850  

Totale lasten 4.210.987 # 4.783.578  # 4.763.781  

Resultaat 460.862    -153.086    -177.829  
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Leerlingen op teldatum   1-10-2011   1-10-2012   1-10-2013   1-10-2014   1-10-2015   1-10-2016   1-10-2017   1-10-2018   1-10-2019   1-10-2020   1-10-2021   

BAO  9.241  9.043  8.795  8.625  8.453  8.331  8.328  8.245  8.242  8.176  8.157  

SBAO  229  205  172  169  159  156  156  145  145  140  140  
                         

totaal leerlingen BAO en SBAO  9.470  9.248  8.967  8.794  8.612  8.487  8.484  8.390  8.387  8.316  8.297  

(2% deelname)  189  185  179  176  172  170  170  168  168  166  166  

                                

Woonachtig in gebied SWV                                   

BAO  9.260  9.035  8.759  8.608  8.419  8.297  8.294  8.212  8.209  8.143  8.124  

SBAO  238  212  176  173  164  161  161  150  150  145  145  

                                    

Schoolmaatschappelijk werk                        

Totaal schoolgewicht        0  568  550  550  550  550  550  550  

Aan het SWV PO, waarvan de som der schoolgewichten van de scholen binnen het SWV 1 of meer is, wordt een bedrag van € 112,250 per schoolgewicht toegekend. De gegevens voor deze invoer kan het SWV 
zelf verzamelen, voorlopig schatten of uit de meest recente beschikking overnemen. 
     

SO lln op teldatum   1-10-2011   1-10-2012   1-10-2013   1-10-2014   1-10-2015   1-10-2016   1-10-2017   1-10-2018   1-10-2019   1-10-2020   1-10-2021   

SO lln jonger dan 8 jaar                        

categorie 1 (laag)  38  29  34  26  28  35  35  35  35  30  30  

categorie 2 (midden)  2  5  8  7  6  4  4  4  4  4  4  

categorie 3 (hoog)  6  7  8  11  7  5  5  5  5  5  5  

SO lln 8 jaar en ouder                              

categorie 1 (laag)  127  122  119  115  106  106  106  100  100  98  98  

categorie 2 (midden)  9  6  3  4  5  4  4  4  4  4  4  

categorie 3 (hoog)  20  21  18  20  19  18  18  18  18  18  18  

Totaal SO  202  190  190  183  171  172  172  166  166  159  159  
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Bijlage 8: Deelnemende besturen & scholen 
 

Lowys Porquinstichting, Postbus 543, 4600AM Bergen op Zoom  
• De Open Hof   • Groen van Prinsterer  
• Ste. Marie   • De Biezenhof  
• Het Palet   • Anton van Duinkerken  
• Op Dreef   • De Stappen  
• De Wegwijzer   • De Toermalijn  
• Merijntje   • Klim-Op  
• De Springplank   • St. Maarten  
• Gummarus   • De Welle  
• Petrus & Paulus   • Sancta Maria  
• Het Kompas   • Octopus  
• De Poorte   • Marco Polo  
• De Meulenrakkers   • De Grebbe  
• Pius X   • Lodijke  
• Maria Regina   • SBO De Driemaster  
• De Borghoek   

 
 
Stichting SOM, Postbus 18010, 4601ZA Bergen op Zoom  
• De Regenboog  
• De Noordster  
• De Kreek  
• De Dobbelsteen  
 
Stichting ABBO, Postbus 648, 4600AP Bergen op Zoom  
• De Rode Schouw  
• 1ste Montessorischool  
• De Aanloop  
• School Oost  
• De Krabbenkooi  
• De Nieuwe Veste  
 
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, Hooilaan 1, 4816EM Breda  
• El Feth  
 
Stichting Kruislandse scholen, Westzandberg 47, 2756 BP Kruisland 
• De Zonneberg  
 
Katholiek Primair Onderwijs, Rector Hellemonsstraat 1b, 4702RG Roosendaal  
• De Kameleon, cluster 3  
 
Schoolbestuur RK Mytylschool, Gezellelaan 13, 4707CC  Roosendaal  
• R.K. Mytylschool, cluster 3  
 
Koraalgroep Het Driespan, Hof van den Houte 61, 4873AZ Etten Leur 
• De Kornalijn, cluster 4 
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Bestuursafgevaardigden 
 
Stichting SOM, de heer L. Soffers, voorzitter AB, voorzitter DB 
Lowys Porquinstichting: mevr. E. Kooijmans, lid AB, secretaris/penningmeester DB 
Schoolbestuur RK Mytylschool Roosendaal, de heer G. Kusters, lid AB, lid DB 
Stichting ABBO: de heer C. van Loenhout, lid AB 
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs: mevr. M. van de Branden, lid AB 
Stichting Kruislandse scholen: de heer T. Mathijssen, lid AB 
Katholiek Primair Onderwijs KPO Roosendaal: de heer J. de Hoon, lid AB 
Koraalgroep Het Driespan: de heer. S. Hofkes, lid AB. 
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Bijlage 9:  Waarderingskader Inspectie 
Kwaliteitsaspect 1 – Resultaten 
Het Samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Het samenwerkingsverband:  
1. realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
2. realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig en effectief. 
3. zet zijn middelen doelmatig in. 
4. realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die het voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld.  
5. zorgt ervoor dat er geen schoolverzuim is door leerlingen die (mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben. 
6. stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg. 
 
Kwaliteitsaspect 2 - Management en organisatie 
Het Samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend onderwijs te 
realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne communicatie en een doelmatige, inzichtelijke 
organisatie. Het samenwerkingsverband:  
1. heeft een missie bepaald, waaruit consequenties zijn getrokken voor de inrichting van de organisatie en de te 

bereiken doelstellingen (visie). 
2. heeft de taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het Samenwerkingsverband en van degenen die voor 

het Samenwerkingsverband taken (al dan niet in mandaat) uitvoeren helder vastgelegd. 
3. heeft een doelmatige overlegstructuur.  
4. heeft eenduidige procedures en termijnen voor het plaatsen van leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben en het toewijzen van extra ondersteuning. 
5. voert een actief voorlichtingsbeleid over taken en functies van het Samenwerkingsverband. 
6. heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft en 

zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen. 
  
Kwaliteitsaspect 3 – Kwaliteitszorg 
Het Samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige 
kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde 
verbeteringen. Het samenwerkingsverband:  
1. plant en normeert zijn resultaten in een vierjarencyclus.  
2. voert zelfevaluaties uit. 
3. werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering.  
4. legt jaarlijks verantwoording af van gerealiseerde kwaliteit.  
5. borgt gerealiseerde verbeteringen.  
6. onderzoekt bij de belanghebbenden de tevredenheid over het Samenwerkingsverband. 
 
NB: op het moment van schrijven van dit plan is een nieuw waarderingskader voor samenwerkingsverbanden nog 
in ontwikkeling. Duidelijk is inmiddels dat in dit waarderingskader de volgende domeinen terugkomen: 
 

 Resultaten: Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een 
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

 Doelen, evaluatie en verbetering: Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke opdracht 
doelen geformuleerd en verbetert de uitvoering van zijn taken op basis van regelmatige en systematische 
evaluatie van de realisatie van die doelen. 

 Structuur en cultuur: Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft een heldere structuur, kent een 
professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. 

 Verantwoording en dialoog: Het bestuur van het samenwerkingsverband legt intern en extern toegankelijk en 
betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog. 

 Continuïteit: Het bestuur van het samenwerkingsverband is financieel gezond en kan op korte en langere 
termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 

 Doelmatigheid: Het bestuur besteedt de overheidsbekostiging op de beste manier ten behoeve van de 
uitvoering van zijn taken in het licht van zijn maatschappelijke opdracht en niet aan andere zaken.  

 Rechtmatigheid: Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en transparant. Het 
legt verantwoording af over de verwerving en besteding.  
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Bijlage 10: Afkortingen 
 
AB  Algemeen Bestuur 

BAO  Basisonderwijs 

BPO  Begeleider Passend Onderwijs (voormalige AB-er) 

CJG  Centrum voor Jeugd & Gezin 

DB  Dagelijks Bestuur 

DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs 

EMB  Ernstig Meervoudig Beperkt  

 (G)MR  (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 

HGW  Handelingsgericht Werken 

IB-er  Intern Begeleider 

LAS  Leerling Administratie Systeem 

LDOS  LeerlingDossier 

OC&W  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

OOGO  Op overeenstemming gericht overleg 

OPDC  Orthopedagogisch Didactisch Centrum 

OPP  Ontwikkelingsperspectief 

OPR  Ondersteuningsplan Raad 

PDCA  Plan Do Check Act 

PO  Passend Onderwijs 

S(B)O  School voor Speciaal (Basis) Onderwijs 

SO  School voor Speciaal Onderwijs 

SOP  School OndersteuningsProfiel 

SWV  Samenwerkingsverband 

TLV  Toelaatbaarheidsverklaring 

VO  Voortgezet Onderwijs 

VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs 

 

 


