Ambitieuze
daden vanuit
visie!
De leerkracht is de sleutel tot succes
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Voorwoord
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs: dat is goed onderwijs en passende, kwalitatieve
ondersteuning. Anders gezegd: het onderwijs dat past bij de behoefte van het individuele kind.
Of dit nu in het regulier onderwijs is, met (tijdelijk) extra begeleiding op school, hulp van een
deskundige of speciaal (basis)onderwijs: wat kind, professional en gezinnen nodig hebben,
vormt het uitgangspunt voor wat we binnen ons samenwerkingsverband doen.
Voor u ligt het tweede Ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO voor
2021-2025, tot stand gekomen in een periode waarin de coronacrisis de wereld in z’n greep
heeft. En ondanks dat weten we dat ontwikkelingen niet stil mogen en kunnen staan. In het plan
dat voor u ligt, leest u hoe we de komende vier en een half jaar passend onderwijs in onze regio
verder vormgeven en welke ondersteuningsactiviteiten door het samenwerkingsverband worden
uitgevoerd.
In 2017 zijn we gestart met het varen van een andere koers: we verschoven de focus van de
leerling naar de leerkracht. Immers, het was en blijft onze overtuiging dat de leerkracht de
sleutel vormt: wanneer de leerkracht nog beter kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van
leerlingen, kunnen meer leerlingen thuisnabij een ononderbroken ontwikkeling doormaken op
de eigen basisschool en zal het aantal verwijzingen naar het speciaal (basis-)onderwijs
afnemen.
Tot mijn spijt moet ik constateren dat, ondanks de enorme inzet door en voor onze scholen, de
verwachting (nog) niet is uitgekomen. De vele inspanningen aan deskundigheidsbevordering
hebben niet kunnen voorkomen dat het aantal leerlingen, met name naar speciaal
basisonderwijs, stijgt. We zijn dus nog niet waar we willen zijn en daarom scherpen we onze
ambities aan en zorgen we voor nog adequatere ondersteuning gefinancierd vanuit de
financiële middelen van het samenwerkingsverband.
In dit plan beschrijven we per programma wat we bereikt hebben en op hoofdlijnen wat we de
komende periode realiseren. Waar mogelijk implementeren we de consequenties die
voortgekomen zijn uit de evaluatie op Passend Onderwijs en die wellicht zullen leiden tot een
aantal (landelijke) verplichtingen. Ook zal het Samenwerkingsverband waar nodig
schoolbesturen ondersteunen met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.
De uitwerking van verschillende onderdelen zal plaatsvinden samen met onze partners.
In Passend Onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, de leerkrachten, andere
professionals, ouders, jeugdhulp, gemeenten en het samenwerkingsverband. Samen bereik je
meestal meer dan alleen.
Ook hier geldt dat de som meer is dan het geheel der delen. Er zijn twee heidagen en vele
besprekingen voorafgegaan aan de totstandkoming van dit plan. Ik ben trots op de
betrokkenheid die ik telkens proefde bij zowel schoolbesturen, de leden van de klankbordgroep,
het expertiseteam, de gemeenten en de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ik vertrouw erop dat we
de komende jaren met volle kracht vooruit gaan om uiteindelijk ons doel te bereiken.
Hellen Persoon
Directeur-bestuurder
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1 Wie zijn we en wat doen we?
1.1

Wie we zijn
Een samenwerkingsverband heeft als doel voor ieder kind een passende onderwijsplek te
realiseren. Schoolbesturen en scholen binnen het samenwerkingsverband spreken samen af
hoe ze passend onderwijs organiseren, ambitieuze daden stellen vanuit visie, initiatieven
ontwikkelen en zo het geld dat het samenwerkingsverband van de overheid ontvangt doelmatig
inzet.
In Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO werken acht schoolbesturen samen om vorm te
geven aan Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die partijen
verbindt, kennis ontwikkelt, deelt en toegang verschaft tot het speciaal (basis-) onderwijs. In
totaal telt ons samenwerkingsverband 41 reguliere basisscholen, een school voor Speciaal
Basisonderwijs en drie scholen voor Speciaal Onderwijs, waarvan er twee gehuisvest zijn in
Roosendaal.

1.2

Wat we doen
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Daar zetten ouders, leerkrachten en andere
professionals binnen ons samenwerkingsverband zich elke dag samen voor in. Als een kind
en/of een leerkracht (tijdelijk) meer ondersteuning nodig heeft dan komt het
samenwerkingsverband in beeld. Het samenwerkingsverband biedt een samenhangend geheel
van voorzieningen voor ondersteuning. Het biedt ondersteuning ‘on the job’ om leerkrachten
weer op gang te helpen met lastige situaties en het zorgt voor de toelaatbaarheid naar de
scholen van Speciaal (Basis-)Onderwijs, samen met de zorg en jeugdhulp. Tegelijkertijd beweegt
onze ondersteuning zich steeds meer naar de preventieve kant, zoals het vroegtijdig(er)
signaleren van knelpunten. Op deze manier kan ieder kind zich blijven ontwikkelen en krijgt het
altijd passend onderwijs.

1.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met wie we samenwerken
Binnen onze regio werken de volgende partijen samen aan passend onderwijs:
Acht schoolbesturen die gezamenlijk de Deelnemersraad vormen en zijn aangesloten bij de
stichting
Directeuren, intern begeleiders en leerkrachten van de scholen
De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaande uit leerkrachten en ouders
Het Expertiseteam bestaande uit begeleiders passend onderwijs van de aangesloten
schoolbesturen, gedragswetenschappers, een beleidsmedewerker en secretaresse
Drie gemeenten in het kader van Jeugdhulp: Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen
Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO, andere collega-samenwerkingsverbanden, zowel
regionaal als landelijk.
Bartimeus en Visio: resp. onderwijs en ambulante dienst (cluster 1) voor de begeleiding van
leerlingen met een visuele beperking (zie bijlage 8).
Auris: onderwijs en ambulante dienst (cluster 2) voor de begeleiding van leerlingen met een
spraak-taalbeperking (zie bijlage 9).
Externe partijen betrokken bij het verhogen van de deskundigheid van de scholen.
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2 Waar staan we voor?
2.1

Missie
De algemene doelstelling voor een samenwerkingsverband Passend Onderwijs is wettelijk
vastgelegd. Deze luidt: “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).
Met onze missie geven we aan wie we zijn, wat we doen en wat we willen bereiken. Wij als
Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO hebben deze algemene doelstelling vertaald in de
volgende missie:

Wij geloven in het belang van zo thuis nabij mogelijk onderwijs in een zo
inclusief 1 mogelijke omgeving. Alle professionals uit het onderwijs en de
zorg zijn daarom vanuit hun deskundigheid sterk gericht op preventie en
het werken vanuit een integrale 2 aanpak. Op basis van heldere rollen en
verwachtingen werken we samen met ouders aan een optimale en
doorgaande, bij voorkeur ononderbroken, ontwikkeling van ieder kind.

2.2 Visie
•

•
•
•
•

•

Met onze visie schetsen we onze toekomstige doelstellingen. Ze vormen daarmee een bron van
motivatie en inspiratie. We werken vanuit de volgende visie:
Elke leerling krijgt het onderwijsaanbod afgestemd op zijn onderwijsbehoeften. Indien nodig
hoort daar persoonlijke ondersteuning en/of gezinsondersteuning bij. We werken vanuit een
integrale aanpak samen met onze partners uit de zorg.
Intern begeleiders en leerkrachten vertalen de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling in
haalbare onderwijs- en ondersteuningsdoelen met een handelingsgericht karakter.
Leerkrachten kunnen het effect van hun eigen handelen onderzoeken en zo nodig aanpassen.
Preventief en tijdig kunnen signaleren en handelen horen daar bij.
Ouders worden betrokken bij het onderwijsproces vanuit hun verantwoordelijkheid,
betrokkenheid en ervaringsdeskundigheid.
Waar nodig kunnen leerlingen onderwijs volgen op een andere basisschool (BAO-BAOverwijzing) of in een meer specialistische setting (Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal
Basisonderwijs (SBO). Plaatsing in een specialistische voorziening is zoveel mogelijk tijdelijk van
aard of waar mogelijk hybride3.
Het samenwerkingsverband zoekt proactief de dialoog met regionale partners op het gebied van
onderwijs, welzijn en jeugdbeleid. Structurele samenwerking met onze gemeenten en de
jeugdprofessionals vormt hierin een vast onderdeel.

1

We streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op de reguliere school
passend onderwijs te bieden.
2
De integrale aanpak bestaat uit een voortdurende samenwerking met Jeugdzorg.
3
Onder hybride verstaan we dat leerlingen deels het onderwijs op de eigen school volgen en deels in een
specialistische (bovenschoolse) voorziening, waarbij de expertise vanuit de bovenschoolse voorziening op
de reguliere school geïmplementeerd wordt.
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•

Daar waar relevant wordt ook landelijk de dialoog gezocht om tot verbetering en aanpassing
van relevante wetgeving of regels te komen.

2.3 Kernwaarden
Wat wij belangrijk vinden, drukken we uit met onze kernwaarden. De kernwaarden geven
houvast aan onze houding en gedrag en vormen de leidraad voor ons handelen en de omgang
met elkaar. Op onze kernwaarden mogen we worden aangesproken: intern en extern. Vanuit
Solidariteit, Openheid en Respect voor ieders Autonomie en Identiteit geven wij vorm aan onze
opdracht.
Concreet verstaan we het volgende onder onze kernwaarden:

Solidariteit
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid geven wij passend onderwijs in onze regio vorm.
Voor een goede verbinding is communicatie, vertrouwen in elkaar en gelijkwaardigheid van
groot belang. Delen van en voor elkaar, samen in plaats van apart.

Openheid
Transparantie, eerlijkheid en een open mind om te denken in mogelijkheden en kansen. Dat
bieden wij elkaar. Daar hoort ook kwetsbaarheid, twijfelen en het maken van fouten bij. Dat
brengt ons samen verder om de gewenste resultaten te kunnen bereiken.

Respect voor ieders Autonomie en Identiteit
Iedereen doet ertoe. We gaan uit van verschillen, eigenheid en gelijkwaardigheid. Bij leerlingen,
ouders en bij professionals. Daar hoort bij dat iedereen weet wat te doen en daarvoor
verantwoordelijkheid neemt. Zodat voor iedereen helder is wat we van elkaar kunnen
verwachten.

9
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3 Waar gaan we voor?
We zijn trots op wat we gezamenlijk afgelopen beleidsperiode hebben gerealiseerd en toch is
het nog niet voldoende. We willen de komende jaren samen met onze partners werken aan
nieuwe ambities die in het verlengde van voorgaand ondersteuningsplan liggen. Wij nemen ons
voor tussen 2021 en 2025 de volgende zes ambities te realiseren:

3.1

Zes ambities
1. Preventie en tijdigheid zijn de kracht van iedere professional
Alle professionals beschikken over de juiste kennis/expertise om tijdig en daarmee preventief
te signaleren. Samenwerken is voor iedereen vanzelfsprekend: alleen kunnen wij het niet en
daarom zoeken we voortdurend samenwerking met relevante partners, zoals onze gemeenten.
In alle organisaties is sprake van een ondersteunende cultuur en passende mindset/instelling.

2. We bieden maatwerk en een passend aanbod voor elke leerkracht en leerling die
meer nodig hebben
We hebben het aanbod deskundigheidsbevordering specifieker gemaakt en we hebben het
inhoudelijk aanbod voor specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (bijv. HB+ leerlingen
met complex gedrag) vergroot en we blijven onze experts inzetten om de deskundigheid te
vergroten. We werken met hybride vormen tussen de verschillende scholen en verschillende
vormen van onderwijs. Onze samenwerkingspartners ondersteunen ons hierbij.

3. Leerlingen en ouders hebben een sterke rol in de gehele route naar Passend(er)
Onderwijs
We zien alle ouders van de “Passend Onderwijs-leerlingen” en betrekken hen actief bij de
ontwikkeling van hun kind. Leerlingen maken we zoveel mogelijk eigenaar van hun eigen
ontwikkeling. Onze communicatie is tijdig, vanuit heldere verwachtingen en concreet.
Communicatie vindt plaats in afstemming tussen onderwijs en zorg.

4. We benutten de kracht van een doorgaande lijn en hebben alle overgangen
passend vorm gegeven
We anticiperen tijdig op iedere overgang: van voorschool naar po, van po naar vo, overgang naar
een andere groep en ook de overstap van S(B)O naar regulier. Het continueren van de
noodzakelijke begeleiding staat daarbij centraal en onze processen zijn ingericht om deze
doorgaande lijn te ondersteunen. Ontschotting tussen voorschool-onderwijs-zorg helpt ons
hierbij.

5. Samenwerkingspartners ondersteunen zichtbaar en merkbaar onze ambities
We hebben de gestructureerde samenwerking tussen onderwijs en zorg verder geoptimaliseerd
om daarmee leerlingen de beste ontwikkelkansen te bieden. Iedere school beschikt over een
intern begeleider die de lijnen uitzet, verbindt en bewaakt. Processen en procedures kunnen we
op deze manier versnellen. Successen weten we te borgen en te verspreiden over onze regio.

11
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6. We tonen lef en zijn succesvol met innovaties zoals: hybride vormen, samenwerking
SO & SBO en ontwikkeling naar meer inclusieve scholen
Vanuit brede ondersteuning en samenwerking hebben we (meer) hybride vormen van onderwijs
concreet vorm gegeven. Indien mogelijk worden leerlingen naar andere reguliere basisscholen
verwezen; het SO & SBO werken zichtbaar en merkbaar samen. Ten behoeve van
ontwikkelkansen voor onze leerlingen heeft (gedeeltelijke) ontschotting plaatsgevonden. Op
verschillende plaatsen in ons werkgebied is het ontwikkelingsproces naar inclusieve(re) scholen
zichtbaar en merkbaar gestart.
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4 Wat hebben we gerealiseerd en wat
gaan we doen?
Onze ambities maken we waar aan de hand van 10 programma’s:
1. Zorgplicht & Basisondersteuning
2. Kortdurende ondersteuning & poortwachter Dyslexie
3. Onderwijs- en Jeugdzorgarrangementen
4. Deskundigheidsbevordering
5. (Hybride) bovenschoolse voorzieningen
6. Steunpunt HB en inzet subsidie HB
7. Inzet financiële reserve / plan uitvoering extra ondersteuning
8. Kwaliteitszorg & AVG
9. Bestuur & Organisatie Samenwerkingsverband
10. Bekostiging specialistische voorzieningen

4.1 Zorgplicht & Basisondersteuning
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 (met een uitloop naar tien) weken, besluiten over de toelating.
De wet Passend Onderwijs verplicht samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan te
schrijven. Het ondersteuningsplan beschrijft onder meer de dekkende ondersteuningsstructuur.
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.

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•
•
•

•

De basisondersteuning is vastgelegd in het document “Wat verstaan wij onder
Basisondersteuning?”
Twee jaar achtereen hebben alle scholen zelfevaluaties gehouden d.m.v. de Spreekwijzer.
In het jaar daarna heeft onafhankelijke toetsing naar het niveau van de basisondersteuning
plaatsgevonden via audits op alle scholen. Elke school heeft een uitgebreide auditrapportage
met adviezen ontvangen.
Verantwoording door schoolbesturen voor de inzet van de middelen heeft jaarlijks
plaatsgevonden, gebaseerd op het format Basisondersteuning.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

Doel: elke school maakt voor 1 augustus 2021 via het Schoolondersteuningsprofiel inzichtelijk
welke adviezen uit de auditrapportage de komende vier jaren worden opgevolgd (zie ook het
volgende onderdeel) en welke ontwikkelambities er zijn. Voor de extra ondersteuning is gekozen
deze in te delen volgens de drie domeinen van Biesta: Kwalificatie, Persoonsvorming en
Socialisatie.
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•

•

•

Veel leerlingen lopen sociaal-emotioneel vast in het traditionele leerstofjaarklassensysteem
omdat ze over- of ondervraagd worden; met onze ondersteuning willen we bereiken dat deze
leerlingen binnen de eigen school het onderwijs kunnen blijven volgen, zonder dat zij zich niet
meer uitgezonderd voelen. Hiermee wordt indirect toegewerkt naar een inclusieve(re) school.
Het ministerie van OC&W ondersteunt via het Nationaal Programma Onderwijs
schoolbesturen/scholen met de gevolgen van de Coronacrisis. De minister verwacht dat scholen
maatregelen treffen die zijn gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs; op het inhalen
en compenseren van vertraging en op het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben.
Daarnaast biedt het programma ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in
het onderwijs.
Waar mogelijk en waar nodig zal het samenwerkingsverband schoolbesturen en scholen
ondersteunen bij de uitvoering van de maatregelen die zij voor hun scholen nemen.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
•

•
•

•

•

De wet Passend Onderwijs verplicht scholen - tenminste eenmaal per vier jaar- een
Schoolondersteunings-profiel op te stellen. Na de evaluatie Passend Onderwijs is aangegeven
dat scholen jaarlijks hun SOP dienen te updaten. Leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) hebben
adviesrecht op dit profiel via de medezeggenschapsraad van de school. Het schoolbestuur stelt
het profiel per school vast.
Doel: voor 1 augustus 2021 hebben alle scholen volgens een nieuw format het
Schoolondersteuningsprofiel opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd op hun website.
In de twee daaropvolgende jaren houden alle scholen via het updaten van het SOP een
zelfevaluatie waarin ze bespreken hoe het gaat met de implementatie van de auditadviezen en
de geformuleerde ambities.
In 2023-2024 wordt door onafhankelijke audits getoetst of scholen de geformuleerde extra
ondersteuning ook daadwerkelijk bieden. Tevens wordt bekeken in hoeverre de geformuleerde
adviezen in de eerste audit zijn uitgevoerd en of de geformuleerde ambities worden
waargemaakt.
In het vierde jaar worden de adviezen vanuit de tweede audits uitgezet.

4.2 Kortdurende ondersteuning
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•
•
•

•
•

Per jaar zijn gemiddeld 240 kortdurende ondersteuningen uitgevoerd.
Elke kortdurende ondersteuning bedroeg 10 uur of minder per casus en was gericht op het
versterken van het handelen van de leerkracht.
Ingezette expertises: o.a. begeleiden ondersteuningsstructuur, observaties, aanpassen leerlijnen,
omgaan met sociaal-emotioneel problemen, executieve functies, klassenmanagement, motoriek,
ziektebeelden/ lichamelijke beperkingen.
Opvallend is dat op sommige scholen jaarlijks dezelfde ondersteuning wordt aangevraagd.
In een tevredenheidsmeting eind 2019 beoordeelden 23/40 scholen dat 67% van de kortdurende
ondersteuning volledig heeft voldaan aan de verwachtingen (positief, laagdrempelig,
meedenken, goede adviezen, deskundig). Als punt van aandacht werd genoemd dat de
uitvoering van de ondersteuning soms lang op zich laat wachten; de reden hiervoor is de
hoeveelheid ondersteuningsvragen in relatie tot de beschikbare tijd van de begeleiders passend
onderwijs.
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Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

•

De casusgerichte ondersteuning aan leerkrachten tot maximaal 10 uur per casus wordt
gehandhaafd, doch speciale aandacht gaat uit naar het (structureel) aantoonbaar verspreiden
van de opgedane kennis in de school en het effect van de ondersteuning in de klas.
We streven naar een tevredenheid van 80% zowel bij scholen als bij ouders met betrekking tot
de kwaliteit van de geboden ondersteuning door het Samenwerkingsverband.
De Poortwachter Dyslexie wordt ondergebracht bij dit programma.

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•

•

•

In overleg met de drie gemeenten en de samenwerkingsverbanden in de regio vervult het
samenwerkingsverband sinds medio 2017 de poortwachtersfunctie met betrekking tot het
beoordelen of er bij leerlingen terechte vermoedens zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie
(EED). De gemeenten draagt zorg voor diagnostisering en behandeling.
De Poortwachter bepaalt aan de hand van door scholen aangeleverde dossiers of er een
vermoeden is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Indien een dossier door de Poortwachter
positief wordt beoordeeld, kan het aan de gemeente worden voorgelegd voor de diagnose en
behandeling.
Er zijn t/m 2019 in totaal 223 dossiers beoordeeld door de Poortwachter; hiervan zijn 164
dossiers positief beoordeeld (72%) en 59 niet.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

•

We streven naar een verhoging van het aantal dossiers dat met een positieve beoordeling wordt
aangeleverd naar 80%. De kwaliteitsslag die we maken behelst dus de kwaliteit van de dossiers
die door scholen aan de Poortwachter worden aangeleverd.
Met de gemeenten en het zorginkoopteam (ZI2T) wordt overlegd of de gekozen werkwijze de
komende jaren wordt gecontinueerd.

4.3 Onderwijs- en Jeugdzorgarrangementen
De samenwerking onderwijs en jeugdzorg is actueler dan ooit. Op 16 november 2020
debatteerde de Tweede Kamer over de evaluatie Passend Onderwijs en over de derde
onderwijs- en zorgbrief.
Geconstateerd is dat de verschillen tussen de stelsels een eenvoudige verbinding in de weg
staan.
Dit resulteert o.a. in een wetsvoorstel om het onderwijskundig perspectief mee te nemen bij
vrijstellingen van de leerplicht. Er volgt een wetsvoorstel voor een doorbraakaanpak onderwijs
en jeugdhulp in de regio en voor een heldere rol van samenwerkingsverbanden bij verzuim. (zie
ook par. 4.7)
In de onderwijs- en zorgbrief wordt o.a. erkend dat door gebrek aan flexibiliteit van de zorg- en
onderwijsstelsels kinderen dreigen uit te vallen, thuiszitten, verzuimen, en soms niet
ingeschreven zijn op een school of zijn vrijgesteld van onderwijs. Er komen meer mogelijkheden
voor maatwerk die (o.a.) gecommuniceerd worden via een handreiking aan
samenwerkingsverbanden.
Verschillende elementen voortkomend uit de evaluatie en de aanbevelingen zijn verwerkt in dit
ondersteuningsplan.

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•
•

Per jaar zijn gemiddeld 170 onderwijs- en onderwijs/jeugdzorg-arrangementen uitgevoerd.
Elk arrangement bedroeg meer dan 10 uur ondersteuning, echter maximaal 75 uur per casus.
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•

•
•
•

•

•

Ingezette expertises: o.a. begeleiden leerkrachten bij ‘complex gedrag’, hoog- en
meerbegaafdheid, groepsarrangementen Positive Behaviour Support (PBS), Rots & Waterarrangementen.
In totaal zijn 165 arrangementen uitgevoerd door externe instanties.
Opvallend is dat sommige scholen bij herhaling hetzelfde arrangement aanvragen.
In de tevredenheidsmeting eind 2019 beoordeelden 23/40 scholen dat 72% van de
arrangementen geheel aan de verwachtingen heeft voldaan (positieve ervaringen, meedenken
(binnen kaders school), deskundig, goede adviezen. Punt van aandacht ook hier: tijdgebrek en
bemanning voor tijdige inzet.
Teneinde de samenwerking met Jeugdzorg te verbeteren is sinds augustus 2019 gestart met de
Schoolondersteuningsteams (SOT’s). In het SOT zitten als vaste bezetting de Intern begeleider,
de Gedragswetenschapper vanuit het samenwerkingsverband en de Jeugdprofessional vanuit
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Op afroep kan andere expertise worden toegevoegd aan het
team. Zoals bijv. Leerplicht, Jeugdverpleegkundige.
Uit de evaluatie die in juni 2020 is afgenomen zijn verschillende verbeterpunten gekomen,
waaronder het verhogen van de efficiency; meer leerlingen met gecombineerde zorgonderwijsbehoeften bespreken; het aantal aanwezige ouders bij het schoolondersteuningsteam
verhogen.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Doel: blijvende inzet arrangementen voor leerkrachten en groepen en een verbetering van de
doorgaande lijn van po naar vo voor de leerlingen die in het po een arrangement ontvingen.
Hiertoe wordt de samenwerking met (de transfercoaches van) samenwerkingsverband vo
geoptimaliseerd.
Speciale aandacht gaat uit naar het (structureel) aantoonbaar borgen van de opgedane kennis
alsmede het preventief/preventiever signaleren en handelen door de leerkracht.
Het overstappen van leerlingen van S(B)O naar het regulier onderwijs wordt gestimuleerd met
een ‘overstaparrangement’ in de vorm van twee hybride groepen; leerlingen die de overstap van
S(B)O naar regulier kunnen maken worden geleidelijk en met expertise vanuit het S(B)O
teruggeleid. De ontvangende school wordt door de professionals uit het S(B)O begeleid met de
afstemming op de onderwijsbehoeften; voor dit arrangement worden gelden aangewend uit de
financiële reserve.
Voor leerlingen die naar het S(B)O zouden worden verwezen, wordt een ‘blijfarrangement’
georganiseerd. Dit arrangement is telkens tweeledig van aard: enerzijds gericht op het vergroten
van de draagkracht en anderzijds wordt de toegenomen draagkracht benut om het
leerkrachthandelen te versterken. Het arrangement is nadrukkelijk niet bedoeld leerlingen
onder álle omstandigheden op de basisschool te houden: indien betrokken partijen van mening
zijn dat een (tijdelijke) overstap naar het S(B)O beter passend is, dan blijft dit mogelijk. Hierbij
wordt blijvend gekeken naar de ontwikkeling van de leerling, de draagkracht van de specifieke
leerkracht, de mogelijkheden die de school heeft alsmede de visie van ouders.
Het effect van deze arrangementen wordt gemonitord via de PDCA-cyclus.
De Schoolondersteuningsteams en de samenwerking met Jeugdzorg worden verder
doorontwikkeld.
Indien er gecombineerde Onderwijs- & Jeugdzorgarrangementen worden afgegeven wordt het
onderwijsdeel bekostigd vanuit dit programma.
We streven naar een tevredenheid van 80% zowel bij scholen als bij ouders met betrekking tot
de kwaliteit van de geboden ondersteuning door het Samenwerkingsverband.
Voor zowel leerkrachten als ouders wordt in samenwerking met de Ondersteuningsplanraad
(OPR) een tevredenheidsvragenlijst ontwikkeld m.b.t. het ingezette arrangement.
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•

De betrokkenheid van ouders bij tussentijdse gesprekken over de voortgang van arrangementen
wordt vergroot. In samenwerking met de OPR wordt het ‘hoe’ van deze activiteit ontwikkeld.

4.4 Deskundigheidsbevordering
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•
•

•
•

•

Sinds schooljaar 2017-2018 zijn gemiddeld per jaar 50 trainingen aangeboden, variërend van
workshops, korte cursussen, mastermodules en teamtrainingen.
Een greep uit de geboden trainingen: praktische omgang met gedragsproblemen, autisme,
hoogsensitiviteit, aandachtsfunctionaris, executieve functies, hoge en meervoudige intelligentie
bij kleuters, hyperactiviteit, ernstige rekenproblemen, puberbrein, transactionele analyse,
diverse trainingen op gebied van taalontwikkelingsstoornissen; alle scholen hebben twee
motorische screenings doorlopen: zowel voor de grove als de fijne motoriek.
In totaal hebben in de afgelopen drie jaar ong. 1400 leerkrachten een of meer trainingen
gevolgd.
Uit de (zelf-)evaluatie onder cursisten over het kennisniveau werd aangegeven dat het
gemiddelde kennisniveau steeg van 7,4 (voor aanvang van de training) naar 7,7 (na afloop van de
training).
Helaas hebben we niet kunnen aantonen dat het aantal verwezen leerlingen naar (S(B)O is
gedaald als gevolg van de verbeterde deskundigheid. Anders gezegd: de impact / het effect in
de klas is niet meetbaar of merkbaar. Tegelijkertijd is ook niet aantoonbaar of zonder de
ingezette ondersteuning het aantal verwijzingen nog hoger zou zijn.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

•

•
•

Het aanbod aan trainingen wordt verkleind en toegespitst op het realiseren van de doelstelling
dat door de verhoging van de deskundigheid het aantal leerlingen dat verwezen moet worden
naar het S(B)O, zal afnemen. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de redenen van verwijzen,
waarop het trainingsaanbod wordt afgestemd.
Na elke vorm van ondersteuning die door het samenwerkingsverband wordt geboden, wordt
met de school besproken op welke wijze de verkregen kennis geborgd wordt in de school; we
maken scholen ervan bewust dat borging als vanzelfsprekend wordt gerealiseerd.
Daarnaast wordt het meten van het effect van de opgedane kennis in de klas als speerpunt
gezien.
De module Coördinator Passend Onderwijs voor intern begeleiders blijft in het aanbod, zolang
dit nuttig / nodig is.

4.5 Van twee naar drie (hybride) bovenschoolse voorzieningen
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•
•

•

In 2017 is gestart met twee bovenschoolse voorzieningen: De Vlinderboom en de Trampoline.
De Vlinderboom is een observatiegroep voor jonge leerlingen tot 7 jaar, met complexe en
onduidelijke ondersteuningsbehoeften voor wie gedurende maximaal 20 weken in kaart
gebracht wordt welke vorm van onderwijs het best passend is.
In de tevredenheidsmeting eind 2019 beoordeelden 23/40 scholen dat de 70% (zowel
Vlinderboom als Trampoline) van de geboden ondersteuning aan de verwachtingen heeft
voldaan.
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•

•
•

De Trampoline is een hybride onderwijsvoorzieningen waar leerlingen met complex gedrag
gedurende maximaal 20 weken, twee dagen per week deelnemen aan onderwijs; de overige
dagen van de week blijft de leerling op de eigen basisschool en wordt de leerkracht aldaar
gecoacht door de leerkracht van de Trampoline.
60% van de geplaatste Trampoline-leerlingen kon het onderwijs op de reguliere school
vervolgen.
Punt van aandacht is dat leerlingen soms laat worden aangemeld.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•
•

•

•

•

•

4.6

De bovenschoolse voorzieningen Vlinderboom en Trampoline worden voortgezet.
We streven naar 80% ‘succes’: bij de Vlinderboom betekent dit dat voor 80% de geadviseerde
(onderwijs-)plek na 2 jaar nog steeds de best passende plaats is. Bij de Trampoline geldt dat
80% van de geplaatste leerlingen het onderwijs kan blijven volgen op de reguliere basisschool
en dat de eigen leerkracht én de volgende leerkracht aantoonbaar weet hoe hij/zij op deze (en
vergelijkbare onderwijsbehoeften) kan afstemmen.
We starten met een nieuwe hybride bovenschoolse voorziening (De Klimtoren) voor HB+leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Denk hierbij aan leerlingen met een IQ van
125+/130+ in combinatie met complexe ondersteuningsbehoeften die niet binnen de eigen
school begrepen/begeleid kunnen worden. Denk daarbij aan problemen met executieve
functies, vastlopen in relatie tot de leerkracht of medeleerlingen. Veelal is er sprake van
problemen in gedrag, zowel externaliserend als internaliserend.
Max. 15 leerlingen volgen gedurende een schooljaar (dus tijdelijk) drie dagen per week in deze
groep het onderwijs. De groep wordt bemenst door een gespecialiseerde leerkracht en een
professional vanuit cluster 4.
De leerlingen volgen gedurende de overige twee dagen het onderwijs op de school van
herkomst. De leerkracht van de HB+-klas en de cluster-4-expert begeleiden gedurende de
overige twee dagen per week de leerkrachten op de school van herkomst. Met de gemeenten
wordt bekeken welke rol de GGZ in deze groep kan krijgen voor de begeleiding van gezinnen.
De leerlingen vervolgen na dit jaar volledig het onderwijs op de eigen reguliere school. Extra
punt van aandacht is het doorgeven van de opgedane kennis aan ‘de volgende leerkracht’/ het
gehele team.

Steunpunt HB en inzet subsidie HB
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?

•

•

•

Twee HB-specialisten (totaal 0,5 fte) zijn ingezet om leerkrachten met kortdurende
ondersteuning en/of arrangementen op gebied van hoog- en meerbegaafdheid te
ondersteunen.
In de tevredenheidsmeting eind 2019 beoordeelden 23/40 scholen dat 50% van de ingezette
ondersteuning aan de verwachtingen heeft voldaan. Scholen blijven op dit onderwerp
handelingsverlegen.
Ook hier valt op dat scholen bij herhaling dezelfde vragen stellen.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

Het Steunpunt HB wordt voortgezet. De twee HB-specialisten blijven scholen ondersteunen met
kortdurende ondersteuning en/of arrangementen.
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•
•

•

•
•
•

•

Extra aandacht gaat uit naar het borgen van de opgedane kennis, zodat herhaling van dezelfde
vragen wordt voorkomen.
We streven naar een tevredenheid bij scholen, ouders en leerlingen (indien het de
ondersteuning voor één leerling betreft) van 80% met betrekking tot de kwaliteit van de
geboden ondersteuning door het Samenwerkingsverband.
Daarnaast wordt de HB-subsidie ingezet: elke school krijgt een maatwerktraject aangeboden,
waarbij -naar keuze- deskundigheid op de volgende onderwerpen m.b.t. hoog- en
meerbegaafdheid wordt opgedaan: schoolbeleid, kennisvergroting, signaleren, onderwijsaanbod,
begeleiding van leerlingen.
De periode waarin deze ondersteuning plaatsvindt start in 2020 en loopt –naar verwachting- tot
juli 2023.
Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door bureau Ponte.
Speciale aandacht gaat uit naar de behaalde resultaten; per school wordt een 0-meting
uitgevoerd en na de training een nameting. Zo wordt aantoonbaar gemaakt wat het resultaat
van de deskundigheidsbevordering is.
De medewerkers van het Steunpunt worden meegenomen en betrokken bij de activiteiten die
bureau Ponte uitvoert, doch zij spelen geen actieve rol, zoals het geven van de trainingen.

4.7 Inzet financiële reserve / Plan Uitvoering Extra
Ondersteuning
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?

1.
2.
3.

•
•
•

•

•

Teneinde de financiële reserve doelmatig te besteden is in 2018 tijdens een heidag met
schoolbesturen overeengekomen dat de middelen ingezet dienen te worden voor:
Ondersteuning van de leerkracht in rol, attitude, professionaliteit en eigenaarschap
Gestructureerde uitlijning met Jeugdzorg
Ondersteuning van leerkrachten in de afstemming op HB-leerlingen i.c.m. gedrag (dubbel
bijzonder)
Het plan Uitvoering Extra Ondersteuning deel I is in overleg met de Klankbordgroep gemaakt en
sinds schooljaar 2019-2020 als volgt gestart:
Ad 1) Ondersteuning van de leerkracht in rol, attitude, professionaliteit en eigenaarschap
coaching van leerkrachten m.b.t. vroegtijdig(er) signaleren en afstemmen op complex gedrag;
opleiden van leerkrachten tot Coach Passend Onderwijs (CPION-gecertificeerd; in company door
InHolland); 19 leerkrachten volgen deze opleiding.
opleiden leerkrachten tot Rots- en Watertrainers; 28 leerkrachten hebben deelgenomen aan de
basistraining en de specialisatietraining.
Ad 2) Gestructureerde(re) uitlijning met Jeugdzorg
Met ingang van schooljaar 2019-2020 is gestart met vaste SchoolOndersteuningsTeams (SOT’s).
Bekostiging van dit deel vindt niet plaats vanuit de financiële reserve (doch vanuit programma 3
Arrangementen en samenwerking Jeugdzorg), omdat het een blijvende ondersteuning aan
scholen is.
Per 1 april 2020 (voor 3 jaar) is een Verbindingsofficier aangesteld om enerzijds een volledig
beeld te krijgen van alle thuiszitters (al dan niet geregistreerd bij bureau Leerplicht) en de
leerlingen die gedeeltelijk het onderwijs op school volgen. Het streven is hen zo mogelijk
volledig terug te leiden naar onderwijs. Anderzijds wordt de Verbindingsofficier ingezet bij zeer
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•

complexe en soms vastgelopen casuïstiek waarin zowel onderwijs- als gezinsondersteuning
nodig is.
De taken van de Verbindingsofficier zijn in nauw overleg met de gemeenten bepaald. De
financiering van de verbindingsofficier vindt gedurende drie jaar (1 april 2020 t/m 31 maart 2023)
plaats door het Samenwerkingsverband.

•

Ad 3) Ondersteuning van leerkrachten in de afstemming op HB-leerlingen i.c.m. gedrag (dubbel
bijzonder)
In verband met het feit dat voor de deskundigheidsbevordering op gebied van HB subsidie is
verkregen vanuit het ministerie, wordt dit onderdeel wel uitgevoerd, maar gefinancierd vanuit
de subsidiegelden en daarom ondergebracht bij 4.6 “Steunpunt HB en inzet subsidie HB”.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
De uitvoering van dit plan overstijgt de periode van het vorige ondersteuningsplan. Over de
voortgang wordt via de periodieke monitor drie keer per jaar verslag gedaan. Medio 2021 wordt
eveneens de financiële tussenstand opgemaakt. Op onderdelen realiseren we het volgende:
Coaching
In november 2022 hebben alle scholen het aanbod gekregen gebruik te maken van de coaching.
Het beoogde effect is:

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

De IB’er/ schoolleider:
(h)erkent de factoren binnen de schoolse organisatie /schoolklimaat die negatief effect hebben
op het welbevinden van leerkracht en leerling (denk aan mate van kwetsbaar opstellen,
openheid, overdracht, reflecterend vermogen: zien, horen, begrijpen van jezelf en de ander).
signaleert de ondersteuningsbehoefte van leerkrachten in de adequate afstemming op de
behoefte van de leerlingen en zet in op passende acties.
Het team /de leerkracht:
(h)erkent factoren die een negatief effect hebben op welbevinden binnen het klassenklimaat
t.a.v. gedrag en sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen
kan concreet benoemen wat het effect van eigen handelen is op het gedrag van de leerlingen
weet te benoemen wat de eigen overtuigingen en mindset zijn. Men weet te benoemen op welke
wijze deze van invloed zijn op het kind met complex gedrag.
is in staat om in growth mindset te komen
Leerkrachten maken gebruik van elkaars deskundigheid
Leerkrachten zijn in staat de complexere leerkrachtvaardigheden in te zetten
Opleiding tot Rots- en Watertrainer
De opleiding tot Rots- en Watertrainer blijft aangeboden, zolang hiervoor voldoende animo is
(minimaal 16 deelnemers). Het beoogde effect is:
Toename van de kennis en vaardigheden bij leerkrachten t.a.v. groepsdynamische processen in
de groep.
Toename van de kennis en vaardigheden t.a.v. de communicatie- en sociale
vaardigheden van en het welzijn bij kinderen in de groepssituatie
Toename van de kennis en vaardigheden bij leerkrachten m.b.t. het voorkomen en/of
verminderen van sociale problemen bij leerlingen zoals pesten, conflicten, uitsluiting,
meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
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•
•

•
•
•

1.

2.

Toename bij leerlingen van bewustwording van eigen kracht (rots) en mogelijkheden en het
vermogen om met andere mensen samen te leren spelen, werken en leven in een
veranderende, multiculturele samenleving (water).
•
Getoetst wordt of het beoogde effect gerealiseerd is.
•
Aan de cursisten die de training hebben afgerond wordt een intervisietraject aangeboden.
Verbindingsofficier
De Verbindingsofficier wordt nauw betrokken bij de S(B)O-scholen om de versnippering van
aanspreekpunten vanuit de zorg in kaart te brengen en in het plan van aanpak op te nemen om
dit te verminderen.
In maart 2023 heeft het samenwerkingsverband alle thuiszitters zo mogelijk teruggeplaatst naar
onderwijs. We streven naar 0 thuiszitters.
Wanneer deelname aan onderwijs (nog) niet mogelijk is, is er een plan van aanpak of en zo ja
hoe terugkeer gerealiseerd kan worden. Indien deelname aan onderwijs niet mogelijk is en
vermoedelijk blijft, is er een leerplichtontheffing.
Alle complexe casuïstiek is in beeld en keert in overleg met Jeugdzorg met een plan van aanpak
terug naar het onderwijs.
Eind maart 2023 heeft de Verbindingsofficier haar wijze van werken overgebracht op de
Jeugdprofessionals en de intern begeleiders van de scholen.
Naar aanleiding van de evaluatie Passend Onderwijs en de Onderwijs-Zorgbrieven die over de
doorbraakaanpak van ‘thuiszitters’ zijn verschenen, is in bijlage 2 bij dit Ondersteuningsplan
opgenomen op welke wijze wij in deze situaties te werk gaan.
Doelmatige inzet financiële reserve deel II
Voor de Verbeteraanpak Passend Onderwijs heeft minister Slob 25 voorstellen geformuleerd. In
de uitwerking van maatregel 23 beschrijft hij dat de bovenmatige financiële reserves met spoed
een doelmatige besteding moeten krijgen. Hiertoe heeft hij de 151 PO & VOsamenwerkingsverbanden gevraagd de inzet van de gelden in twee plannen vorm te geven.
Enerzijds in een Sectorplan van alle samenwerkingsverbanden; anderzijds verlangt hij voor 1
mei 2021 een plan per samenwerkingsverband dat aansluit op het Sectorplan. Het plan van ons
samenwerkingsverband bevat –op hoofdlijnen het volgende:
De realisatie van ‘blijfarrangementen’ per relevante casus. Scholen die dermate
handelingsverlegen zijn dat ze een leerling zouden moeten verwijzen, worden met een
arrangement ondersteund om ervoor te zorgen dat ze zelf in staat blijven af te stemmen op de
onderwijsbehoeften. Per leerling wordt bekeken welke expertise hiervoor nodig is en deze
behoeften worden omgezet in SMART-doelen. De benodigde expertise wordt óf door de eigen
begeleiders passend onderwijs geleverd óf ingekocht bij derden.
De start van twee hybride klassen (één in het SBO en één in het SO (vml. cluster 4)) voor die
leerlingen die mogelijk het onderwijs in het regulier onderwijs kunnen vervolgen.

4.8 Kwaliteitszorg & AVG
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•

Het kwaliteitbeleidsplan is ontwikkeld waarmee de kaders zijn geschetst om structureel de
kwaliteit van de geleverde ondersteuning te meten. Enerzijds betreft dit de kwaliteit van de
eigen medewerkers van het samenwerkingsverband anderzijds de kwaliteit die op scholen ten
aanzien van passend onderwijs wordt geboden.
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•

•
•
•

Per 1 maart 2020 is een beleidsmedewerker Kwaliteit en AVG aangesteld om samen met de
verantwoordelijken de gestelde doelen in kaart te brengen en een
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van monitoren en analyseren te ontwikkelen. Dit gebeurt
in samenwerking met een IT-specialist (op zzp-basis).
Sinds 2018 is in de Europese Unie de AVG van kracht. AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Deze verordening ziet toe op het zorgvuldig en met een goede reden
(grondslag) omgaan met privacy en persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaren, verwerken
en uitwisselen van namen en adressen en bijvoorbeeld ook van medische gegevens. Ook ons
samenwerkingsverband moet zich aan die regels houden. We hebben diverse verplicht gestelde
documenten vastgesteld en maatregelen genomen om de privacy van betrokkenen
(medewerkers, ouders en leerlingen) te waarborgen.
Om goede ondersteuning te kunnen geven en de bekostiging daarvoor te kunnen regelen is het
noodzakelijk over bepaalde persoonsgegevens te beschikken. In de AVG staat dat er
privacygevoelige gegevens verwerkt mogen worden als daar goede redenen voor zijn en
betrokkenen daarover geïnformeerd zijn. In sommige gevallen moet er expliciet toestemming
verleend worden.
Soms is het nodig om die gegevens te delen met derden. Met die instanties zijn dan
verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat ook bij hen de gegevens veilig zijn.
Voor het bewaren van persoonsgegevens gelden termijnen, die binnen het SWV gehanteerd
worden: we mogen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Alle verwerking, opslag en uitwisseling van persoonsgegevens moet veilig gebeuren. Wat er
precies wordt bewaard en waarom en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt, is te lezen in de
documenten die op de website van het Samenwerkingsverband kunnen worden ingezien. De
kwaliteitsmedewerker heeft als taak deze documenten up to date te houden en aan te passen
als wet- en regelgeving dit vereist of als er andere aanpassingen nodig zijn.
Vanuit de CED-groep wordt het samenwerkingsverband hierin ondersteund door een
Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).
In februari 2021 zijn alle AVG-documenten goedgekeurd door de Ondersteuningsplanraad (OPR)
en gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband.
Met alle medewerkers van het samenwerkingsverband is een awarenessbijeenkomst gehouden.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

•
•
•
•

Voor elk ondersteuningsprogramma wordt een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus opgesteld en
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. In 2023 werken alle programma’s volgens dit
format.
Elk programma kent van tevoren vastgestelde SMART-geformuleerde doelen.
Medewerkers en scholen worden bewust gemaakt van het feit dat kwaliteit niet iets is dat erbij
komt, maar dat onlosmakelijk verbonden is aan het eigen functioneren.
Per ondersteuningsactiviteit wordt bekeken hoe op scholen het effect van de ondersteuning
meetbaar / inzichtelijk gemaakt kan worden.
Bij herhaling worden AVG-awarenessbijeenkomsten gehouden met samenwerkingsverband VO.

4.9 Bestuur & Organisatie Samenwerkingsverband
Binnen dit programma vielen en vallen de activiteiten die het samenwerkingsverband
bestuurlijk en organisatorisch efficiënt en doelmatig laten functioneren.
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Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

De Governance is sinds 1 januari 2019 aangepast; de schoolbesturen vormen de Deelnemersraad
en de functie van directeur is veranderd naar directeur-bestuurder. De onafhankelijke Raad van
Toezicht -bestaande uit drie externen- is werkgever van de directeur-bestuurder geworden.
Voor de Raad van Toezicht is een nieuwe voorzitter geworven.
De directiesecretaresse is volledig in dienst van het samenwerkingsverband PO gekomen (en
niet meer gedetacheerd naar het VO).
De beleidsmedewerker Kwaliteit & AVG is aangesteld.
Drie gedragswetenschappers zijn op de loonlijst van het samenwerkingsverband geplaatst in
plaats van gedetacheerd vanuit schoolbesturen. Het aantal fte per gedragswetenschapper is
verhoogd van 0,4 naar tenminste 0,6 fte.
In 2017 is overgegaan van PWC naar Astrium accountants.
Op ZZP-basis is een HR-adviseur en een IT-specialist aangetrokken ter ondersteuning van de
directeur-bestuurder en de beleidsmedewerker Kwaliteit.
De personele inzet ziet er als volgt uit:
Directeur-bestuurder (0,8 fte),
Directiesecretaresse (0,8 fte)
Beleidsmedewerker (0,6 fte)
Gedragswetenschappers (2,7 fte)

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•

•
•

Met het huidige personeelsbestand, de blijvend gedetacheerde Begeleiders Passend Onderwijs
vanuit de schoolbesturen en de overige externe partners, worden de activiteiten uitgevoerd.
Belangrijk punt van aandacht is dat wanneer het aantal S(B)O-leerlingen blijft stijgen, de
uitvoering en financiering van de ondersteuningsactiviteiten in de gevarenzone belanden.
Huisvesting: over twee jaar vervalt het huurcontract tussen Dyade en de eigenaar van het pand
aan de Marslaan. Het is nog niet bekend wat er met het pand gebeurt.
We continueren de administratieve samenwerking met Dyade voor Financiën en Personeel.

4.10 Bekostiging specialistische voorzieningen
Door het zorgvuldig in beeld brengen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften voor
zowel de leerling, de leerkracht als het gezin wordt maximaal getracht de leerlingen thuisnabij
het onderwijs te laten volgen. Sommige leerkrachten lukt het echter niet om blijvend af te
stemmen op complexere onderwijsbehoeften. In die situaties komen school en ouders samen
tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs beter aansluit bij wat het de kind / de
leerling nodig heeft.
In Samenwerkingsverband Brabantse Wal kennen we de volgende vormen van gespecialiseerd
onderwijs: Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal onderwijs (SO).

•
•

Naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) gaan leerlingen bij wie het leerproces ernstig is vertraagd
en/of verstoord in termen van onderwijs- en/ of ontwikkelingsachterstanden. Daarnaast kan er
sprake zijn van taakwerkhoudingsproblemen, verminderde zelfredzaamheid, sociaal-emotionele
problemen en/of milde /matige gedragsproblemen.
Het Speciaal onderwijs (SO) omvat:
cluster 1-scholen: voor kinderen met een visuele beperking.
cluster 2-scholen: voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en/of auditieve beperking.
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•

•

cluster 3-scholen: voor kinderen die zeer moeilijk leren, voor kinderen met een lichamelijke
beperking of een meervoudige complexe beperking (dus verstandelijk en lichamelijk) en voor
kinderen die langdurig ziek zijn.
cluster 4-scholen: voor kinderen waarbij (ernstige) gedrags- en/of psychiatrische problemen de
grootste belemmeringen vormen bij het leren.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal verzorgt de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) naar
het SBO en SO cluster 3 & 4. Dit betreft zowel de nieuwe aanvragen als de herbeoordelingen. De
procedures voor het aanvragen van een TLV zijn te vinden op onze website.
Voor cluster-2-leerlingen wordt in ons Samenwerkingsverband gebruik gemaakt van de
ondersteuning door Auris. Hoewel cluster 2 niet behoort tot de verantwoordelijkheid van het
Samenwerkingsverband wordt door cluster 2 wel deelgenomen aan het overleg in de
Deelnemersraad, de Klankbordgroep en het Expertiseteam.

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Het totaal aantal leerlingen in onze regio is afgenomen van 8491 in 2016 naar 8432 in 2019.
Het deelnamepercentage SBO is 2,13% en ligt iets onder het landelijk gemiddelde (2,49%).
Het deelnamepercentage SO 3 & 4 is 2,16% en ligt boven het landelijk gemiddelde (1,76%).
De verwachte afname van het aantal SBO-leerlingen (van 156 naar 140) is niet behaald, doch
gestegen naar 190 (in 2020).
De verwachte afname van het aantal SO-leerlingen (van 172 naar 159) is niet behaald, doch
gestegen naar 173 (in 2020).
Onderinstroom betreft kinderen die hun basisschoolperiode starten op het speciaal
(basis)onderwijs in plaats van op het regulier onderwijs. De onderinstroom op het S(B)O vanuit
de voorschoolse is hoog (12%).
Het S(B)O krijgt in toenemende mate te maken met ondersteuningsbehoeften die meer in een
cluster-4-omgeving thuishoren.
Het groeidocument is vastgesteld en wordt gebruikt voor elke arrangementsaanvraag en/of
aanvraag toelaatbaarheidsverklaring.
Aan het niet uitkomen van de verwachtingen dat de instroom naar het S(B)O zou dalen, liggen
de volgende redenen ten grondslag:
Leerlingen lopen vast omdat (bijv. binnen het leerstofjaarklassensysteem) niet tegemoet
gekomen kan worden aan hun specifieke ontwikkelingsmogelijkheden. Zij functioneren op een
ander niveau dan hun jaarklas en ervaren vervolgens dat ze een ‘buitenbeentje’ zijn.
Indien er sprake is van over- of ondervraging komen leerlingen vaak sociaal-emotioneel in de
knel; voor veel scholen is het lastig op de behoeften die hieruit voortkomen, af te stemmen.
Het regulier onderwijs is instabiel door leerkrachttekort, vertrekkende IB’ers etc. Dit zorgt ervoor
dat leerkrachten zich eerder handelingsverlegen voelen.
Indien alle betrokkenen twijfelen tussen SO4 of SBO wordt door ouders vaak voor SBO gekozen
(laagdrempeliger en minder stigmatiserend).
Er wordt een toename gezien van met name jonge kinderen met een niet-Nederlandse
achtergrond.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•
•

We maken meer verbinding tussen regulier en speciaal (basis)onderwijs door het inzetten van
speciale arrangementen op de reguliere school (zie ook par. 4.3).
We realiseren nauwe samenwerking tussen SBO en SO cluster 3 en 4.
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•
•

•
•

•
•

We realiseren betrokkenheid bij de voorschoolse instanties om ervoor te zorgen dat leerlingen
zo mogelijk onderwijs op een reguliere school krijgen.
We realiseren gestructureerde uitlijning voor “Passend Onderwijs-leerlingen” die naar het
Voortgezet Onderwijs uitstromen. Dit betreft niet alleen de leerlingen van het S(B)O, maar ook
de leerlingen die met een arrangement regulier onderwijs volgen.
We stellen Schoolondersteuningsteams (SOT’s) in op de S(B)O-scholen en hanteren daarbij in
principe dezelfde aanpak als in het regulier onderwijs.
We stimuleren de overstap van (S(B)O naar het regulier met een overstaparrangement, met een
jaarlijks vast te stellen minimum / maximum aantal leerlingen. Inhoudelijk wordt gekeken naar
de leerlingen en ouders die deze overstap kunnen maken en de reguliere scholen die kunnen
afstemmen op de specifieke behoeften van de leerling. Dit arrangement is bedoeld om de
school / leerkracht te ondersteunen bij deze afstemming.
We herzien hiervoor de werkwijze van herbeoordelingen op de S(B)O-scholen.
Het Groeidocument wordt vervangen door het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en wordt
geïntegreerd in het Leerlingadministratiesysteem van de school (ParnasSys of Esis).

4.11 Samengevat
Progr.
1
2

Wat het was
Zorgplicht & Basisondersteuning
Kortdurende Ondersteuning

3

Onderwijsarrangementen

4

Deskundigheidsbevordering

5

De Vlinderboom & observatiearrangementen

6
7

Onderwijszorgarrangementen &
De Trampoline
Steunpunt HB

8
9
10

Poortwachter Dyslexie (EED)
Bestuur en organisatie
Kwaliteitszorg & AVG

11

Inzet financiële reserve
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Wat het wordt
Zorgplicht & Basisondersteuning
Kortdurende Ondersteuning incl.
poortwachter Dyslexie (EED)
Onderwijs- en Jeugdzorgarrangementen,
inclusief observatie-arrangementen
Deskundigheidsbevordering, doelmatiger
bepaald
De Vlinderboom, De Trampoline en een
nieuwe bovenschoolse voorziening voor HB+
- leerlingen
Steunpunt HB en inzet subsidie HB
Inzet financiële reserve -> uitvoering extra
ondersteuning
Kwaliteitszorg & AVG
Bestuur en organisatie
Bekostiging Specialistische voorzieningen
(S(B)O-scholen)
Zie programma 7
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5 Hoe werken we samen met ouders?
Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen planperiode?

•
•
•

Door de inrichting van de Schoolondersteuningsteams (SOT) en het integraal arrangeergesprek
worden ouders vroegtijdig betrokken wanneer blijkt dat de school handelingsverlegen is
rondom de begeleiding van hun kind. 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 Ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan.
Ouders hebben de mogelijkheid van het indienen van klachten en van bezwaar en beroep.
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.
De directeur-bestuurder voert overleg met de ondersteuningsplanraad over de beleidskeuzes
die in het ondersteuningsplan worden vastgelegd. De Raad van Toezicht woont twee maal per
jaar een vergadering van de OPR bij.
De tevredenheidsvragenlijst voor ouders leverde een te lage respons op om te kunnen
aantonen of ouders tevreden zijn met de inzet vanuit het samenwerkingsverband.

Wat realiseren we in de komende vier jaar?
•
•
•

In samenwerking met de OPR wordt:
de betrokkenheid van ouders vergroot bij evaluaties rondom arrangementen en verwijzingen
van het S(B)O naar het regulier onderwijs (zie ook par. 4.3).
worden tevredenheidsvragenlijst gemaakt en wordt uitgewerkt op welke wijze het
responspercentage van 80% behaald kan worden.
een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt ingericht en het hoorrecht van leerlingen
georganiseerd (n.a.v. de evaluatie Passend Onderwijs en de derde onderwijs- en zorgbrief aan
de Tweede Kamer).

5.1 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 ook in deze planperiode 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.
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5.2 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 OPR van het samenwerkingsverband.

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).
De procedure voor ouders om bezwaar aan te tekenen tegen een afgegeven
Toelaatbaarheidsverklaring is opgenomen in bijlage 7.
Contactgegevens 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.
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6 Hoe werken we samen met
gemeenten?
6.1 Uitgangspunten voor samenwerking
Samenwerkingsverband Brabantse Wal werkt samen met drie gemeenten uit de regio WestBrabant West: Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Woensdrecht en 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. Afgesproken is dat door middel van de methode Handelingsgericht
Integraal Arrangeren gewerkt wordt aan de uitvoering van onderwijszorgarrangementen voor
een jeugdige die zowel ondersteuningsbehoeften heeft op het gebied van onderwijs als
jeugdhulp of specifieke zorg.
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.

6.2 De regio West-Brabant West
[Bron: Stelsel Jeugdzorg West-Brabant West]
In het jeugdzorgstelsel van de regio West-Brabant West streven 9 gemeenten 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 zelfstandig
en naar eigen kunnen, meedoen in de samenleving, met zo min mogelijk zorg en ondersteuning.
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, biedt enkelvoudige ambulante hulpverlening en stelt daar waar nodig een
eventuele indicatie op voor ondersteuning uit de tweedelijns zorg.
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•

•

•

•
•

•

Met het regionale jeugdstelsel en de daarbij horende werkwijze beogen gemeenten het
volgende:
investeren in het eerste contact, door mensen met de juiste expertise. Het kennen van
jeugdigen en hun ouders is een belangrijke voorwaarde voor de inzet van passende zorg en
ondersteuning;
deze inzet is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig – flexibel aansluitend bij de behoefte
van een gezin. Door hierover steeds in gesprek te zijn met een gezinssysteem beogen
gemeenten ook te sturen op onnodig lange en dure inzet van zorg.
introduceren van een nieuw verdienmodel voor zorgaanbieders, die in deze systematiek
beloond worden wanneer zij door samenwerken, ketendenken en met de inzet van het sociaal
netwerk van een gezin efficiënt goede resultaten behalen. De tevredenheid van gezinnen staat
hierin centraal.
door kwaliteitsmeting te uniformeren wordt zorg tussen aanbieders vergelijkbaar.
gemeenten verwachten van werkgevers in de zorg 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 proactief in op hun samenwerking,
zodat leerlingen en ouders met een gecombineerde ondersteuningsbehoeften op efficiënte en
juiste wijze tegemoetgekomen worden in wat zij nodig hebben.

6.3 Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)

•
•
•
•

In onze regio wordt OOGO gevoerd in het REA-overleg waar de gemeenten, schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd zijn. In het REA-overleg is in 2018 een
‘Onderwijsagenda’ opgesteld, bestaande uit vier domeinen:
Zorg in en om de school, w.o. verbinding onderwijs & jeugdzorg, inzet onderwijszorgarrangementen.
De school in de samenleving, w.o. schoolgebouwen, betrekken van ouders, maatschappelijke
thema’s.
Doorgaande schoolloopbaan, w.o. ruimte voor achterstanden, integreren voorschoolse en
onderwijs.
Op weg naar werk, w.o. bestrijden schooluitval, aanpak laaggeletterdheid.
Op domein 1 voeren de samenwerkingsverbanden PO & VO regie. (Zie verder ‘Wat hebben we
gerealiseerd in de afgelopen vier jaar?’)
Citaat uit de brief aan de Tweede Kamer: De OOGO’s worden productiever als gemeenten en
samenwerkingsverbanden deze gebruiken om te bepalen hoe zij de samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp willen inrichten. Denk hierbij aan een gezamenlijke pedagogische visie
op ontwikkelingskansen voor kinderen in hun regio, en hoe het onderwijs en de zorg elkaar
versterken. Een dergelijke visie kan dan in het OOGO vertaald worden in afspraken over
bijvoorbeeld de financiering van zorg in onderwijstijd of de inkoop van jeugdhulp op scholen. In
het OOGO kan verder afgesproken worden welke arrangementen geboden worden voor kinderen
die nu tussen wal en schip van onderwijs en zorg vallen, en wat dat betekent voor het
leerlingenvervoer.
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In het OOGO kan ook besproken worden wat de meeste passende schaal is van de
samenwerking, wetende dat de regio-indelingen voor onderwijs en zorg niet optimaal op elkaar
aansluiten. Dat is nodig voor onderwijstypen die niet aan één wijk gebonden zijn, zoals het
voortgezet onderwijs, het (voortgezet)speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en
het residentieel onderwijs.

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen vier jaar?
In de afgelopen 4 jaar is toegewerkt naar de inrichting van SchoolondersteuningsTeams (SOT’s)
en het Integraal arrangeren. Het doel van het SOT is een structurele en gestructureerde
samenwerking tussen de scholen en de medewerker van Jeugdzorg, de jeugdprofessional. Sinds
augustus 2019 is op elke school een SOT geformeerd, (tenminste) bestaande uit de intern
begeleider, de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband en de jeugdprofessional.
Op elke school is periodiek (6 keer per jaar) een SOT-vergadering gepland waarin
gecombineerde onderwijs-zorgondersteuningsvragen aan de orde komen. (Zie ook par. 4.3).
Positieve bijvangst is dat men elkaar leert kennen en elkaar steeds beter weet te vinden.
Tegelijkertijd zijn de vele personele wisselingen bij de jeugdprofessionals een knelpunt. Dat
heeft vervolgens weer als consequentie dat men elkaar telkens opnieuw moet leren kennen.

Wat realiseren we de komende vier jaar?
De komende periode blijven we ons richten op een nog betere samenwerking (ook binnen het
SOT) en elkaar blijvend informeren over elkaars bedoelingen in het werkveld. Wanneer men
elkaar niet (goed) begrijpt, worden welllicht ook verkeerde verwachtingen gewekt. Ook zal er
aandacht moeten zijn voor de lokale accenten waardoor er op onderdelen toch mogelijk
verschillende werkwijzen binnen de Brabantse Wal blijven bestaan.
In termen van kwaliteit en kwaliteitsmeting wordt gewerkt met een Plan-Do-Check-Act (PDCA)cyclus waarbinnen heldere doelen en kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) worden
geformuleerd ten aanzien van de doorontwikkeling van de SOT’s. Belangrijk aandachtspunt
hierbij is dat we gezamenlijk zorgen voor continuïteit.

6.4 Leerlingenvervoer
Leerlingen die Speciaal (Basis-)Onderwijs nodig hebben zijn meestal aangewezen op
leerlingenvervoer. 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 bovenschoolse voorzieningen (De Trampoline en De Vlinderboom).
Indien betrokken partijen akkoord gaan met het inrichten van een bovenschoolse voorziening
voor HB+-leerlingen (zoals voorgesteld in dit ondersteuningsplan) committeren gemeenten zich
aan het vervoeren van deze leerlingen naar de gekozen locatie.

6.5 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 door scholen met ingang van 1 januari 2017 de verplichte
verzuimregistratie voor DUO ingevuld.
De pilot M@ZL is in een afrondende fase. De eerste ervaringen lijken positief. Als vervolg op de
pilot zal mogelijk een implementatieplan worden opgesteld, waarbij commitment van alle
betrokken partijen wordt verwacht.
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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 regio
Brabantse Wal komen wonen, is de school waar een leerling vandaan komt verantwoordelijk
voor het vinden van een passende onderwijsplek. Het samenwerkingsverband en leerplicht
kunnen hierbij - zo nodig - ondersteunen.
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7 Hoe zijn we georganiseerd?
7.1

•
•
•
•
•
•

Rechtsvorm en besturingsmodel
Het samenwerkingsverband vormt een stichting met als volledige naam: Stichting
Samenwerkingsverband Brabantse Wal Primair Onderwijs PO3001.
Sinds 1 januari 2018 heeft het samenwerkingsverband gekozen voor het model “Raad van
Toezicht – Directeur-bestuurder – Deelnemersraad”. De organisatie van het
samenwerkingsverband bestaat uit:
Acht schoolbesturen, vertegenwoordigd in de Deelnemersraad
Intern toezicht door de Raad van Toezicht, bestaande uit drie externe leden
Extern toezicht door Inspectie van het Onderwijs
Ondersteuningsplanraad (OPR), ouders en leerkrachten vanuit alle aangesloten schoolbesturen
Expertiseteam: medewerkers in dienst of gedetacheerd vanuit schoolbesturen
Klankbordgroep, IB-netwerk en IB-Directienetwerk

7.2 De structuur van de organisatie
In onderstaand model is de huidige organisatiestructuur schematisch weergegeven.

Raad van Toezicht
SWV PO
3 externe leden

Directeurbestuurder

OPR
(Medezeggenschap)

Deelnemersraad
8 schoolbesturen

Ouders en lkr
Bureau-organisatie
SWV
Secretaresse / BM'er

Expertiseteam
GW & BPO

Klankbordgroep
Dir's en IB’ers

IB-(Dir)-netwerk
40 (43) scholen

Ketenpartners
Gemeenten e.a.

Medewerkers
Het samenwerkingsverband fungeert sinds augustus 2020 als werkgever voor zes medewerkers:
directeur-bestuurder, directiesecretaresse, beleidsmedewerker en drie gedragswetenschappers .
Daarnaast worden vanuit de schoolbesturen een gedragswetenschapper en twaalf begeleiders
passend onderwijs ((cluster 3, 4 en SBO) gedetacheerd (6 fte).
Voor de uitvoering van het plan Uitvoering Extra Ondersteuning zijn drie medewerkers (1,6 fte)
aangetrokken, deels gedetacheerd vanuit Spring en een schoolbestuur en deels op zzp-basis.
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Aan het expertiseteam nemen de gedragswetenschappers, de begeleiders passend onderwijs
(BPO’ers) en de medewerkers aan het plan Uitvoering Extra Ondersteuning deel. De
gedragswetenschappers zijn de regisseurs van de kortdurende ondersteunings- en
arrangementsaanvragen en de Toelaatbaarheidsverklaringen voor het S(B)O; de BPO’ers worden
ingezet om leerkrachten te begeleiden en ondersteunen in een betere afstemming op
complexere ondersteuningsbehoeften.

Klankbordgroep, Expertiseteam, IB-netwerk, IB-Directienetwerk
De klankbordgroep, bestaande uit directeuren en intern begeleiders van de scholen wordt door
de directeur-bestuurder 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.
Twee keer per jaar worden de intern begeleiders uitgenodigd en een keer per jaar worden zij
samen met hun directie uitgenodigd door het samenwerkingsverband voor een netwerkmiddag.
Deze middagen hebben enerzijds tot doel elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en elkaar te
inspireren, anderzijds om geïnformeerd te raken over inhoudelijke zaken met betrekking tot de
ondersteuning die het samenwerkingsverband aan de scholen biedt.
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8 Hoe zetten we onze middelen in?
Basisondersteuning (programma 1)

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband jaarlijks € 115 per leerling ten
behoeve van de basisondersteuning. Over de besteding van dit bedrag wordt jaarlijks
verantwoording afgelegd. Deze verantwoording wordt afgeleid van de vastgestelde
basisondersteuning. Vanaf 2021 wordt van tevoren met schoolbesturen afgestemd waar het
bedrag aan wordt besteed, zodat achteraf kan worden aangetoond of het gestelde doel is
bereikt.
In oktober 2020 is met schoolbesturen overeengekomen dat, wanneer de gelden worden
besteed aan inzet van de intern begeleider, deze in het kader van passend onderwijs de
volgende taken heeft:
De IB’er is regisseur van het Schoolondersteuningsteam (SOT); hieronder kan gevat worden: het
maken van de jaarplanning; het opstellen van de agenda; het aanleveren van stukken t.b.v. de te
bespreken leerlingen; het meenemen van ouders in de brede zin van het woord; het
samenwerken met externen/zorgpartners. IB’ers wordt gevraagd de module “Coördinator
Passend Onderwijs” van InSchool te volgen, waarin o.a. deze aspecten aan de orde komen.
De IB’er is leidend in de uitvoering van een aantal adviezen die geformuleerd zijn in de
auditrapportage die per school is opgesteld. Denk hierbij bijv. aan het optimaliseren van de
interne zorgstructuur en het monitoren van processen als handelingsgericht- en
opbrengstgericht werken.
De IB’er treedt op als ‘coach’ van leerkrachten om er o.a. voor te zorgen dat de ‘Passend
Onderwijs’-leerlingen tijdig worden ontdekt en ingebracht in het SOT, zodat preventief handelen
nog beter tot uiting komt.
De IB’er is leidend in de vormgeving en uitvoering van arrangementen; hij/zij schrijft zelf het
arrangement (i.s.m. de gedragswetenschapper van het swv) en coördineert de uitvoering.
De IB’er is met de directie de (mede-)aanjager van innovaties; denk hierbij bijv. aan de borging
van opgedane kennis na een korton of een arrangement; invullen van het
Schoolondersteunings-profiel (SOP) en het in gang zetten/monitoren van de geformuleerde
ambities in het SOP.
De IB’er is degene die contact onderhoudt met de voorschoolse instantie die aan zijn/haar
school is gekoppeld om zo preventief mogelijk ‘Passend Onderwijs’-leerlingen te ontdekken en
deze (hoewel ze nog niet leerplichtig zijn) in te brengen in het SOT. Hiermee ontstaat de
mogelijkheid onderwijsbehoeften van voorschoolse zorgkinderen eerder in beeld te brengen
dan nu pas bij de ‘warme overdracht’ gebeurt.

Breedte-ondersteuning (programma 2 t/m 9)
De ondersteuningsvoorzieningen worden bekostigd uit middelen van het
samenwerkingsverband. Het grootste deel van dit budget wordt besteed aan kortdurende
ondersteuning, arrangementen, deskundigheidsbevordering, drie bovenschoolse voorzieningen
en het steunpunt HB.

Diepte-ondersteuning: specialistische voorzieningen (programma 10)
De kosten van de specialistische voorzieningen S(B)O worden op samenwerkingsverbandniveau
gedragen. Dit betreft enerzijds de inhouding door DUO van de kosten aan plaatsen in het SO,
alsmede 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.
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Bekostiging groei
Indien het SBO tussen 1 oktober en 1 februari leerlingen met een TLV inschrijven, wordt voor
deze leerlingen op de peildatum van 1 februari (T=0) niet alleen de verplichte extra personele
kosten maar ook de basisbekostiging en materiële ondersteuningsbekostiging overgedragen.

Wijziging bekostigingssystematiek
Bekostiging vindt nu nog plaats op schooljaar; vanaf 2023 vereenvoudigt de
bekostigingssystematiek voor het gehele primair onderwijs. Zo zal er bekostigd worden op
kalenderjaar in plaats van op schooljaar en zal de teldatum verschuiven van 1 oktober naar 1
februari. Voor het samenwerkingsverband zal dit als consequentie hebben dat de peildatum (1
februari) voor tussentijdse groei verdwijnt. Daarnaast zal de 2% ondersteunings-bekostiging niet
meer rechtstreeks naar (het bestuur van) de SBO-school gaan maar naar het
samenwerkingsverband.

8.1 Toelichting op de meerjarenbegroting
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de middelen zoveel mogelijk ten goede te laten
komen aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en intern begeleiders, waardoor de
kwaliteit van de scholen verhoogd wordt zodat leerkrachten steeds beter 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 blijven 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 Deelnemersraad en Raad van Toezicht ter vaststelling voorgelegd.

•
•
•

De meerjarenbegroting bestaat uit:
De baten
De kosten ten behoeve van de ondersteuningsactiviteiten -> programma’s 1 t/m 9.
De (verplichte) afdrachten S(B)O-scholen -> programma 10
In de begroting zijn de werkelijke leerlingaantallen van 1 oktober 2020 opgenomen; de BAOaantallen van de jaren daarna zijn de prognose-cijfers van DUO.

Toelichting bij de begroting
De begroting bij het nieuwe ondersteuningsplan is gemaakt voor kalenderjaar 2021; deze
begroting zal echter pas in gaan per 1 augustus 2021. Bij de financiële overzichten vanaf
augustus 2021 zullen we telkens 5/12e deel van deze nieuwe begroting in beeld brengen.
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Meerjarenbegroting

2021-5 mnd

2022

2023

2024

rijksbijdragen

2.149.974

5.141.470

5.101.502

5.077.944

overige baten

0

0

0

0

32.292

65.000

35.000

5.000

2.182.266

5.206.470

5.136.502

5.082.944

Programma 1 Basisondersteuning

399.915

952.874

995.952

1.040.184

Programma 2 Kortdurende Ondersteuning

64.000

153.600

153.600

153.600

205.040

517.096

542.096

542.096

50.000

120.000

120.000

120.000

Programma 5 Bovenschoolse voorzieningen

202.083

485.000

485.000

485.000

Programma 6 Steunpunt HB en Subsidie HB

59.167

112.000

82.000

52.000

137.917

406.000

406.000

75.000

Programma 8 Kwaliteitszorg & AVG

29.167

70.000

70.000

70.000

Programma 9 Bestuur & organisatie

113.254

271.810

271.810

271.810

Programma 10 Specialistische voorz. SO & SBO

1.090.076

2.550.026

2.405.900

2.274.077

Totale lasten

2.350.618

5.638.406

5.532.358

5.083.767

-168.352

-431.936

-395.856

-822

Baten

geoormerkte baten programma's (EED, HB)
Totale baten
Lasten

Programma 3 O&J Arrangementen
Programma 4 Deskundigheidsbevordering

Programma 7 Extra ondersteuning / fin. reserve

Resultaat
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Baten / rijksbijdragen
De baten / rijksbijdragen bestaan uit:
lichte ondersteuning

overige baten

De baten voor lichte ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag
per basisschoolleerling. In de begroting is een bedrag van € 195
opgenomen per leerling.
De baten voor zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag
per basisschoolleerling plus het aantal leerlingen op de speciale
scholen voor basisonderwijs (SBO). Voor zware ondersteuning is dit €
418 per leerling.
Voor de berekening van het aantal leerlingen wordt voor zover
mogelijk gebruik gemaakt van reële telgegevens, per 1 oktober van een
jaar. Voor de toekomstige gegevens wordt gebruik gemaakt van de
cijfers van DUO. De prognoses van de leerlingen worden getoetst in
gesprekken met schooldirecteuren en indien nodig aangepast.
Het samenwerkingsverband heeft voor het SBO te maken met het
zogenaamde grensverkeer. Dat houdt in dat een
samenwerkingsverband voor een basisschoolleerling die van een
ander samenwerkingsverband naar een SBO gaat die behoort tot het
samenwerkingsverband, daarvoor bekostiging overgedragen krijgt van
dat andere samenwerkingsverband.
Met aanpalende samenwerkingsverbanden is in oktober 2020
afgesproken elkaar geen facturen te sturen voor
grensverkeerleerlingen, omdat het altijd om ongeveer gelijke aantallen
gaat.
In het nieuwe beleid bepaalt de onderwijsachterstandenindicator van
het CBS een achterstandsscore per basisschool. De achterstandsscore
x € 13,31 bepaalt de hoogte van deze aanvullende bekostiging.
n.v.t.

geoormerkte subsidies en bijdragen
voor specifieke programma's

•
•

zware ondersteuning

NB Berekening aantal leerlingen

grensverkeer SBO in

regeling schoolmaatschappelijk
werk

inkomsten gemeenten t.b.v. EED-dossiers (à 5.000)
inkomsten subsidie HB OC&W (totaal 4 x 47.500; hiervan is voor
2021 € 47.500 opgenomen)

Lasten
Programma 1 Basisondersteuning
Programma 2 KortOn

Programma 3 Onderwijs- en
Jeugdzorgarrangementen

Programma 4
Deskundigheidsbevordering

Uitbetaling aan besturen € 115,36 per leerling, voor 2021: 8.320 lln.
Voor 2023 & 2024: audits inzake breedte-ondersteuning
Inzet / detacheringen (25% van de totale kosten):
•
11 Begeleiders Passend Onderwijs SBO, cl. 3 en 4 (totaal 3,6 fte; dit
aantal is lager dan in de begroting van 2021 i.v.m. verminderd
aantal BPO vanuit Mytyl, alsmede i.v.m. het feit dat één van de
BPO’ers verbonden wordt aan de HB Plusvoorziening)
•
4 Gedragswetenschappers à 0,6-0,8 fte
•
Inzet Poortwachter Dyslexie o.b.v. raming 100 dossiers per jaar à
50 (verschil t.o.v. inkomsten wordt veroorzaakt door BTW)
Inzet / detacheringen (75% van de totale kosten):
•
11 Begeleiders Passend Onderwijs SBO, cl. 3 en 4 (totaal 3,6 fte; dit
aantal is lager dan in de begroting van 2021 i.v.m. verminderd
aantal BPO vanuit Mytyl, alsmede i.v.m. het feit dat één van de
BPO’ers verbonden wordt aan de HB Plusvoorziening)
•
4 Gedragswetenschappers à 0,6-0,8 fte
•
Externe expertise, overgangs- en blijfarrangementen
Ingekochte trainingen en modules bij externe partners t.w. InSchool,
KEC, Auris en Edux.
Beperkter i.v.m. corona en een kleiner aanbod i.v.m. toespitsing op de
zwaardere ondersteuningsbehoeften van leerkrachten.
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Programma 5 Bovenschoolse
voorzieningen

Programma 6 Steunpunt HB &
Subsidie HB
Programma 7 Plan uitvoering extra
ondersteuning / inzet financiële
reserve

Programma 8 Kwaliteitszorg & AVG

Programma 9 Bestuur & organisatie

Programma 10 Specialistische
voorzieningen S(B)O
- afdracht aan SO op teldatum
- afdracht aan SO op peildatum,
(tussentijdse groei SO)
- grensverkeer SBO uit
- afdracht aan SBO

! Wijziging in de bekostiging per
2023
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Inzet
•
Koraal t.b.v. De Trampoline
•
KPO t.b.v. De Vlinderboom
•
ABBO t.b.v. de HB Plusvoorziening De Klimtoren
•
Twee medewerkers Steunpunt HB (LPS & ABBO)
•
Kosten & baten subsidie HB / deskundigheidsbevordering per
school uitgevoerd door Ponte
Inzet
•
Verbindingsofficier (0,8 fte)
•
Coach (2 x 0,4 fte)
•
BPO’ers (0,6 fte)
•
Stelpost aanvullend plan extra ondersteuning 2021 € 75.000 / 2022
- 2024 in totaal € 375.000
Inzet
•
Beleidsmedewerker kwaliteit 0,6 fte
•
Digitaal systeem LDos/Triple W
•
Personele lasten directeur-bestuurder, secretaresse
•
Vacatiegelden bestuur, klankbordgroep, RvT, OPR
•
Bestuurs-/managementondersteuning w.o. expertise HR, IT
•
Afschrijvingen
•
Huur kantoor- en vergaderruimte Dyade
•
Administratieve diensten P&F Dyade
•
Accountant
•
Verzekeringen
•
Stelpost OPR, IB-netwerken, IB-Directie-netwerk
Dit programma bevat alle kosten die het SWV maakt voor de plaatsing
van leerlingen in het Speciaal Onderwijs en het Speciaal
Basisonderwijs, uitgesplitst in:
ondersteuningsbekostiging van de SO-leerlingen per teldatum 1
oktober, met een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV
groei van het aantal SO-leerlingen per peildatum 1 februari (zowel de
ondersteuningsbekostiging als de basisbekostiging)
Zie hierboven bij baten.
De SBO-school ontvangt van het Rijk rechtstreeks de basisbekostiging
voor alle leerlingen op basis van de 1 oktober telling van het
voorafgaande schooljaar.
De ondersteuningsbekostiging wordt toegekend voor 2% van het aantal
leerlingen van de basisscholen en de SBO’s van het SWV. Indien het
aantal SBO-leerlingen meer dan 2% bedraagt, vult het SWV de basisen ondersteuningsbekostiging aan.
Daarnaast ontvangt de SBO-school van het SWV aanvullende
bekostiging op basis van de peildatum 1 februari wanneer het aantal
leerlingen meer dan 2% bedraagt. Op grond van de 1 februari telling
dient het SWV aanvullend de SBO-school te bekostigen met de basisen ondersteuningsbekostiging voor het aantal leerlingen dat op 1
februari uitstijgt boven de leerlingen op 1 oktober.
In 2023 zal de bekostigingssystematiek vereenvoudigd worden in het
primair onderwijs. Zo zal er bekostigd worden op kalenderjaar in
plaats van op schooljaar en zal de teldatum verschuiven van 1 oktober
naar 1 februari. Voor het SWV zal dit als consequentie hebben dat de
peildatum (1 februari) voor tussentijdse groei verdwijnt. Daarnaast zal
de 2% ondersteuningsbekostiging niet meer rechtstreeks naar de SBOschool gaan maar naar het samenwerkingsverband.
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Risico’s indien bekostiging naar
kalenderjaar verschuift

Nieuwe teldatum veroorzaakt onzekerheid inzake de rijksbijdragen en
afdrachten van het samenwerkingsverband. Op dit moment is in
hoofdlijnen de nieuwe bekostigingssystematiek bekend. De exacte
effecten voor het samenwerkingsverband zijn echter nog niet bekend
en kunnen dus nog niet in beeld worden gebracht.
Het nieuwe ondersteuningsplan zal lopen tot 31-12-2025, anticiperend
op de overgang naar bekostiging in kalenderjaren.

8.2 Ontwikkeling resultaat en vermogen
Ontwikkeling resultaat en vermogenspositie
2.500.000
2.000.000
1.500.000
Resultaat
1.000.000

Vermogen
Risicobuffer

500.000

Vrije ruimte
0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-500.000
-1.000.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

284.511

-264.023

-432.996

-377.284

-431.936

-395.856

-822

2.333.693

2.069.670

1.636.674

1.259.390

827.454

431.597

430.775

Risicobuffer

407.000

407.000

407.000

407.000

407.000

407.000

407.000

Vrije ruimte

1.926.693

1.662.670

1.229.674

852.390

420.454

24.597

23.775

Resultaat
Vermogen

Toelichting op het resultaat
In de voorliggende begroting zijn de middelen zoveel mogelijk aan het beleid uit het
ondersteuningsplan gekoppeld en wordt uitgegaan van de realisatie van de doelstelling dat
steeds meer leerlingen kunnen genieten van thuisnabij onderwijs.
Uitgangspunt is dat een daling wordt gerealiseerd van het aantal leerlingen SBO en SO. Het
aantal leerlingen in onze specialistische voorzieningen daalt de komende jaren van 191 naar 160
SBO leerlingen (1,96%) en van 173 naar 153 SO leerlingen (1,88%). De doelstellingen zijn
gekoppeld aan programma’s en de programma’s 1 t/m 10 zijn in de begroting financieel
onderbouwd.
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In totaal wordt in de planperiode 2021 t/m 2024 € 1.205.899 ten laste gebracht van het
bovenmatige eigen vermogen van het samenwerkingsverband. Na afloop van de planperiode
resteert nog € 23.775 bovenmatig eigen vermogen.
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Bijlage 1 Meerjarenbegroting en leerlingaantallen
Baten

2021

2022

2023

2024

lichte ondersteuning

1.605.028

1.594.273

1.583.658

1.573.916

zware ondersteuning

3.520.228

3.495.527

3.466.174

3.443.025

overdrachtsverplichting van sbo
regeling schoolmaatschappelijk werk
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke
programma's
Totale baten
Lasten

0

0

0

9.334

51.669

51.669

51.669

51.669

95.000

65.000

35.000

5.000

5.271.926

5.206.470

5.136.502

5.082.944

2021

2022

2023

2024

959.795

952.874

995.952

1.040.184

Programma 2 Kortdurende Ondersteuning

153.600

153.600

153.600

153.600

Programma 3 O&J Arrangementen

492.096

517.096

542.096

542.096

Programma 4 Deskundigheidsbevordering

120.000

120.000

120.000

120.000

Programma 5 Bovenschoolse voorzieningen

485.000

485.000

485.000

485.000

Programma 6 Steunpunt HB en Subsidie HB

142.000

112.000

82.000

52.000

Programma 7 Extra ondersteuning / fin. reserve

331.000

406.000

406.000

75.000

Programma 8 Kwaliteitszorg & AVG

70.000

70.000

70.000

70.000

Programma 9 Bestuur & organisatie

271.810

271.810

271.810
2.274.077

Programma 1 Basisondersteuning

Programma 10 Specialistische voorz SO & SBO *)

2.623.908

2.550.026

271.810
2.405.90
0

totaal programma's

3.025.301

3.088.380

3.126.458

2.809.690

Totale lasten

5.649.209

5.638.406

5.532.358

5.083.767

-377.284

-431.936

-395.856

-822

Resultaat

*) Specificatie Programma 10 Specialistische voorzieningen S(B)O:
afdracht so, teldatum, (via DUO)
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so),
ondersteuningsbekostiging
afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so),
basisbekostiging
overdrachtsverplichting aan sbo
totaal afdrachten

47

2021

2022

2023

2024

2.334.568

2.268.068

2.198.243

2.122.772

79.028

79.028

79.028

79.028

31.715

31.715

31.715

31.715

178.597

171.216

96.914

40.562

2.623.908

2.550.026

2.405.900

2.274.077
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Leerlingen en deelnamepercentages op teldatum
Leerlingen BaO en SBO

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

1-10-2023

1-10-2024

leerlingen BaO

8.200

8.261

8.208

8.150

8.100

8.050

8.000

leerlingen SBO

174

180

191

170

160

160

160

8.374

8.441

8.399

8.320

8.260

8.210

8.160

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

1-10-2023

1-10-2024

41

35

31

29

27

25

25

categorie 2 (midden)

6

5

7

7

7

7

7

categorie 3 (hoog)

6

7

5

5

5

5

5

117

113

104

100

95

90

90

4

8

10

10

10

10

10

17

14

16

16

16

16

16

191

182

173

167

160

153

153

1-10-2018

1-10-2019

1-10-2020

1-10-2021

1-10-2022

1-10-2023

1-10-2024

Totaal BaO en SBO

Leerlingen SO
SO lln jonger dan 8 jaar
categorie 1 (laag)

SO lln 8 jaar en ouder
categorie 1 (laag)
categorie 2 (midden)
categorie 3 (hoog)
Totaal SO
Deelnamepercentages
SBO

2,08%

2,13%

2,27%

2,04%

1,94%

1,95%

1,96%

SO

2,28%

2,16%

2,06%

2,01%

1,94%

1,86%

1,88%
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Bijlage 2 Doorbraakaanpak
Uit de Onderwijs-zorgbrief aan de Tweede Kamer:
Samenwerkingsverbanden en gemeenten krijgen de wettelijke plicht samen een
doorbraakaanpak op te zetten bij verzuim. Zij moeten zorgen voor procesregie en krijgen
doorzettingsmacht bij vastgelopen casuïstiek. De aanpak dient te staan in het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het jeugdplan van de gemeente,
waarover zij op overeenstemming gericht overleg voeren.
Daarnaast wordt onderzocht welk beleid scholen voeren ten aanzien van geoorloofd verzuim en
de verzuimregistratie. (zie ook par. 6.4)
In het nieuwe Toezichtkader van ons samenwerkingsverband is per 1 januari 2019 hierover het
volgende overeengekomen:
Bestuurlijke doorzettingsmacht
Indien een school achterblijft met het nakomen van afspraken die in het SWV zijn gemaakt (en
het SWV daar schade van ondervindt cq leerlingen daardoor geen passend onderwijs kunnen
ontvangen) wordt van de directeur-bestuurder verwacht dat hij hiervan melding doet aan het
betreffende schoolbestuur. Daarbij wordt hulp en ondersteuning aangeboden vanuit het SWV,
onverlet de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om tot verbetering te komen en waar
nodig ‘herstelmaatregelen’ te nemen. De directeur-bestuurder meldt dit vooraf bij de raad van
toezicht.
Het schoolbestuur dient als bevoegd gezag van de school gelegenheid te ontvangen om
‘herstelmaatregelen’ te nemen. Indien na een redelijke termijn blijkt dat dit niet heeft
plaatsgevonden wordt van de directeur-bestuurder verwacht dat hij hiervan melding maakt in
de Deelnemersraad. Van de Deelnemersraad wordt verwacht dat de schoolbesturen elkaar in dit
overleg aanspreken op het nakomen van gemaakte afspraken in het samenwerkingsverband.
In uiterste instantie is het de directeur-bestuurder toegestaan, na goedkeuring van de raad van
toezicht, om financiële maatregelen te nemen (bijvoorbeeld inhouding ondersteuningsbudget
dat normaliter aan schoolbestuur wordt uitgekeerd).
Indien een bestuurlijk geschil ontstaat kan het samenwerkingsverband (lees de directeurbestuurder) het geschil aanmelden bij de landelijke arbitragecommissie
samenwerkingsverbanden die een bindende uitspraak doet.
Indien een schoolbestuur ernstig van mening verschilt met het SWV over de te nemen
maatregelen, zodanig dat sprake is van een geschil hierover met het SWV, heeft ook het
schoolbestuur de mogelijkheid om dit geschil aan te melden bij de landelijke
arbitragecommissie, die een bindende uitspraak doet.
Impasse Deelnemersraad
Indien de Deelnemersraad niet tot een vereist instemmingsbesluit komt op basis van de statuten
en de vereiste meerderheid niet wordt behaald voorkomt de directeur-bestuurder een impasse
in het belang van de leerlingen indien de aangelegenheid geen verder uitstel kan dulden.
In dat geval bevordert de directeur-bestuurder dat het geschil binnen de Deelnemersraad wordt
voorgelegd aan een mediator en indien mediation niet tot een oplossing heeft geleid dat het
geschil wordt voorgelegd aan de landelijke arbitragecommissie die een bindende uitspraak
doet.
Indien de Deelnemersraad niet op tijd (dat wil zeggen voor het begin van het nieuwe boekjaar)
heeft ingestemd is de directeur-bestuurder gerechtigd (in het belang van het
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samenwerkingsverband) tot het treffen van nadere bestuurlijke maatregelen met melding vooraf
aan de raad van toezicht.
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Doorzettingsmacht thuiszitters
Deze doorzettingsmacht geldt ook ten aanzien van het voorkomen van thuiszitters4. De
directeur-bestuurder dient de bevoegdheid te hebben om indien nodig een passende plek te
realiseren daar waar dit dreigt te stagneren bij een school. De raad van toezicht ziet erop toe dat
in het ondersteuningsplan of elders (bestuurlijk toetsingskader) voldoende, concrete afspraken
zijn gemaakt tussen de schoolbesturen en de directeur-bestuurder.
De afspraken hierover zijn hieronder opgenomen:
Teneinde te voorkomen dat er doorzettingsmacht ingezet moet worden, zal bij een dreigende
crisis- c.q. thuiszitterssituatie met betrokkenen een Integraal Arrangeeroverleg gevoerd worden.
Dit overleg wordt gevoerd onder leiding van een gedragswetenschapper van het
samenwerkingsverband en onder regie van de IB’er van de school van herkomst. Aan tafel zitten
alle betrokkenen: de ouders, de school van herkomst, beoogde toekomstige school of scholen,
CJG, de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en evt. andere casusgerichte
experts zoals bijv. een S(B)O-school.
Tijdens dit overleg worden de ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart gebracht en
besproken welke van de aanwezige scholen hieraan tegemoet kan komen. Uitgangspunt hierbij
is dat de leerling op basis van vrijwilligheid geplaatst wordt.
Indien dit niet gebeurt, zal de directeur-bestuurder met de gedragswetenschapper bespreken
welke school naar hun bevindingen het best passende onderwijs kan bieden. Vervolgens neemt
de directeur-bestuurder contact op met de desbetreffende school en het bevoegd gezag om de
keuze toe te lichten. Verwacht wordt dat de leerling alsnog op basis van vrijwilligheid geplaatst
wordt. Tegelijkertijd wordt besproken welke begeleiding vanuit het samenwerkingsverband
nodig is om de plaatsing tot een succes te maken.
Indien de desbetreffende school / het bevoegd gezag niet overgaan tot vrijwillige plaatsing,
wordt de casus voorgelegd aan de Deelnemersraad, die de best passende school uit hun midden
aanwijst.
Indien de ouders niet akkoord gaan met de aangeboden school, wordt met Leerplicht besproken
welke vervolgstappen genomen dienen te worden.

4

Thuiszitters zijn volgens de landelijke definitie leerlingen die langer dan 4 weken onafgebroken zonder
geldige reden thuis zitten (ongeoorloofd verzuim) en geen vrijstelling van de leerplicht hebben.
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Bijlage 3 Deelnemende besturen & scholen
Lowys Porquinstichting, Postbus 543, 4600 AM Bergen op Zoom
• Delphin (v/h De Open Hof)
• Ste. Marie
• Het Palet
• Op Dreef
• De Wegwijzer
• Merijntje
• De Springplank
• Gummarus
• Petrus & Paulus
• Het Kompas
• De Poorte
• De Meulenrakkers
• Pius X
• Maria Regina
• De Borghoek

• Groen van Prinsterer
• De Biezenhof
• Anton van Duinkerken
• De Stappen
• De Toermalijn
• Klim-Op
• St. Maarten
• De Welle
• Sancta Maria
• Octopus
• Marco Polo
• De Grebbe
• Lodijke
• SBO De Driemaster

Stichting ABBO, Postbus 648, 4600 AP Bergen op Zoom
• De Rode Schouw
• 1ste Montessorischool
• De Aanloop
• School Oost
• De Krabbenkooi
• De Nieuwe Veste
• De Zeeridder

Stichting SOM, Postbus 18010, 4601 ZA Bergen op Zoom
• De Regenboog
• De Noordster
• De Kreek
• De Dobbelsteen

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, Cosunpark 21, 4814 ND Breda
• El Feth

Stichting Onderwijs Kruisland, Westzandberg 47, 4756 BP Kruisland
• De Zonneberg

Katholiek Primair Onderwijs, Rector Hellemonsstraat 1b, 4702 RG Roosendaal
• De Kameleon, cluster 3

Schoolbestuur RK Mytylschool, Gezellelaan 13, 4707 CC Roosendaal
• R.K. Mytylschool, cluster 3

Koraalgroep Het Driespan, Hof van den Houte 61, 4873 AZ Etten Leur
• De Kornalijn, cluster 4
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Bestuursafgevaardigden in de Deelnemersraad (alfabetische volgorde)
Katholiek Primair Onderwijs KPO Roosendaal: mevrouw E. Danneels
Koraalgroep Het Driespan: de heer S. Hofkes
Lowys Porquinstichting: mevrouw. E. Kooijmans
RK Mytylschool Roosendaal, de heer G. Kusters
Stichting ABBO: de heer C. van Loenhout
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs: mevrouw M. van de Branden
Stichting Kruislandse scholen: de heer T. Mathijssen
Stichting SOM, de heer L. Soffers
Afgevaardigd vanuit Auris (cluster 2): mevrouw D. Kouters

53

ONDERSTEUNINGSPLAN BRABANTSE WAL PO 2021-2025

Bijlage 4 Werkwijze kortdurende ondersteuning KortOn /
Arrangement
De ondersteuningsvraag

•
•
•

In het document “Wat verstaan wij onder Basisondersteuning”? is weergegeven welke
elementen in de basis van een school worden verwacht. Indien er boven de basisondersteuning
uit handelingsverlegenheid ontstaat, maakt de school 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/leerkracht krijgt korte ondersteuning vanuit de expertise van het
samenwerkingsverband, maximaal 10 uur (KortOn).
De school/leerkracht krijgt langduriger ondersteuning vanuit de expertise van het
samenwerkingsverband (Arrangement).
Er wordt een extern arrangement ingekocht, indien de benodigde expertise niet voorhanden is
in het expertiseteam.

Gedragswetenschappers
Aan elke school is een gedragswetenschapper vanuit het samenwerkingsverband verbonden. De
gedragswetenschapper is de sparringpartner van de school en de arrangeur van de inzetbare
expertise die wordt vormgegeven d.m.v. een KortOn of een Arrangement.
Elke school heeft een Schoolondersteuningsteam (SOT), bestaande uit de intern begeleider, de
ouders, de gedragswetenschapper en een jeugdprofessional (zie ook par. 4.3).
Voor leerlingen met enkelvoudige extra onderwijsbehoefte kan de Intern begeleider contact
zoeken met de gedragswetenschapper. Dat betekent dat de school in een vroeg stadium (zie ook
de screeningsvragen in de basisondersteuning) contact kan opnemen door middel van deel A
van het groeidocument. De gedragswetenschapper is het eerste aanspreekpunt voor de school.
De gedragswetenschapper kan een begeleider passend onderwijs van SBO, cluster 2, 3, of 4
inschakelen.
Scholen kunnen bij vragen rondom zorg/het gezin contact opnemen met de jeugdprofessional.
Indien er sprake is van een gecombineerde onderwijs-/zorgvraag wordt de casus besproken in
het SOT.

Begeleiders Passend Onderwijs
De Begeleiders Passend Onderwijs (BPO), maken deel uit van het expertiseteam van het
samenwerkingsverband Brabantse wal. Deze BPO’ers worden, bij ondersteuningsvragen van
scholen, ingezet. De vraag naar specifieke expertise bepaalt welke begeleider wordt ingezet.
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Bijlage 5 Procedure aanvraag & afgifte
Toelaatbaarheidsverklaring
Voor de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vindt op de school van
desbetreffende leerling een integraal arrangeeroverleg plaats (HIA). Dit overleg wordt gevoerd
voor die leerlingen die, ondanks herhaalde inzet, het perspectief op de eigen school dreigen te
verliezen.
1.

2.
3.
4.

Doel van het HIA-overleg is:
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
leerkracht, de ouders / het gezin komen ter sprake.
Met elkaar wordt de juiste ondersteuning besproken en er wordt afgesproken wie welke acties
uitzet.
Adviseren van de school over hoe met deze casus om te gaan.
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 aanvraag voor aan een
tweede onafhankelijke deskundige. Deze tweede deskundige beoordeelt het dossier zowel op
inhoud als proces.

•
•
•
•
•
•
•

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 hierover tijdens een integraal arrangeergesprek is besloten.
Aan ouders wordt gevraagd het aanvraagformulier en het groeidocument/OPP 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.
Indien ouders tegen een afgegeven TLV bezwaar aantekenen, wordt de procedure gevolgd zoals
in bijlage 7 .
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Bijlage 6 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De procedure is als volgt:
De lijst met namen voor herbeoordeling van de TLV’s wordt met de desbetreffende
Gedragswetenschapper van het SWV besproken.
Het aanvraagformulier voor de TLV’s (deel A groeidocument) wordt door ouders en
school ondertekend en gaat in het dossier.
Het geëvalueerde OPP gaat eveneens ondertekend door ouders en school in het dossier
(inclusief onderbouwing op de IVO-velden; oude of nieuwe stijl).
De gedragswetenschapper van de S(B)O-school is de eerste deskundige en ondertekent als
zodanig de TLV-aanvraag.
Een gedragswetenschapper van het SWV gaat naar de S(B)O-school en doet een steekproef
(random).
De steekproef vindt als volgt plaats:
a. bij 25 herindicaties of minder: 25% van het totale aantal
b. bij 26 herindicaties of meer: 20% van het totale aantal
c. bij 51 herindicaties of meer: 10% van het totale aantal
Daarnaast biedt de S(B)O-school zelf één of meer dossiers waarover ze twijfelen aan de
gedragswetenschapper van het SWV aan. (De twijfel kan bijv. bestaan uit: correcte en/of
volledige bepaling van de onderwijsbehoeften, keuze voor type S(B)O-onderwijs, afweging
terugkeer naar basisonderwijs, twijfel bij afwezigheid onderwijs/zorg etc.)
Indien de dossiers van de steekproef in orde zijn, tekent de gedragswetenschapper van het SWV
als tweede deskundige de TLV-aanvraag, die vervolgens door de eerste deskundige bij het SWV
worden ingediend.
Indien een of meer dossiers van de steekproef niet in orde zijn, wordt de steekproef volgens de
verdeling hierboven herhaald.
Over de dossier(s) die niet in orde zijn of waar over wordt getwijfeld, zal de tweede deskundige
in gesprek gaan met de eerste deskundige.
De dossiers worden daarna op orde gebracht door de eerste deskundige en opnieuw
beoordeeld door de tweede deskundige.
Een dossier is niet in orde wanneer bijv.:
a. de vereiste, ondertekende, documenten niet zijn aangetroffen;
b. de onderbouwing van de argumentatie niet overtuigt.
De deskundigen overleggen wat er geleerd kan worden uit de beoordelingen en hoe deze
leerervaringen geborgd worden.
Er wordt bij de herbeoordelingen géén separaat deskundigenadvies of motivatie geschreven.
De directeur-bestuurder van het SWV ondertekent de toelaatbaarheidsverklaringen.
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Bijlage 7 Procedure voor ouders omtrent bezwaar
afgegeven Toelaatbaarheidsverklaring
Scholen kunnen / mogen zonder toestemming van ouders een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
bij het samenwerkingsverband aanvragen. Als de school een TLV voor uw kind heeft ontvangen
en u bent het hiermee niet eens, dan kunt u (uiterlijk binnen 6 weken na afgifte van de TLV) een
bezwaarschrift met uw motivatie sturen naar de directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband: directiepo@swvbrabantsewal.nl
Na ontvangst van uw bezwaarschrift nodigt de directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband u binnen twee weken uit voor een overleg. U wordt in de gelegenheid
gesteld uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Tijdens dit overleg wordt uw toestemming
gevraagd het dossier inclusief de bijbehorende informatie aan twee andere deskundigen te
sturen.

•

•

Daarna is de procedure als volgt:
De twee andere deskundigen beoordelen uw bezwaarschrift en het dossier van uw kind. In de
beoordeling wordt afgewogen of uw bezwaar nieuw licht op de situatie werpt en/of er redenen
zijn het besluit over de Toelaatbaarheid te heroverwegen. De beoordeling wordt vastgelegd in
een verweerschrift op uw bezwaar.
Hierna neemt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband een beslissing op uw
bezwaar en het verweerschrift5.
Er zijn dan twee mogelijkheden:
A. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband handhaaft het besluit en daarmee
de Toelaatbaarheidsverklaring en geeft aan op welke gronden dit besluit is genomen. Indien u
het eens bent met dit besluit, wordt de bezwaarprocedure beëindigd. Indien u het niet eens ben
met dit besluit wordt de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie te Utrecht ingeschakeld. Het
samenwerkingsverband stuurt het volledige dossier van uw kind, alsmede uw bezwaar en het
verweerschrift op uw bezwaar aan deze commissie.
De commissie organiseert een hoorzitting, waarin u, de basisschool, het schoolbestuur en het
samenwerkingsverband gehoord worden. De hoorzitting vindt plaats binnen 6 weken na de
genomen beslissing op uw bezwaar.
Tijdens de hoorzitting wil de commissie van u horen waarom u bezwaar maakt en waarom het
samenwerkingsverband het besluit handhaaft. De commissie doet vervolgens een adviserende
uitspraak over de Toelaatbaarheidsverklaring.

•

•

Er zijn vervolgens drie mogelijkheden:
Indien de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de Toelaatbaarheidsverklaring gegrond acht
en u blijft het oneens met het besluit, kunt u de procedure voortzetten door middel van een
gerechtelijke procedure, waarbij u een rechter verzoekt uitspraak te doen.
Indien de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de Toelaatbaarheidsverklaring gegrond acht
en de ouders volgen de uitspraak van de commissie, dan geeft de Toelaatbaarheidsverklaring
toegang tot het Speciaal (Basis-) Onderwijs. Hiermee wordt de bezwaarprocedure beëindigd.

Het Samenwerkingsverband heeft (volgens de WPO18a, lid 12) voor het nemen van een
beslissing een termijn van 12 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.
5
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•

Indien de Landelijke Bezwaar- en Adviescommissie de Toelaatbaarheidsverklaring niet gegrond
acht, kunnen het samenwerkingsverband, de school en het schoolbestuur volgens de geldende
zorglicht een reguliere school zoeken die tegemoet kan komen aan wat uw kind nodig heeft.
Zodra deze school is gevonden, wordt de bezwaarprocedure beëindigd.
B. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband handhaaft het besluit niet en is van
mening is dat een reguliere basisschool tegemoet moet kunnen komen aan wat uw kind nodig
heeft. In deze situatie zoeken het samenwerkingsverband, de school en het schoolbestuur
volgens de geldende zorgplicht een reguliere school die tegemoet kan komen aan wat uw kind
nodig heeft. Zodra deze school is gevonden, wordt de bezwaarprocedure beëindigd.
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Bijlage 8 Passend Onderwijs cluster 1
Passend Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking

Ambulant Onderwijskundige Begeleiding
Reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs die een leerling met een visuele
beperking op hun school hebben, kunnen rekenen op deskundige begeleiding en advies van een
onderwijsinstelling uit cluster 1. In Nederland zijn er twee onderwijsinstellingen voor cluster 1:
Bartiméus Onderwijs en Visio Onderwijs. Bartiméus en Visio begeleiden al meer dan 40 jaar
leerlingen met een visuele beperking in het regulier onderwijs. Meer dan 80% van de leerlingen
volgt thuisnabij onderwijs met de ondersteuning van ambulant onderwijskundige begeleiding.

•
•
•

De begeleiding vanuit een onderwijsinstelling voor cluster 1 bestaat uit drie componenten:
ambulante onderwijskundige begeleiding en advies aan scholen/instellingen die onderwijs
geven aan een leerling met een visuele beperking
cursussen voor leraren in het regulier onderwijs die onderwijs geven aan leerlingen met een
visuele beperking, alsmede cursussen voor de leerlingen zelf en hun ouder(s) / verzorger(s)
aanvullende bekostiging voor reguliere PO en VO-scholen.

Passend (voortgezet) speciaal onderwijs
Voor een aantal leerlingen is thuisnabij onderwijs in een bepaalde ontwikkelingsfase niet
voldoende. Deze leerlingen stellen, naast de visuele beperking, een (of meerdere) extra
hulpvraag /hulpvragen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van sociaal emotionele problemen,
leermoeilijkheden, een verstandelijke beperking, lichamelijke beperkingen of een syndroom.
Binnen een gespecialiseerde setting op een onderwijsinstelling van cluster 1, wordt dan
ingespeeld op de individuele hulpvragen en mogelijkheden van deze leerlingen. Op deze manier
kunnen zij zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en kan er tevens gebouwd worden aan een
terugkeer naar een vorm van regulier onderwijs.

Voor vragen of nadere informatie over de dienstverlening van de onderwijsinstellingen van
cluster 1, verwijzen we u graag naar www.eduvip.nl en de websites van de onderwijsinstellingen
van cluster 1: www.bartimeus.nl en www.visio.org.

Contact onderwijsinstellingen cluster 1
Bartiméus
Aanmelding en Informatie
Bartiméus Infolijn T 088 - 8899888
www.bartimeus.nl/onderwijs
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Koninklijke Visio
Aanmelding en informatie
Cliëntservicebureau T 088 585 85 85
www.visio.org/onderwijs
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Bijlage 9 Consultatie door Auris, cluster 2

•
•
•
•
•

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.
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Bijlage 10 Afkortingen
AVG
BAO
BPO
CJG
DUO
EMB
FG
GD
(G)MR
HIA
IB’er
JP-er
KPI’s
LDOS
OC&W
OOGO
OPP
OPR
PDCA
PO
S(B)O
SO
SOP
SOT
SWV
TLV
VO
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Algemene Verordening Gegevensbescherming
Basisonderwijs
Begeleider Passend Onderwijs (voormalige AB-er)
Centrum voor Jeugd & Gezin
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ernstig Meervoudig Beperkt
Functionaris Gegevensbescherming
Groeidocument
(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
Handelingsgericht Integraal Arrangeeroverleg
Intern Begeleider
Jeugdprofessional
Kritische Prestatie Indicatoren
LeerlingDossier
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Op overeenstemming gericht overleg
Ontwikkelingsperspectiefplan
OndersteuningsPlanRaad
Plan Do Check Act
Passend Onderwijs
School voor Speciaal (Basis) Onderwijs
School voor Speciaal Onderwijs
SchoolOndersteuningsProfiel
SchoolOndersteuningsTeam
Samenwerkingsverband
Toelaatbaarheidsverklaring
Voortgezet Onderwijs
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