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1. Voorwoord, proces en leeswijzer
Succesvol passend onderwijs in Haaglanden, dat is ons doel als SPPOH (Stichting Passend Primair
Onderwijs Haaglanden). Daar geloven we in en daar werken we aan. Dit Ondersteuningsplan
beschrijft wat we willen bereiken en hoe we dat doen.
We hebben de startfase van ons samenwerkingsverband geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn
verschillende leerpunten naar voren gekomen voor de komende jaren. Een aantal zaken gaan we
wezenlijk anders invullen. U leest hierover in dit plan. Ook de komende jaren zullen we blijven
ontdekken, ervaren en vervolgens opnieuw bijstellen. We zijn namelijk bij uitstek een lerende
organisatie.
We werken vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden en verantwoorden.
Het begint bij vertrouwen. Ons samenwerkingsverband is een netwerk van samenwerkende
professionals, die samenwerking met ouders hoog in het vaandel heeft staan. De professionals
mogen en kunnen zich baseren op elkaars expertise en professionaliteit. Onze netwerkorganisatie
kent structuren die verbinden en het samenwerken vergemakkelijken en stimuleren. En in wat we
doen en bereiken, is het vanzelfsprekend dat we ons actief verantwoorden naar elkaar.
Dit Ondersteuningsplan gaat grotendeels over hoofdlijnen. Omdat dit strategische plan tevens ons
jaarplan 2017-2018 is, bevat het ook meer praktische paragrafen. We richten ons de komende jaren
in de eerste plaats op het uitvoeren van onze hoofdtaken (basisondersteuning, inclusief interventies,
arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen) en het monitoren van de effecten hiervan. Omdat
we een lerende organisatie zijn, stellen we van jaar tot jaar onze koers bij. Dit doen we aan de hand
van verdiepte en nieuwverworven inzichten. Voor de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 20202021 zal dit meerjarig plan dan ook worden verbijzonderd in jaarplannen.

1.1. Proces, totstandkoming en besluitvorming
Dit plan is via een zorgvuldig proces en met inbreng van velen, tot stand gekomen. Dat is belangrijk,
want het plan moet op een zeer breed draagvlak kunnen rekenen.
In de periode september tot november 2016 stond in het herontwerpproces van het
ondersteuningsplan een Houtskoolschets centraal. In dit document werd de huidige situatie
geanalyseerd en werden (mogelijke) toekomstige beleidsrichtingen voorgesteld. De Houtskoolschets
werd in twintig bijeenkomsten besproken, waaraan in totaal ongeveer 350 mensen deelnamen. De
algemene teneur van de besprekingen was dat de analyse werd herkend en de uitwerkingsrichtingen
gedeeld werden.
Op basis van de Houtskoolschets is een Hoofdlijnennotitie opgesteld. Deze bevatte de ruwe
bouwstenen voor het voorliggende Ondersteuningsplan. In twaalf bijeenkomsten in de periode
november tot december 2016 (ongeveer 180 deelnemers) werd de notitie besproken. De inhoud van
de Hoofdlijnennotitie is over het algemeen zeer positief ontvangen. Veel opmerkingen en suggesties
zijn vervolgens gebruikt bij het schrijven van dit conceptplan. Begin januari 2017 is een 0.1 versie van
dit plan verschenen. Deze versie is op respectievelijk 16 en 18 januari 2017 besproken in de
Ondersteuningsplanraad en het Dagelijks Bestuur. Op basis van deze gesprekken is een 0.2 versie
geschreven en besproken in de bestuursvergadering op 2 februari 2017. Hierna is de 0.3 versie
opgesteld. Deze is gebruikt bij de consultatiebijeenkomsten die in de periode 15-24 februari 2017 jl.
zijn georganiseerd. Op basis hiervan is een 0.4 versie opgesteld. Deze is besproken in de
Ondersteuningsplanraad en in het dagelijks bestuur en besproken met het Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs in de regio en met een beleidsgroep ter voorbereiding op het OOGO.
Vervolgens is deze 0.5 versie opgesteld, het definitief concept. In bijlage 11 is een lijst opgenomen
met verschillen tussen deze 0.4 versie en de versies 0.1, 0.2 en 0.3, alsmede de verschillen tussen de
0.4 en de 0.5 versie. Het plan (met uitzondering van bijlage 4/5) is op 3 april 2017 vastgesteld door
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het bestuur van het samenwerkingsverband. Op 6 april 2017 is het plan aan de orde geweest in het
overleg met de drie gemeenten (OOGO). De gemeenten hebben met het plan ingestemd.
Met de MRp zijn de personele aspecten uit dit plan besproken.
Bijlage 4/5 is op 21 juni 2017 vastgesteld door het bestuur, nadat de OPR hier op 22 mei mee heeft
ingestemd. Hiermee is het complete plan definitief vastgesteld.

1.2. Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van dit plan bevat een samenvatting. Bovendien zijn in dit hoofdstuk de beoogde
resultaten beschreven, alsmede het financieel perspectief.
Hoofdstuk 3 bevat een terugblik op de startperiode van onze organisatie en beschrijft
ontwikkelingen, kansen en risico’s die van invloed zijn op dit plan en ons werken.
De missie en visie van het samenwerkingsverband worden beschreven in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 beschrijven we het eerste niveau van ondersteuning, basisondersteuning, inclusief
interventies. In dit hoofdstuk gaan we ook in op het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de
Zorgplicht.
Hoofdstuk 6 beschrijft de rol en de taken van de adviseurs passend onderwijs.
Het schoolmaatschappelijk werk+ komt in hoofdstuk 7 aan de orde.
Hoofdstuk 8 gaat over de wijze waarop het samenwerkingsverband een lerende netwerkorganisatie
kan zijn en hoe we binnen Haaglanden kennis en expertise over passend onderwijs borgen en delen.
Hoofdstuk 9 heeft samenwerking als thema. In de eerste plaats wordt de positie van ouders en
leerlingen binnen passend onderwijs in Haaglanden beschreven. Ten tweede komt aan de orde hoe
de samenwerking in onze tien (samen)werkgebieden vorm en inhoud krijgt. Tenslotte wordt de
samenwerking met onze partners beschreven.
Hoofdstuk 10 gaat over het tweede niveau van ondersteuning, de extra ondersteuning in de vorm
van arrangementen.
En in hoofdstuk 11 komt het derde en laatste niveau van ondersteuning, de extra ondersteuning in
de vorm van een lesplaats op SBO of SO, aan de orde. Ook de andere functies die deze scholen in
onze samenwerkingsverband vervullen komen in dit hoofdstuk aan de orde.
In hoofdstuk 12 trekken we conclusies ten aanzien van het dekkend aanbod. Hier komt ook het
onderwerp thuiszitters aan de orde.
Hoofdstuk 13 gaat over monitoring en verantwoording.
In hoofdstuk 14 beschrijven we projecten die binnen ons samenwerkingsverband uitgevoerd
(kunnen) worden.
Hoofdstuk 15 gaat over de bestuurlijke en de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband. Ook
communicatie komt in dit hoofdstuk aan de orde.
In hoofdstuk 16 tenslotte wordt de financiële vertaling gepresenteerd, in de vorm van een
meerjarenbegroting. Daartoe zijn negen van de genoemde vijftien hoofdstukken in begrotingsposten
(programma’s) vertaald. De programma’s zijn de negen hoofdactiviteiten die het
samenwerkingsverband initieert en organiseert om haar doelstellingen te realiseren. Onze negen
programma’s zijn:
1. Basisondersteuning, inclusief interventies.
2. Adviseurs passend onderwijs.
3. Schoolmaatschappelijk werk+.
4. Samenwerking (ouders, netwerken en partners).
5. Arrangementen (extra ondersteuning).
6. SO en SBO (extra ondersteuning).
7. Monitoring en verantwoording.
8. Projecten.
9. Bureauorganisatie (bestuur, beleid en bedrijfsvoering) en communicatie.
In bijlage 12 is een afkortingenlijst opgenomen.
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2. Samenvatting, beoogde resultaten en financieel perspectief
2.1. Samenvatting van het plan
Het draait om de school, de leraren en de overige medewerkers, de leerlingen en hun ouders. Door
en voor hen wordt passend onderwijs gerealiseerd. Daarbij is ons motto: de school regisseert, het
samenwerkingsverband faciliteert. Het eigenaarschap ligt bij de school. Voor ons is passend
onderwijs dat elke leerling op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt. Het is de
ideale mix tussen behoeften en aanbod, thuisnabijheid en welbevinden. In de kern is passend
onderwijs vooral kwalitatief goed onderwijs voor elke leerling.
De meer dan tweehonderd scholen in ons samenwerkingsverband werken vanuit de wetenschap dat
passend onderwijs in onze regio op drie niveaus vorm en inhoud krijgt:
a. Basisondersteuning, inclusief interventies (hoofdstuk 5),
b. Arrangementen (hoofdstuk 10),
c. SBO en SO (hoofdstuk 11).

Fig. 1. De drie niveaus van ondersteuning
In dit plan wordt beschreven welke definitie van basisondersteuning ons samenwerkingsverband
hanteert. Op veler verzoek is deze beschrijving geconcretiseerd. Met name op het punt van de
interventies was hier namelijk veel behoefte aan. Scholen weten nu wat van hen gevraagd wordt in
het kader van basisondersteuning, inclusief interventies. Ze werken vanuit de principes van
handelingsgericht werken en arrangeren. Ze weten ook welke faciliteiten beschikbaar zijn om deze
taken uit te voeren: een geldbedrag per leerling, uren van adviseurs passend onderwijs en uren
schoolmaatschappelijk werk+. Scholen brengen periodiek in kaart welke onderdelen van de
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basisondersteuning, inclusief interventies, ze al goed beheersen en aan welke nog gewerkt moet
worden. Hiervoor hebben ze een plan (‘ontwikkelplan basisondersteuning’).
De 27 besturen van onze scholen stimuleren en ondersteunen hun scholen in het realiseren van goed
(passend) onderwijs en het actief betrekken van ouders hierbij. Actieve samenwerking in de tien
(samen)werkgebieden is hier een essentieel onderdeel van. Besturen stimuleren hun scholen
nadrukkelijk om samen te werken. In de tien werkgebieden werken directeuren en intern begeleiders
goed samen om voor elke leerling de meest passende onderwijsplek te organiseren. Zo krijgen alle
58.000 leerlingen in ons samenwerkingsverband het – qua inhoud en plaats – meest passende
onderwijs.
Voor een beperkte groep leerlingen volstaat de basisondersteuning, inclusief interventies, niet. Voor
hen zijn (voor kortere of langere tijd) arrangementen beschikbaar. We vermoeden dat dit op termijn
om zo’n 3 à 4% van de leerlingen zou kunnen gaan1. De school voert de regie in het definiëren, laten
uitvoeren en evalueren van het arrangement. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor de
bekostiging en de monitoring. Een arrangement is aan de orde als de benodigde ondersteuning
uitstijgt boven datgene wat van de school gevraagd kan worden in het kader van basisondersteuning,
inclusief interventies. Het criterium dat een leerling toelaatbaar moet zijn voor SBO of SO geldt vanaf
1 augustus 2017 niet meer.
Een arrangement kan betrekking hebben op één leerling of een klein groepje leerlingen, één of
enkele leraren, één of enkele ouders, of een combinatie hiervan. Uiteindelijk is het arrangement
altijd op de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling gericht.
In een Multidisciplinair Overleg (MDO) van school, ouders en externe deskundigen vindt het
handelingsgericht arrangeren plaats. Gezamenlijk wordt vastgesteld welk arrangement het beste
aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Besluitvorming gebeurt, binnen kaders, op basis
van overeenstemming in het MDO. Het arrangement wordt vervolgens ingediend bij het bureau van
het samenwerkingsverband en de gelden worden beschikbaar gesteld, waarna formele toekenning
door de directeur van het samenwerkingsverband plaatsvindt.
Deze werkwijze wijkt af van de vanaf augustus 2014 tot heden gehanteerde werkwijze, waarin een
bepalende rol was weggelegd voor het Expertiseteam. Uit de eerste pilots rondom de nieuwe
werkwijze is gebleken dat de nieuwe werkwijze meerwaarde biedt ten opzichte van de oude
werkwijze én dat een goed invoeringsplan noodzakelijk is. De regierol die de school heeft in de
nieuwe werkwijze biedt meer ruimte én geeft meer verantwoordelijkheid. Het eigenaarschap ligt bij
de school.
Arrangementen kennen regelmatig niet alleen een onderwijscomponent maar ook een (jeugd)zorg
component. Onze samenwerkingspartners, gesubsidieerd door de drie gemeenten, zijn hierbij
essentieel. De samenwerking tussen de verschillende instanties gaat steeds beter. De eerste
vruchten van de decentralisaties kunnen geplukt worden. Maar het vraagt ook voor de komende
periode nog intensief overleg en zoeken naar de beste vormen van samenwerken.
Als via een arrangement geen toereikende extra ondersteuning geboden kan worden voor een
leerling, kan de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling voor het SBO of SO
aanvragen. Dit betreft, ook nog eens, ongeveer 3,5 à 4% van onze leerlingen.
Ook de toekenning van de toelaatbaarheidsverklaringen verloopt via een inhoudelijk, vereenvoudigd
maar kwalitatief gewaarborgd en transparant proces. In principe wordt in een MDO op school door
professionals in overleg met de ouders de beslissing genomen om een TLV aan te vragen. Daarbij is
het wel van belang dat de school kan verantwoorden dat de onderwijsbehoefte van de leerling de
mogelijkheden van de school (inclusief de extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband)
overstijgt. Daarnaast zal voldaan moeten worden aan de eisen die de wet stelt aan afgifte van een
TLV.
1

Ter vergelijking. In de jaren 2012, 2013 en 2014 had 0,4% van onze leerlingen een rugzak (LGF).
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Door deze werkwijzen te introduceren verdwijnt het Expertiseteam, zoals het
samenwerkingsverband dit nu kent. Taken die te maken hebben met onder meer:
o de (wettelijk) verplichte rol van de tweede deskundige bij een TLV-afgifte,
o de kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van arrangementen en TLV’s,
o advisering over de mogelijke inrichting en uitvoering van arrangementen,
zullen worden ondergebracht binnen de staf van het bureau van het samenwerkingsverband.
Passend onderwijs is nooit af. Daarom wordt in hoofdstuk 2 ook gesproken over deelplannen die
voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2020-2021 zullen worden gemaakt. Eveneens in het kader
van leren en ontwikkelen bevat dit plan ook drie voorstellen voor onderzoeken die in 2017/2018
zullen worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken zullen worden betrokken bij het
verder ontwikkelen van passend onderwijs in Haaglanden. Het betreft de volgende onderzoeken:
o Onderzoek (kwalitatief en kwantitatief) naar de aard en omvang van de groei van SBO en SO
in de periode 2015-2016 (zie paragraaf 3.2.4.). Gereed: juni 2017.
o Onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of differentiatie van het bedrag per
leerling voor basisondersteuning, inclusief interventies mogelijk en/of gewenst is (zie
paragraaf 5.3). Gereed: begin 2018.
o Breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en functies van SBO en SO, alsmede
de bekostiging van de onderscheiden functies (paragraaf 11.3.2 tot en met 11.5.2.). Gereed:
december 2017.

2.2. Beoogde resultaten
De ontwikkeling van passend onderwijs is voor ons geen vrijblijvende zaak. Daarom formuleren we
zowel voor de totale planperiode als voor het schooljaar 2017-2018 beoogde, concrete resultaten.
De beoogde resultaten voor einde planperiode 2017-2021 formuleren we als volgt:
Algemeen
1. Het principe ‘de school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert’ is
geïmplementeerd. Passend onderwijs heeft een aantoonbare, positieve ontwikkeling
doorgemaakt.
Basisondersteuning, inclusief interventies
2. Er is binnen de scholen 100% bekendheid met de inhoud van de basisondersteuning, inclusief
interventies.
3. 100% van de scholen beheerst het overeengekomen niveau van basisondersteuning, inclusief
interventies.
4. Er is een eenvoudige vorm van onderlinge verantwoording ten aanzien van de inzet van de
gelden voor basisondersteuning, inclusief interventies.
Adviseurs passend onderwijs
5. De adviseurs passend onderwijs worden hooggewaardeerd.
Schoolmaatschappelijk werk+
6. Het schoolmaatschappelijke werk+ wordt hooggewaardeerd. SMW+ als schakel naar CJG en
achterliggende voorzieningen functioneert goed.
Samenwerking
7. 85% van de directeuren, de intern begeleiders en de adviseurs passend onderwijs zijn
content met de wijze waarop de samenwerking passend onderwijs in het eigen werkgebied
zich heeft ontwikkeld en gestalte krijgt.
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Arrangementen
8. Er is een breed scala aan arrangementen ontwikkeld en uitgevoerd, waarmee de ruimte
tussen ‘basisondersteuning, inclusief interventies’ en ‘toelating tot SBO en SO’ effectief en
binnen budget wordt ingevuld.
9. Door het inzetten van extra ondersteuning ontvangen meer leerlingen thuisnabij onderwijs.
10. Er is in ruime mate relevante managementinformatie beschikbaar over de uitgevoerde
arrangementen.
SO en SBO
11. Er is een toekomstvisie geformuleerd op de positie van SBO- en SO-onderwijs binnen
Haaglanden.
Dekkend aanbod en thuiszitters
12. De in de ‘Thuiszittersaanpak G4’2 geformuleerde doelstellingen zijn behaald.
13. Het dekkend aanbod is opnieuw gedefinieerd en gerealiseerd.
Monitoring en verantwoording
14. Beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling vinden plaats op basis van via structurele monitoring
verkregen informatie.
Projecten
15. Er is jaarlijks een aantal projecten uitgevoerd. Deze projecten richten zich op de ontwikkeling
van nog niet bestaand aanbod, op de vertaling van wetenschappelijk verworven inzichten
naar de werkvloer etc.
Bureauorganisatie
16. De bureauorganisatie van het samenwerkingsverband kenmerkt zich door juistheid,
tijdigheid, volledigheid en klantgerichtheid.
Via jaarplannen werken we toe naar bovenstaande beoogde resultaten in 2021. In jaarschijf 20172018 werken we toe naar onderstaande resultaten. De beoogde deel-resultaten voor de schooljaren
2018-2019 tot en met 2020-2021 worden later bepaald.
Beoogde deel-resultaten 2017-2018
Algemeen
1. De schoolbesturen, schooldirecteuren, leraren, intern begeleiders en overige medewerkers
op de scholen,
de adviseurs passend onderwijs en de overige medewerkers van het samenwerkingsverband,
de partners van het samenwerkingsverband,
zijn goed op de hoogte van de nieuwe werkwijzen en werken aan de implementatie hiervan.
2. Het ‘Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ is succesvol
uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit plan is een deel van het eigen vermogen van het
samenwerkingsverband ingezet.
Basisondersteuning, inclusief interventies
3. Binnen de scholen is toegenomen kennis van basisondersteuning, inclusief interventies, in
combinatie met toepassing in de praktijk (zie paragraaf 5.2 - 5.4).
4. Alle scholen hebben het SOP geactualiseerd en hierover gecommuniceerd, bijvoorbeeld naar
ouders en binnen het werkgebied (zie paragraaf 5.5).
5. De opzet van het onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag of differentiatie van het
bedrag per leerling voor basisondersteuning mogelijk en/of gewenst is, is gereed en in
uitvoering genomen (zie paragraaf 5.3).
Adviseurs passend onderwijs
6. De adviseurs passend onderwijs geven hun samenwerking met de scholen vorm op basis van
start-, voortgangs- en evaluatiegesprekken.
Schoolmaatschappelijk werk+
2

Zie paragraaf 12.2
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7. Er heeft een evaluatie SMW+ plaatsgevonden en de aanbesteding voor de volgende periode
is voorbereid.
Samenwerking
8. Alle werkgebieden hebben hun doelstellingen, uitgangspunten, enkele werkafspraken en de
cultuur van waaruit men samenwerkt op papier gezet en in uitvoering genomen (par. 9.1).
Arrangementen
9. De nieuwe werkwijzen met betrekking tot het voorstellen van, besluiten over, uitvoering,
evaluatie en monitoring van arrangementen, zijn geïmplementeerd (hoofdstuk 11.)
10. Er is een project uitgevoerd dat scholen concrete handreikingen biedt voor de omgang met
ouders die het moeilijk kunnen accepteren dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.
SO en SBO
11. Het onderzoek naar de groei van het SO en SBO op teldatum 1 oktober 2016 is gereed en
besproken. Mede op basis hiervan wordt de opzet van het onderzoek naar de toekomstig
gewenste positie van het SO en SBO-onderwijs in Haaglanden geformuleerd.
Dekkend aanbod en thuiszitters
12. Er is bepaald welke initiatieven in de komende jaren genomen zullen worden om het
dekkend aanbod verder te versterken.
13. De in de ‘Thuiszittersaanpak G4’ geformuleerde doelstellingen worden nagestreefd, gericht
op het behalen ervan in 2021.
Monitoring en verantwoording
14. Er is een set indicatoren en kengetallen gedefinieerd waarmee het samenwerkingsverband
het monitoren van de beoogde resultaten kan realiseren.
15. De aangeslotenen bij het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de wijze
waarop onderlinge verantwoording vorm zal gaan krijgen.
Projecten
16. Lopende projecten in het kader van onderwijszorgarrangementen zijn afgerond en
geëvalueerd. Enkele nieuwe projecten zijn gestart.
Bureauorganisatie
17. De bureauorganisatie van het samenwerkingsverband is in kwantitatief en kwalitatief opzicht
zo georganiseerd dat dit Ondersteuningsplan kan worden uitgevoerd.
18. De communicatiecampagne rondom de onjuiste beeldvorming over passend onderwijs is
uitgevoerd (evaluatie begin schooljaar 2018-2019).
19. De website van het samenwerkingsverband is geactualiseerd. Periodiek worden er interne en
externe nieuwsbrieven gepubliceerd.

2.3. Financieel perspectief
De financiële positie van het samenwerkingsverband is gunstig (zowel qua exploitatie als eigen
vermogen). Dit is het gevolg van:
o de positieve verevening (toename van het budget tussen 2015 en 2021 met € 6 miljoen, naar
een totaal van ongeveer € 32 miljoen),
o het behalen van positieve financiële resultaten in 2014, 2015 en 2016. Deze waren niet
gepland, maar zijn ontstaan in de aanvangsfase, door relatieve onbekendheid met de
werking van het nieuwe stelsel.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om de komende jaren alle voor passend onderwijs beschikbare
middelen volledig en op de meest doelmatige manier in te zetten. Zo is reeds besloten het bedrag
per leerling dat de scholen ontvangen voor basisondersteuning, inclusief interventies, per 1 augustus
2016 te verhogen.
Een deel van het opgebouwde eigen vermogen zal in 2017 en 2018 ingezet worden om de nieuwe
werkwijzen in het onderwijs te implementeren (‘Implementatieplan passend primair onderwijs
Haaglanden PO 2017-2021’).
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De verevening stelt ons in staat om de bijdragen voor basisondersteuning, inclusief interventies, op
het juiste peil te brengen, een toereikend budget voor arrangementen beschikbaar te hebben,
alsmede een toereikend budget voor projecten.
In hoofdstuk 16 wordt de, bij dit plan behorende, beleidsrijke meerjarenbegroting samengevat.
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3. Terugblik, ontwikkelingen, kansen en risico’s
3.1. Terugblik
Het samenwerkingsverband is opgericht in oktober 2012. De feitelijke start van passend onderwijs
was op 1 augustus 2014 en betekende het einde van de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar
School en de Regionale Expertise Centra. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Haaglanden is ontstaan uit (delen van) zeven WSNS verbanden en twee REC’s. Tot 1 augustus 2014
was de organisatievorm zuilair. Sinds de invoering van passend onderwijs werken we interzuilair in
werkgebieden samen. Op een nieuwe manier samenwerken, gaat niet vanzelf. Daarom had dit
proces, achteraf gezien, actiever ondersteund moeten worden. In veel werkgebieden is de
samenwerking op het niveau van de intern begeleiders inmiddels voldoende tot goed, al participeren
nog lang niet alle intern begeleiders. Op directieniveau is de samenwerking op de meeste plaatsen
nog pril en de participatiegraad vaak laag. Het dagelijks bestuur heeft zich ontwikkeld tot een
samenwerkend team dat de belangen van alle 27 schoolbesturen behartigt. Het algemeen bestuur
heeft een auditcommissie en een kwaliteitscommissie gevormd. De participatie van bepaalde
schoolbesturen in het algemeen bestuur is te gering.
De manier waarop we sinds 1 augustus 2014 werkten is vastgelegd in ons eerste
Ondersteuningsplan. Uit evaluaties is gebleken dat de missie en visie uit dit plan gedeeld worden.
Het blijkt echter dat er aangaande enkele essentiële punten niet hetzelfde wordt gedacht. Met name
de procedures en de criteria rond het toekennen van arrangementen en
toelaatbaarheidsverklaringen worden als belastend ervaren. De bureau-organisatie van het
samenwerkingsverband heeft zich hiermee vervreemd van de werkvloer, van de ruim 200 scholen
(27 schoolbesturen) die met elkaar het samenwerkingsverband vormen. Dit wordt door alle partijen
als onwenselijk ervaren. Passend onderwijs kende hierdoor in onze regio een ongelukkige start. Veel
energie is gaan zitten in deels (terecht) gemopper op bureaucratie en dit heeft de aandacht afgeleid
van bijvoorbeeld de ontwikkeling van basisondersteuning en samenwerking in de werkgebieden.
De scholen zijn overwegend positief over het, door de gemeenten gesubsidieerde,
schoolmaatschappelijk werk+ en over de adviseurs passend onderwijs. Er zijn twee grote conferenties
over passend onderwijs georganiseerd die breed gewaardeerd werden, en diverse bijeenkomsten op
kleinere schaal waarvoor dit ook geldt. En er zijn passende vormen van aanvullende financiering voor
SO en SBO ontwikkeld. SBO-verwijzingen kennen inmiddels anders patronen dan in het WSNStijdperk, namelijk minder denominatief en meer op basis van nabijheid en netwerken
(werkgebieden).
Eind 2015, begin 2016 hebben we vastgesteld dat het op een aantal essentiële punten anders moet,
bijvoorbeeld als het gaat over het beslissen over arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen.
Het jaar 2016-2017 is bestempeld tot overgangsjaar. In dit overgangsjaar is dit plan tot stand
gekomen en zijn de beoogde nieuwe werkwijzen in pilots uitgeprobeerd en aangescherpt. Mede op
basis hiervan wordt het ‘Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ gemaakt.

3.2. Ontwikkelingen, kansen en risico’s
In deze paragraaf focussen we op ontwikkelingen, kansen en risico’s die realisatie van dit plan
positief beïnvloeden of mogelijk in de weg kunnen staan.
3.2.1. Lerarentekort in het algemeen (en in het SO in het bijzonder)
Onvoldoende gekwalificeerd personeel en/of niet op te lossen vacatures bedreigen (ook) de
doelstellingen van passend onderwijs en van ons samenwerkingsverband.
De directeur van het samenwerkingsverband zal met de schoolbesturen bespreken of het gewenst
en/of mogelijk is dat ook het samenwerkingsverband kijkt of zij hierbij kan helpen.
3.2.2. Onjuiste beeldvorming passend onderwijs bij leraren en ouders
Uit onder meer onderzoeken van vakbonden en van DUO Onderwijsonderzoek te Utrecht blijkt dat er
nog veel misverstanden bestaan over passend onderwijs. Enkele voorbeelden zijn dat het een
12

bezuinigingsmaatregel betreft, dat er geen kinderen meer verwezen mogen worden naar SBO of SO,
of dat een school niet voor arrangementen in aanmerking kan komen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe
dat leraren te lang zonder hulp van anderen verantwoordelijk willen blijven voor bepaalde kinderen.
Er zal door het samenwerkingsverband een intensieve communicatiecampagne op basisscholen
uitgevoerd worden in de periode mei tot november 2017 om zo deze onjuiste beeldvorming te
bestrijden.
3.2.3. Schoolbesturen en scholen die feitelijk niet participeren in het samenwerkingsverband
Samenwerking in onze tien werkgebieden is één van de voornaamste pijlers van onze invulling van
passend onderwijs in Haaglanden. De bijeenkomsten voor ib’ers en directeuren in de werkgebieden
verlopen in veel gevallen nog niet naar wens. De programmering spreekt de deelnemers
onvoldoende aan, ib’ers en directeuren voelen zich niet genoeg betrokken bij de bijeenkomsten.
Hiermee dragen de bijeenkomsten onvoldoende bij aan de samenwerking in de werkgebieden. Als
ib’ers en/of directeuren structureel of frequent niet deelnemen aan de bijeenkomsten in de
werkgebieden, missen deze scholen de samenwerking in het kader van passend onderwijs.
Om dit te veranderen geven we deze bijeenkomsten van juni 2017 een forse impuls. Data worden
vroegtijdig gepland (al in maart 2017 voor volgend schooljaar, zodat scholen dit in hun jaarplanning
mee kunnen nemen) en ze zijn inhoudelijk meer dan de moeite waard, zodat ib’ers en directeuren
graag komen. Schoolbesturen bespreken de noodzaak van aanwezigheid op deze bijeenkomsten met
hun directeuren en directeuren met hun ib’ers. Bij onverhoopte verhindering van directeur of ib’er
wordt voor vervanging gezorgd.
3.2.4. Dalende inkomsten
Het samenwerkingsverband is afhankelijk van Rijksbijdragen en gemeentelijke subsidies.
Bezuinigingen op budgetten zullen het samenwerkingsverband nopen tot schrappen van activiteiten
of het verlagen van voor bepaalde activiteiten beschikbare budgetten.
Ook gelijkblijvende budgetten kunnen voor problemen zorgen, namelijk als het leerlingenaantal
toeneemt. Er is dan sprake van ‘verdunning’.
Zowel het samenwerkingsverband als de schoolbesturen zullen in hun overleggen met de rijks- en
gemeentelijke overheid (zie ook hoofdstuk 9) pleiten voor het handhaven van de
bekostigingsniveaus. Hiervoor zullen ook de overleggen met de PO-Raad benut worden.
3.2.5. Dalende bekostiging gewichtenleerlingen
Scholen met veel gewogen leerlingen worden sinds enkele jaren geconfronteerd met een
aanscherping van de criteria en als gevolg hiervan een daling van de gewichtengelden. Nu is
achterstandsbeleid iets anders dan passend onderwijs, maar toch wordt het samenwerkingsverband
met de effecten van de lagere inkomsten uit gewichtengelden geconfronteerd. De betreffende
scholen zijn als gevolg van de dalende inkomsten genoodzaakt te snijden in hun formatie (leraren,
ondersteunend personeel en dergelijke), met als gevolg grotere groepen en/of minder extra handen
in de school. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden van de betreffende school en daarmee
uiteindelijk ook voor het dekkend aanbod in een bepaald werkgebied (en in Haaglanden als geheel).
3.2.6. Ontwikkelingen in populatie
Twee trends worden vanuit het veld gerapporteerd.
In de eerste plaats wordt een ‘algemene verzwaring van problematiek’ waargenomen, met name
meervoudige problematiek (bijvoorbeeld combinaties van laagopgeleid, werkloosheid,
schuldsanering, psychische problematiek, echtscheidingsproblematiek en dergelijke).
In de tweede plaats zijn er ontwikkelingen in populaties in de werkgebieden. Enerzijds lijkt de
samenstelling van de bevolking in Centrum in bepaalde delen diverser te worden. Anderzijds lijkt
problematiek die vroeger vooral in Centrum voor leek te komen, nu ook veelvuldiger voor te komen
in met name Escamp en Leidschenveen/Ypenburg.
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3.2.7. Ontwikkelingen in specifieke voorzieningen
Er zijn signalen en aanwijzingen dat voorzieningen als Op de rails, Daghulp en KDC’s voor de
invoering van passend onderwijs meer leerlingen een plek boden of leerlingen langer binnen de
voorziening hielden. Hierdoor ontstaat een verschuiving naar het onderwijs. Kinderen zijn eerder
uitbehandeld, worden sneller verwezen naar het onderwijs (budget verbruikt), of voorzieningen
bestaan niet meer. Wij zullen deze signalen nader onderzoeken en in kaart brengen.
3.2.8. Groei SBO en SO
Van teldatum oktober 2015 naar oktober 2016 is het aantal SBO-leerlingen in ons
samenwerkingsverband gestegen van 1281 naar 1371 en het aantal SO-leerlingen van 741 naar 746.
Een onderzoek naar de oorzaken van deze groei wordt in de eerste helft van 2017 uitgevoerd.
Groei van het S(B)O heeft forse impact op de begroting van het samenwerkingsverband. Indien de
groei door zou zetten, betekent dit dat uitgaven elders op de begroting verlaagd moeten worden
(bijvoorbeeld de budgetten die nu gereserveerd zijn voor basisondersteuning - met eventuele
differentiatie - en arrangementen). Bovendien ontstaan er fysieke ruimteproblemen in bepaalde
S(B)O-scholen.
3.2.9. Veranderende rol intern begeleider
Onder meer door de PO-Raad wordt gewezen op de veranderende rol van de intern begeleider als
gevolg van de invoering van passend onderwijs. Hieronder een citaat uit een artikel3 over dit
onderwerp. In het ‘Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021’ (hoofdstuk 15)
zal ook aandacht besteed worden aan de rol van de ib’er.
“Passend onderwijs vraagt van de ib’er andere vaardigheden dan enkel het begeleiden van
leerlingen en leerkrachten, men is nu daarnaast vaak veel meer coördinerend bezig.
Afstemmen met ouders, het jeugd- of wijkteam en samenwerkingsverband. Daarnaast wordt
het contact met kinderopvang en peuterspeelzaal intensiever, omdat ook in de voorschoolse
periode sprake kan zijn van extra ondersteuning voor het kind. De coördinatie van extra
ondersteuning op school is bij de ib’er ondergebracht. Het moet iemand zijn die zowel de
school, de kinderen, de regels als de sociale kaart goed kent en ook beschikt over de nodige
kennis van speciale onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden. Wanneer een ib’er het geluk
heeft in een samenwerkingsverband te werken dat goede afspraken heeft met de gemeente
en het jeugd- of wijkteam, dan komt men in deze ‘nieuwe functie’ goed tot haar of zijn recht.
Het werk is er namelijk ook interessanter op geworden. Nu gaat de ib’er samen met de ouders
na en formuleert men precies wat dit specifieke kind in zijn specifieke context nodig heeft en
daar zoek men met het samenwerkingsverband en/of het jeugd- of wijkteam, de best
mogelijke ondersteuning voor.”
De aansturing, toerusting en soms ook taak- of functie-invulling verschillen per schoolbestuur en per
school.
Nu dit plan helderheid verschaft over de (regie)-rol van de school, het niveau van
basisondersteuning, inclusief interventies, het handelingsgericht werken en arrangeren en de
ondersteuningsstructuur binnen de school, kunnen scholen en hun besturen inspelen op de
toekomstig gewenste rol van de intern begeleider.
3.2.10. ‘Dit plan geeft energie’
Uit de vele besprekingen over de voorlopers van dit plan (Houtskoolschets en Hoofdlijnennotitie) is
gebleken dat er veel draagvlak bestaat voor dit plan. Dit betekent dat veel energie gemobiliseerd kan
worden om dit plan ten uitvoer te brengen. Passend onderwijs heeft alle potentie om te slagen!

3

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/iber-in-passend-onderwijs-een-vak-apart
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4. Missie en visie
4.1. Missie
Passend onderwijs is dat elk kind op de meest passende plek het best passende onderwijs krijgt.
Onze missie is om dit succesvol te realiseren. Dat kunnen schoolbesturen, scholen en leraren niet
alleen. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden is opgericht om de
samenwerking in het kader van passend onderwijs te organiseren en te faciliteren. We willen
passend onderwijs in onze regio mogelijk maken, door alle scholen en expertise bij elkaar te brengen,
te leren van elkaar met professionele medewerkers op alle fronten. Het samenwerkingsverband
ondersteunt daarbij op inhoudelijk en financieel gebied.

4.2. Visie
We werken vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs
(najaar 2016):
o Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie.
o Ouders als pedagogisch partner.
o Samenwerking als professionele afweging.
o Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.
o Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit.
We hebben onze visie in tien uitgangspunten verwoord:
1. We geloven in succesvol passend onderwijs.
2. Onze samenwerking is op basis van vertrouwen. Samenwerkende professionals geven elkaar
ruimte en spreken elkaar aan, indien nodig. Professionals werken nauw samen met ouders en
kinderen.
3. Het eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij de scholen en hun besturen. Het
samenwerkingsverband als netwerkorganisatie biedt hieraan structuur en het
samenwerkingsverband als bureauorganisatie is een belangrijke faciliterende partner. Primaire taak
van het samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat de schoolbesturen hun (gezamenlijke)
zorgplicht kunnen realiseren. De school regisseert, het samenwerkingsverband faciliteert.
4. Praktische samenwerking tussen scholen op het terrein van passend onderwijs krijgt in de eerste
plaats gestalte door samenwerking in tien (samen)werkgebieden. De scholen in deze gebieden
vormen netwerken. Zo geven we passend onderwijs zo veel mogelijk in en rondom de reguliere
basisschool vorm en zo zijn we met elkaar verbonden. In de werkgebieden acteren kringen van
directeuren en intern begeleiders. De organisatievorm kan van werkgebied tot werkgebied
verschillen.
5. De gemeenten Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk en de organisaties voor
schoolmaatschappelijk werk, CJG en Jeugdhulp zijn onze belangrijke partners in het realiseren van
passend onderwijs.
6. Passend onderwijs krijgt vorm op drie niveaus:
a. Basisondersteuning, inclusief interventies.
b. Arrangementen (extra ondersteuning).
c. SBO en SO (extra ondersteuning).
Basisondersteuning, inclusief interventies, wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant
uitgevoerd en geëvalueerd.
Extra ondersteuning wordt doelgericht, efficiënt, praktisch en transparant toegekend,
uitgevoerd en geëvalueerd.
7. De faciliterende rol van het samenwerkingsverband bestaat onder meer uit:
a. Het beschikbaar stellen van een bedrag per leerling per schooljaar voor basisondersteuning,
inclusief interventies.
b. Het beschikbaar stellen van kennis en procesbegeleiding (bijvoorbeeld de adviseur passend
onderwijs).
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c. Het beschikbaar maken van schoolmaatschappelijk werk+.
d. Het beschikbaar stellen van arrangementen.
e. Het toekennen van TLV’s voor SBO en SO.
8. We hanteren op basis van visie en ervaringen in principe geen streefpercentages voor deelname
aan het SBO en SO. Een verminderde deelname aan SBO en SO is geen zelfstandig doel, maar komt
idealiter tot stand via:
a. Succesvol werken op de onder punt 7 genoemde punten a. tot en met d.
b. Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, kinderen thans in
dagbesteding en dergelijke).
9. Partijen die samenwerken in het samenwerkingsverband zijn bereid elkaar ook onderling
verantwoording af te leggen over hun inspanningen ten aanzien van passend onderwijs.
10. Het samenwerkingsverband is een lerende organisatie. Ook de ‘Tien referenties voor passend
onderwijs’ uit het Referentiekader passend onderwijs (2012) vinden we nog steeds belangrijk en
waardevol (zie bijlage 3).
Het plan is opgesteld vanuit enkele principes:
o Het samenwerkingsverband stimuleert waar mogelijk gebruik van de documenten die de
scholen/schoolbesturen al maken en gebruiken (bijvoorbeeld groeiwerkdocument, OPP,
begroting, schoolgids, jaarplan, SOP…).
o Het samenwerkingsverband schrijft niet in detail formulieren voor, maar formuleert
minimumeisen, biedt formats, checklists, en dergelijke. Hiermee beogen we eenvoudige
vormen van standaardisatie te realiseren die efficiency en onderlinge vergelijkbaarheid
bevorderen.
o Het digitale systeem OT (workflow voor arrangementen en TLV’s) wordt zodanig ingericht dat
het een vlotte verwerking van de benodigde registratie en afhandeling bevordert en
gewenste monitoring mogelijk maakt.
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5. Basisondersteuning, inclusief interventies (Programma 1)
5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk leggen de schoolbesturen die participeren in ons samenwerkingsverband vast op
welk niveau alle scholen basisondersteuning, inclusief interventies, realiseren en hoe dit gefaciliteerd
en gemonitord wordt. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede
basisondersteuning ligt bij de scholen en schoolbesturen. Het samenwerkingsverband faciliteert.
Onze definitie van basisondersteuning, inclusief interventies, is opgenomen in paragraaf 5.2. De
omschrijving is nagenoeg identiek aan de definitie die was opgenomen in ons eerste
Ondersteuningsplan. Er moet namelijk op veel scholen nog werk verzet worden om het door ons
geambieerde niveau van basisondersteuning, inclusief interventies, te realiseren. Daar waar gewenst
en noodzakelijk heeft er ter verduidelijking een aanscherping plaatsgevonden, met name ten aanzien
van de interventies. Paragraaf 5.4. handelt over de acties die we in gang zetten om het niveau van
basisondersteuning, inclusief interventies, te realiseren.
Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen voor basisondersteuning, inclusief interventies, op
vier manieren:
o Met een geldbedrag (zie paragraaf 5.3).
o Met adviseurs passend onderwijs (zie hoofdstuk 6).
o Met schoolmaatschappelijk werk+ (zie hoofdstuk 7).
o Als lerende organisatie, door een actieve rol in kennisontwikkeling en -deling en het
faciliteren van nieuwe projecten gericht op passend onderwijs (hoofdstuk 8).
De verantwoordelijkheid voor realisatie van de basisondersteuning, inclusief interventies, en de
monitoring hiervan berust bij de betreffende schoolbesturen. Schoolbesturen staan open voor
signalen vanuit de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband over de realisatie van deze
opdracht. Schoolbesturen zijn bereid elkaar verantwoording af te leggen over de mate waarin het (al)
lukt deze opdracht te realiseren. In de tweede helft van 2017 spreken zij met elkaar over de vorm
waarin dit kan gaan gebeuren. Hierbij zorgen zij ervoor dat de bureaucratie voor de scholen niet
toeneemt.
Het Schoolondersteuningsprofiel speelt een belangrijke rol in de communicatie van de scholen
(intern en extern) over de (extra) ondersteuning die geboden kan worden. Dit onderwerp komt in
paragraaf 5.5. aan de orde.

5.2. Onze definitie van basisondersteuning4, inclusief interventies
Basisondersteuning heeft betrekking op de kwaliteit en omvang van de ondersteuning die een school
kan bieden. Elk samenwerkingsverband heeft de verplichting om het niveau van de
basisondersteuning, dat door alle scholen (BAO, SBO en SO) wordt gegeven, vast te stellen. Daarmee
wordt op alle scholen eenzelfde basisniveau van ondersteuning bepaald. Dit maakt voor alle
deelnemers in het samenwerkingsverband ook helder op welk moment er gesproken wordt over
extra ondersteuning aan een leerling: namelijk als de ondersteuning die de leerling nodig heeft het
niveau van de basisondersteuning, inclusief interventies overstijgt.
Basisondersteuning 2014-2017 (terugblik)
In het eerste Ondersteuningsplan, 2014-2016; verlengd in 2016-2017, heeft het bestuur van het
samenwerkingsverband de basisondersteuning vastgesteld. Deze basisondersteuning bestond uit de
volgende drie delen:

4

Voor basisonderwijs. Vóór eind 2017 wordt uitgewerkt wat Basisondersteuning inhoudt voor SBO en SO.
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Basiskwaliteit
Dat betreft de minimale kwaliteitseisen die inspectie aan de scholen (BAO, SBO en SO) stelt. Om de
basiskwaliteit concreet te maken heeft het samenwerkingsverband er destijds voor gekozen om een
aantal indicatoren uit het toezichtkader van inspectie die voor deze basiskwaliteit (en passend
onderwijs) relevant zijn, te benutten.
Standaarden voor handelingsgericht werken
Het handelingsgericht werken betekent vooral cyclisch werken om de ontwikkeling van de leerling en
het leren van de leerling niet alleen te volgen maar ook te plannen. Handelingsgericht werken is in
ons vorige Ondersteuningsplan uitgewerkt in 12 standaarden. De afspraak is dat alle scholen op een
vijf-puntschaal minimaal een 3 scoren.
Preventieve en licht curatieve interventies
Dit derde onderdeel van de basisondersteuning geeft een overzicht van een aantal preventieve en
licht curatieve interventies die alle scholen moeten bieden.
Basisondersteuning 2017-2021
Er zijn diverse redenen om de beschrijving van basisondersteuning na drie jaar bij te stellen.
Inhoudelijk is het niet de bedoeling de lat hoger te leggen. De eerste reden is dat de basiskwaliteit
door inspectie met ingang van 1 augustus 2017 op een andere manier wordt omschreven. De
inspectie hanteert geen indicatoren meer en daarmee vervalt de directe relatie tussen de indicatoren
van de inspectie en de omschrijving van de basiskwaliteit van het samenwerkingsverband. Een
tweede reden is dat het handelingsgericht werken (nog) centraler komt te staan in de wijze waarop
scholen werken. Vandaar dat handelingsgericht werken concreter is uitgewerkt en er apart aandacht
is voor de ondersteuningsstructuur (planmatig) werken op de school. De derde aanleiding is dat
scholen aangeven dat niet altijd voldoende duidelijk is wat nu precies van de school verwacht wordt
als het gaat om interventies (preventief en licht curatief). Vandaar dat een aantal interventies
concreter zijn beschreven.
In samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden bestaat de basisondersteuning5 uit
vier onderdelen:
a. Basiskwaliteit.
b. Handelingsgericht werken.
c. Ondersteuningsstructuur.
d. Op afroep beschikbare preventieve en licht curatieve interventie.
Deze vier onderdelen worden in het vervolg van deze paragraaf kort uitgewerkt. In bijlage 2 is de
volledige uitwerking van de basisondersteuning, inclusief interventies te vinden.

Basisondersteuning,
inclusief interventies
Fig. 2. Basisondersteuning

De basisondersteuning van passend onderwijs gaat in de kern over goed onderwijs aan alle
leerlingen. De nadruk ligt op het primaire proces.
Om de basisondersteuning, inclusief interventies goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat:

5

Voor basisonderwijs. Voor eind 2017 wordt uitgewerkt wat Basisondersteuning inhoudt voor SBO en SO.
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Duidelijk uitgelegd wordt (schriftelijk en mondeling) aan scholen wat basisondersteuning,
inclusief interventies precies inhoudt en wat op dit gebied van scholen verwacht wordt.
De scholen weten welk bedrag voor de basisondersteuning, inclusief interventies
beschikbaar is.
Op alle scholen het gesprek plaatsvindt over de besteding van deze gelden.

Ad. a. Basiskwaliteit
Met ingang van 1 augustus 2017 wijzigt de wijze waarop inspectie toezicht houdt. Vanaf komend
schooljaar geldt een nieuw onderzoeks- en waarderingskader voor het funderend onderwijs (primair
onderwijs en speciaal onderwijs). In het nieuwe waarderingskader werkt inspectie niet meer met
dezelfde concrete indicatoren als voorheen.
In het nieuwe onderzoekskader maakt inspectie onderscheid in bij wet geregelde
deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit) en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Voor de
basisondersteuning zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband zijn deze
deugdelijkheidseisen relevant. Deze deugdelijkheidseisen zijn vervat in vijf kwaliteitsgebieden:
1. Onderwijsresultaten: Leren de leerlingen genoeg?
2. Onderwijsproces: Krijgen de leerlingen goed les?
3. Schoolklimaat: Zijn de leerlingen veilig?
4. Kwaliteitszorg en ambitie.
5. Financieel beheer.
Het waarderingskader telt per kwaliteitsgebied een aantal standaarden. In totaal gaat het om
zeventien standaarden. Bij elke standaard is in een korte beschrijving aangegeven wat verstaan
wordt onder basiskwaliteit. De inspectie is van oordeel dat de basiskwaliteit op een basisschool
voldoende is als “de kwaliteitsgebieden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en
Leerresultaten voldoende zijn en niet meer dan één standaard in het gebied Onderwijsproces
onvoldoende is.”
In de huidige planperiode is de basiskwaliteit (in onze definitie van basisondersteuning) van een
basisschool in het samenwerkingsverband in orde als de school voldoet aan de normering voor
‘basiskwaliteit’ zoals door inspectie opgenomen in het (nieuwe) waarderingskader. Hiermee komen
de indicatoren basiskwaliteit die gehanteerd werden in de periode 2014-2017 te vervallen.
Ad. b. Handelingsgericht werken
Een belangrijk onderdeel van de basisondersteuning is handelingsgericht werken (HGW). In het
nieuwe ondersteuningsplan wordt meer accent gelegd op het werken volgens de zeven
basisprincipes van handelingsgericht werken. Essentieel hierbij is dat alle scholen planmatig werken
volgens de HGW-cyclus en daarover ook verantwoording kunnen afleggen (onder andere aan de
hand van het groeiwerkdocument). Het handelingsgericht werken is gebaseerd op zeven
uitgangspunten (N. Pameijer). Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de standaarden
handelingsgericht werken van ons samenwerkingsverband.
Ad c. Organisatie van de ondersteuning structuur
Elke school heeft een passend ingerichte en goed functionerende ondersteuningsstructuur.
Onderdeel daarvan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning
coördineert en stimuleert. Dit team kan bijvoorbeeld bestaan uit de directeur of de adjunct-directeur
die belast is met onderwijskundige zaken en ondersteuningsfunctionarissen zoals intern begeleider
en specialisten (lezen, rekenen, gedrag, ...). Het team heeft als taak om samen met onder meer de
leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de
maatschappelijke werkende en andere deskundigen de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te
geven. Het team beschikt over voldoende faciliteiten in tijd en geld om de ondersteuningsstructuur
adequaat te laten functioneren.
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Ad d. Preventieve en licht-curatieve interventies
Elke school is in staat om een aantal preventieve en licht-curatieve interventies in te zetten.
Deze interventies worden uitgevoerd binnen de ondersteuningsstructuur van de school en
onder regie en verantwoordelijkheid van de school.
De volledige beschrijving van basisondersteuning, inclusief interventies is opgenomen in bijlage 2.

5.3. Facilitering van scholen voor basisondersteuning, inclusief interventies
Scholen worden op vier manieren gefaciliteerd om basisondersteuning, inclusief interventies te
realiseren. Dit gebeurt op de volgende manieren.
1. In de eerste plaats met een geldbedrag. Dit komt in deze paragraaf aan de orde.
2. Met behulp van adviseurs passend onderwijs (zie hoofdstuk 6).
3. Met schoolmaatschappelijk werk+ (zie hoofdstuk 7).
4. Vanuit het principe van de lerende organisatie (hoofdstuk 8).
Het geldbedrag voor basisondersteuning inclusief interventies, wordt per schooljaar vastgesteld en
toegekend. Het bestaat uit een vaste voet per locatie en een bedrag per leerling. In het schooljaar
2017-2018 betreft het een vaste voet van € 7.000 plus € 100,95 per leerling. Gemiddeld levert dit
scholen een bedrag van € 125 per leerling op. De hoogte van beide bedragen wordt jaarlijks vóór 1
april opnieuw vastgesteld voor het daaropvolgende schooljaar. Het bedrag wordt per school
berekend en toegekend aan het schoolbestuur. Het bestuur kan desgewenst afromen voor centrale
taken van passend onderwijs en/of herverdelen tussen scholen met in mindere of meerdere mate
behoefte aan dit type middelen. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1
oktober jongstleden voor scholen (zelfstandige locaties) die actief participeren in het
samenwerkingsverband. (Voor SO-scholen wordt het bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen
afkomstig uit het eigen samenwerkingsverband).
Directie en intern begeleider(s) overleggen periodiek hoe bovengenoemde middelen worden ingezet.
Schoolbesturen zijn bereid richting elkaar verantwoording af te leggen over de wijze waarop deze
gelden voor passend onderwijs ingezet worden. In de tweede helft van 2017 spreken zij met elkaar
over de vorm waarin dit kan gaan gebeuren. Hierbij borgen zij dat de bureaucratie voor de scholen
niet toeneemt.
Begin 2018 wordt een onderzoek uitgevoerd over de wijze waarop het geld voor basisondersteuning,
inclusief interventies, wordt uitgekeerd. Is het wenselijk om een gelijk bedrag voor elke leerling
binnen Haaglanden uit te keren. Of is differentiatie hierin nodig, bijvoorbeeld naar type leerling,
school of werkgebied. Deze differentiatie zou bijvoorbeeld vorm kunnen krijgen door het huidige
bedrag te handhaven voor alle scholen en voor een bepaalde groep scholen een bedrag hier bovenop
toe te kennen.

5.4. Verdere implementatie en ontwikkeling van basisondersteuning, inclusief interventies
In de analyse die voorafging aan het opstellen van dit plan is vastgesteld dat scholen zich in
verschillende ontwikkelingsstadia bevinden wat betreft de basisondersteuning, inclusief interventies.
Zo zijn er nog scholen waar (een deel van) de medewerkers nog onbekend (is) zijn met de inhoud die
ons samenwerkingsverband geeft aan basisondersteuning, inclusief interventies. Ook zijn er scholen
die wel bekend zijn met de inhoud, maar nog forse slagen moeten maken qua invoering. En er zijn
scholen die al (zeer) bekwaam zijn in het toepassen van bepaalde of zelfs alle facetten van
basisondersteuning.
Over gewenste professionalisering in het kader van basisondersteuning worden nog nadere
afspraken gemaakt tussen schoolbesturen en het samenwerkingsverband.
Bij passend onderwijs is het uitgangspunt: uitgaan van verschillen tussen leerlingen. Maar niet alleen
leerlingen verschillen van elkaar, dit geldt ook voor leraren en directeuren en in het verlengde
daarvan voor scholen. Dat betekent dat het niveau van basisondersteuning, inclusief interventies niet
op alle scholen even hoog is. Tegelijkertijd hebben wel alle scholen de verplichting om toe te werken
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naar het afgesproken niveau van basisondersteuning, inclusief interventies. Elke school heeft een
eigen ontwikkelingstraject te gaan om, indien dit nog niet het geval is, het afgesproken niveau van
basisondersteuning, inclusief interventies te behalen.
Daarom spreken we af dat alle scholen in het najaar van 2017 een ontwikkelplan basisondersteuning
opstellen en in uitvoering nemen. Alle scholen maken daarbij een analyse (‘waar staan wij qua
basisondersteuning, inclusief interventies?’) en een bijbehorend ontwikkelplan (‘wat zijn onze
ontwikkeldoelen en -acties qua basiskwaliteit, hoe ziet onze ondersteuningsstructuur eruit, het
handelingsgericht werken en de inzet van preventieve en curatieve interventies?’). Deze analyse en
het plan hebben bij voorkeur een plek binnen het jaarplan dat toch al voor 2017-2018 wordt
gemaakt. De analyses en de plannen worden uitgewisseld in de IB- en directiebijenkomsten in de
werkgebieden. Medewerkers van het samenwerkingsverband zijn desgevraagd behulpzaam bij het
opstellen en uitvoeren van de ontwikkelplannen. Het gaat overigens om een korte, krachtige analyse
en enkele acties. Ook wil het samenwerkingsverband desgevraagd faciliteren in het uitvoeren van
een ‘nulmeting handelingsgericht werken’. Deze nulmeting is op verzoek van het
samenwerkingsverband door HCO ontwikkeld. Scholen kunnen hier desgewenst gebruik van maken.

5.5. Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft de wettelijke verplichting om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen
en dit minimaal eens in de vier jaar te actualiseren. Met name op basis van de SOP’s stelt het
samenwerkingsverband vast dat er sprake is van een dekkend aanbod.
Het SOP bestaat, in onze uitwerking, uit een (lichtgroen) deel dat voor alle scholen in het
samenwerkingsverband gelijk is: de basisondersteuning, inclusief interventies. Daarnaast is er
(eventueel) een aanvullend deel: de schoolspecifieke expertise (het felgroene deel). Het
schoolspecifieke deel overstijgt de basisondersteuning. Uit dit deel blijken de onderscheidende
mogelijkheden en de ambities van de school. De vormgeving van de schoolspecifieke expertise en de
bekostiging hiervan is een zaak van de school (schoolbestuur6). In de praktijk kan vervolgens al
werkende (gedeeltelijke) financiering hiervan door het samenwerkingsverband wel in beeld komen,
namelijk wanneer een school (voor eigen leerlingen of leerlingen van andere scholen)
arrangementen uitvoert met behulp van deze schoolspecifieke expertise.
De wetgeving schrijft voor dat het schoolbestuur eenmaal in de vier jaar een SOP vaststelt. De
medezeggenschapsraad heeft hierbij adviesrecht. Alle scholen hebben in 2013 voor de eerste maal
een SOP opgesteld. In het najaar van 2017 actualiseren alle scholen hun SOP, waarna vaststelling
door de besturen en communicatie over en uitwisseling van de SOP’s plaats kan vinden.

Fig. 3. Schoolspecifieke expertise ten opzichte van de basisondersteuning

Het schoolbestuur toetst het SOP op het realiteitsgehalte.

6

Onderzocht zal worden of er uitzonderingssituaties moeten zijn waarin het, in tegenspraak met het gestelde, toch
gewenst is bepaald schoolspecifiek aanbod op een bepaald basisniveau te financieren vanuit het samenwerkingsverband,
omdat het anders onmogelijk is dit deel van het dekkend aanbod in stand te houden.
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In de werkgebieden van het samenwerkingsverband worden de SOP’s periodiek gedeeld en
besproken, met als doel elkaar te informeren en te stimuleren.
Bij de start van ons samenwerkingsverband is het instrument Q3 gebruikt om de SOP’s op te stellen
en te vergelijken. Dit heeft niet gebracht wat we ervan verwachtten. Daarom slaan we een andere
richting in. Q3 wordt afgeschaft. De school bepaalt zelf vorm en inhoud van het SOP. Vanuit het
samenwerkingsverband wordt geen format verplicht gesteld. Wel worden richtlijnen gegeven, onder
meer ten aanzien van het rubriceren van de schoolspecifieke expertise, zodat inventarisatie en
onderlinge vergelijking mogelijk blijft. Het SOP moet vooral een document zijn van het schoolteam
zelf. Combinatie met andere documenten wordt aanbevolen. Zo kan het SOP onderdeel zijn van het
schoolplan, of een paragraaf uit de schoolgids. Het SOP is primair een communicatiemiddel over de
huidige mogelijkheden. Gewenste ontwikkelingen worden geagendeerd in het schoolplan en/of
jaarplan.

5.6. Zorgplicht
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij
verantwoordelijk zijn om te onderzoeken of de school aan een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte passend onderwijs kan bieden, eventueel met facilitering vanuit het
samenwerkingsverband. Soms is van tevoren niet duidelijk of en zo ja welke ondersteuningsbehoefte
de leerling heeft. Dan heeft de school zes weken na schriftelijke aanmelding door de ouders de tijd
om te onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en of de school passend
onderwijs kan bieden. De periode van zes weken kan eenmalig met vier weken worden verlengd. Dit
moet wel aan de ouders worden gemeld. Kan een school deze benodigde ondersteuning niet bieden,
dan zoekt zij samen met ouders naar een passende plek op een andere school. Het
samenwerkingsverband kan hierin faciliteren, maar de schoolbesturen zijn en blijven
verantwoordelijk. De zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een
andere school bereid is gevonden die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling
tussen wal en schip valt.
Een school kan een leerling weigeren als de school vol is. Hierbij geldt wel dat de school een
consequent en transparant toelatingsbeleid heeft. Ook indien ouders de grondslag van de
(bijzondere) school niet erkennen, is dit grond voor weigering.
Het toelatingsbeleid van scholen is niet alleen voor ouders inzichtelijk, ook voor collega-scholen in
het werkgebied is duidelijk hoe scholen omgaan met het toelaten van leerlingen.
In werkgebieden waar sprake is van plaatsingsproblematiek, omdat veel scholen vol zijn, voeren
scholen actief overleg om dit gezamenlijk op te lossen. Thuisnabij onderwijs is het uitgangspunt.
Mocht blijken dat scholen/schoolbesturen onvoldoende rekening houden met de zorgplicht, dan
spreken schooldirecteuren elkaar hier actief op aan. In laatste instantie kan de directeur van het
samenwerkingsverband met schoolbesturen in gesprek gaan en eventueel besluiten het bestuur van
het samenwerkingsverband maatregelen voor te stellen.
Bij tussentijdse schoolwisseling van leerlingen hebben scholen altijd contact met elkaar voor zij een
leerling van een andere school aannemen. Dit geldt overigens niet alleen voor situaties waarop de
zorgplicht mogelijk van toepassing is, maar ook om overplaatsingen (bijvoorbeeld BAO > BAO, of
S(B)O - BAO, situaties van onvrede bij ouders, etc.)
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6. Adviseurs passend onderwijs (Programma 2)
Het samenwerkingsverband faciliteert elke school met een adviseur passend onderwijs voor enkele
uren per week. Elke school heeft een vaste adviseur.
De adviseur heeft vier rollen:
1. Inhoudelijk adviseur passend onderwijs
De adviseur denkt, op verzoek van de school, mee over (extra) ondersteuning die nodig is voor
(kleine groepjes) leerlingen, leraren en ouders. Ook denkt de adviseur desgevraagd mee over de
verdere ontwikkeling van de basisondersteuning en de schoolontwikkeling in het kader van passend
onderwijs.
2. Vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband
De adviseur is vraagbaak voor de school met betrekking tot de werkwijzen en besluiten en dergelijke
van het samenwerkingsverband. De adviseur vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in
gesprekken met de school, in MDO’s en dergelijke. De adviseur passend onderwijs heeft hierbij de rol
van mede-bewaker (mede-toetser) van de toepassing van het ‘Denk- en werkkader arrangementen’
en het ‘Denk- en werkkader Toelaatbaarheidsverklaringen’.
3. Makelaar
De adviseur koppelt (extra) ondersteuningsvragen van de school aan hen die dit uit kunnen voeren.
In het werkgebied speelt de adviseur een actieve rol in het verbinden van scholen, bijvoorbeeld door
vraag en aanbod bij elkaar te brengen en leersituaties te organiseren.
4. Critical friend
In het kader van de lerende organisatie kan de adviseur de school gevraagd en ongevraagd een
spiegel voorhouden. De adviseur geeft vanuit haar of zijn invalshoek en rol feedback aan de school
zonder hierbij een controlerende of beoordelende rol aan te nemen. De feedback is altijd gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van (basis)ondersteuning en op de samenwerking onderling, met
ouders en met derden.
De adviseur en de school werken planmatig samen (startgesprek, jaarplanning, etc.). De school benut
de adviseur als professionele partner in de genoemde rollen. Ook ouders kunnen contact hebben
met de adviseur. Dit gebeurt na overleg met de school.
Basisscholen kunnen twee uur per week hun adviseur inzetten. Voor scholen met meer dan
vierhonderd leerlingen is dat drie uur en voor SBO/SO-scholen is dat vier uur.
Er zijn ten tijde van het opstellen van dit plan circa 17 fte adviseurs passend onderwijs werkzaam bij
het samenwerkingsverband. De werkdruk bij de adviseurs is hoog en in piekperioden soms te hoog.
De verwachting is dat de werklast van de adviseurs met de nieuwe werkwijzen rondom
arrangementen en TLV’s zal verminderen, maar de kans bestaat dat uit de andere werkwijzen ook
weer nieuwe taken voortkomen. Vooralsnog wordt geen uitbreiding van het aantal fte’s overwogen.
Zodra de nieuwe werkwijze is geïmplementeerd, zal opnieuw gekeken moeten worden naar de inzet
van de adviseurs. Hierbij zal ook de mate van behoefte aan ondersteuning vanuit de scholen worden
betrokken.
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7. Schoolmaatschappelijk werk+

(Programma 3)

Als randvoorwaarden op orde zijn, heeft onderwijs het meeste rendement. Onze partners leveren
belangrijke bijdragen aan het op orde brengen en houden van de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld via
schoolmaatschappelijk werk+ (aan de orde in dit hoofdstuk) en via (jeugd)hulparrangementen (zie
paragraaf 9.3.2.).
Schoolmaatschappelijk werk+ (hierna SMW+) voorziet in een belangrijke behoefte van scholen. Dit
blijkt onder meer uit evaluaties van Steda, Schoolformaat en Xtra Plus. In Den Haag en Rijswijk stellen
de gemeenten het subsidiebedrag ter beschikking aan het samenwerkingsverband en treedt het
samenwerkingsverband op als opdrachtgever. Wij zien graag dat dit de werkwijze in alle drie de
gemeenten wordt. In Leidschendam/Voorburg is de gemeente opdrachtgever.
Het is van groot belang dat de financiering van SMW+ op niveau blijft. Op dit punt hebben wij forse
zorgen. Het totaal aantal leerlingen in Haaglanden groeit, maar de gemeentelijke subsidiebedragen
vooralsnog niet. Bovendien dalen, als gevolg van minder gewichtenleerlingen, ook de rijksbaten
schoolmaatschappelijk werk+ die het samenwerkingsverband ontvangt. En daarnaast neemt de
intensiteit van de sociale problematiek toe.
Dat betekent dat de drie participerende gemeenten (ook) rekening moeten gaan houden met de
kwantitatieve groei van het leerlingenaantal, en wij samen met de gemeenten moeten bezien wat de
gevolgen zijn van de toenemende intensiteit van de sociale problematiek, en wat er nodig is om het
SMW+ daarvoor toe te rusten.
In 2018 zal volgens afspraak de opzet en de uitvoering van het SMW+ geëvalueerd worden.
SMW+ vormt een belangrijke schakel tussen de school en de (jeugd)hulpverlening. Dit is de reden dat
er in alle gemeenten een nauwe samenwerking is tussen SMW+ en het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG). In Rijswijk en Leidschendam zijn vaste gezinscoaches die tevens contactpersoon zijn voor
SMW+. In Den Haag is in 2015 een pilot gestart om ervoor te zorgen dat SMW+ en het CJG zo nauw
mogelijk samenwerken. Dit gebeurt doordat elke SMW’er een gezinscoachmaatje heeft bij het CJG
van het betreffende werkgebied. Deze gezinscoachmaatjes zijn verbonden aan de scholen waar ook
de SMW’er werkzaam is. De gezinscoach maakt geen onderdeel uit van de school, maar werkt nauw
samen met de SMW’er en sluit aan bij een MDO, indien gewenst.
Op die manier wordt in alle gemeenten gewerkt aan kortere lijnen en snellere hulpverlening. Maar
ook het integraal werken aan een plan voor een kind wordt zo bevorderd.
Toekenning van uren maatschappelijk werk+ aan scholen geschiedt volgens een staffel (uren SMW+
per type school per week, gebaseerd op de meest recente teldatum 1 oktober). Deze uren staan, om
bovengenoemde redenen, onder druk. Hierdoor wordt de ketensamenwerking school, SMW+, CJG,
Jeugdzorg, die nu net veelbelovend op gang komt, in de waagschaal gesteld.
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8. Het samenwerkingsverband als lerende netwerkorganisatie
De meest passende onderwijsplaats en -ondersteuning voor elke leerling vraagt om verbinding en om
lerend vermogen. Lerend vermogen onder meer in de zin van ‘wat werkt en wat werkt niet?’. En
verbinding om ervoor te zorgen dat kennis van alle binnen Haaglanden aanwezige expertise voor
iedereen beschikbaar is. En die expertise is overal: op scholen, bij de adviseurs passend onderwijs, bij
veldwerkers, op expertisepleinen, bij ambulante diensten, bij de partners in het sociale domein, bij
zzp’ers en zo meer.
Lerend vermogen en het hebben van overzicht van alle binnen Haaglanden aanwezige expertise
ontstaan niet vanzelf. Dit moet georganiseerd worden.
Lerende organisatie
Ons samenwerkingsverband als lerende organisatie krijgt onder meer vorm door:
o Cyclisch te werken (Plan-Do-Check-Act), waarbij monitor- en evaluatiegegevens een
belangrijke rol spelen.
o Het stimuleren van een cultuur van ontwikkeling, open staan voor feedback en durven leren
van en met elkaar.
o Binnen de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband komt dit terug in onder meer
studiebijeenkomsten en gesprekken over functies, rollen en verantwoordelijkheden.
o Werken vanuit het besef dat ‘de zone van naaste ontwikkeling’ altijd het eerste, directe doel
is. Of het nu gaat om kinderen, de medewerkers op de scholen, de ouders of de
medewerkers van het samenwerkingsverband: het (thans) niet bereikbare eisen, zal nooit
leiden tot het gewenste resultaat.
o Actief ‘best practices’ te verzamelen en te delen.
o Bijeenkomsten van en voor Ib’ers en directeuren in de werkgebieden. Managers en
stafmedewerkers van het samenwerkingsverband spelen een faciliterende rol in deze
bijeenkomsten.
o Communicatie via nieuwsbrieven en websites.
Expertise delen
In ons samenwerkingsverband delen we op verschillende manieren de opgedane expertise. Namelijk
via:
o Een internet community (denk aan besloten Facebook) waar bijvoorbeeld snel gereageerd
kan worden op vragen naar een bepaalde expertise.
o Experts delen hun kennis onder meer op de bijeenkomsten in de werkgebieden, op het
intern werkoverleg op het bureau van het samenwerkingsverband, op conferenties, etc.
o Ad-hockennisbijeenkomsten en -groepen, op verzoek.
o Nascholingsaanbod van (grotere) schoolbesturen (eigen academies en dergelijke). Dit soort
scholingsactiviteiten in het kader van passend onderwijs staat niet alleen open voor de eigen
medewerkers, maar voor alle medewerkers van alle scholen binnen het
samenwerkingsverband. Op verzoek van het samenwerkingsverband kan bijvoorbeeld door
deze academies ook maatwerk georganiseerd worden. Het breder gebruik maken van elkaars
opleidingsfaciliteiten heeft als bijkomend voordeel dat de kennisdeling tussen
samenwerkende schoolbesturen en scholen gestalte krijgt. Ook op deze manier geven we
‘verbinden’ inhoud.
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9. Samenwerking (ouders, werkgebieden en partners) (Programma 4)
Verbinden is een van onze drie kernwaarden.
Het samenwerkingsverband realiseert haar opdracht in samenwerking met haar partners. In dit
hoofdstuk komen aan de orde: ouders en kinderen, samenwerking in de werkgebieden van het
samenwerkingsverband, samenwerking met partners, waaronder gemeenten en instellingen in het
sociale domein.

9.1. Ouders en kinderen
Ouderbetrokkenheid heeft in zijn algemeenheid een positieve invloed op het onderwijs en de
resultaten. Passend onderwijs heeft te maken met passende ouderbetrokkenheid. Een actieve,
participerende rol van ouders is daarbij onmisbaar. Zeker voor ouders wier kind(eren) vormen van
extra ondersteuning nodig hebben, is vroegtijdige betrokkenheid een must. De tien criteria van
ouderbetrokkenheid vormen hierbij ons vertrekpunt (zie bijlage 6).
Het is gebleken dat de samenwerking tussen gezin, school en organisaties voor (jeugd)zorg nog niet
altijd goed verloopt. Soms heeft dit te maken met onvoldoende communicatie of miscommunicatie.
Daarom werken we aan een verbetering van de communicatie. Soms zijn situaties ingewikkelder,
bijvoorbeeld als ouders moeite hebben met het feit dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft of
mogelijk naar het speciaal (basis)onderwijs moet. We voeren in 2017-2018 een project uit dat
handreikingen op moet leveren voor het hanteren van deze moeilijke situaties.
Naast actieve, open communicatie met ouders van kinderen met extra ondersteuning, proberen we
op de volgende manieren ouders bij passend onderwijs te betrekken:
o Alle scholen communiceren actief over hun schoolondersteuningsprofiel (basisondersteuning
en aanvullende expertises).
o Ouders kunnen gebruik maken van het telefonisch spreekuur van het Steunpunt autisme.
Ook wijzen we hen actief de weg naar de Onderwijsconsulenten.
o Ouders participeren in de Ondersteuningsplanraad. Deze communiceert actief naar de
(oudergeledingen van de) (G)MR’s.
(Oudere) kinderen worden ook zo veel mogelijk zelf betrokken voorstellen voor extra ondersteuning.

9.2. Samenwerking binnen het samenwerkingsverband: tien werkgebieden
Het samenwerkingsverband bestaat uit tien (samen)werkgebieden.

Fig. 4. Werkgebieden SPPOH
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Kringen van directeuren en intern begeleiders van (S)BO-scholen structureren de samenwerking op
het terrein van passend onderwijs in de werkgebieden. Ze zijn hét platform van waaruit de
onderlinge samenwerking rondom passend onderwijs vorm krijgt. Deze kringen komen (minimaal)
driemaal per jaar bijeen. Indien gewenst zijn directie- en ib-bijeenkomsten soms (gedeeltelijk)
gecombineerd. Op verzoek participeren ook de SO-scholen.
De directeuren en de intern begeleiders voelen zich eigenaar van hun kring. Een coördinator vanuit
de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband treedt op als facilitator en aanjager. Een
agendacommissie (met ad-hoc leden of vaste leden) bereidt de bijeenkomsten voor en activeert de
samenwerking in het werkgebied. Overwogen wordt om tijdelijk externe capaciteit in te huren om de
samenwerkingsprocessen in de tien gebieden een extra impuls te geven.
Alle werkgebieden formuleren uiterlijk in juni 2017 hun doelstellingen, uitgangspunten en enkele
werkafspraken. Bovendien wordt duidelijk vanuit welke cultuur men samenwerkt. Schoolbesturen
geven hun directeuren in de werkgebieden de ruimte om de ‘aldaar passend geachte afspraken’ te
maken.
In de directiebijeenkomsten staan vraagstukken die te maken hebben met nauwe onderlinge
samenwerking op het terrein van passend onderwijs centraal. Dit zijn niet de gemakkelijkste
vraagstukken, want het betreft soms ingewikkelde situaties. Bovendien moet niet ontkend worden
dat concurrentieverhoudingen tussen scholen soms ook een rol spelen. We geloven dat een
professionele, kritische samenwerking goed mogelijk is.
De ib-bijeenkomsten in de werkgebieden zijn gericht op het delen van kennis, het benutten van
elkaars expertise, het vormen van netwerken en het professionaliseren van de samenwerking.
Stafmedewerkers van de organisatie van het samenwerkingsverband die een actieve rol spelen bij
kennisontwikkeling (zie hoofdstuk 8) spelen ook een rol in de voorbereiding en uitvoering van deze
bijeenkomsten.
Participatie in deze kringen is geen vrijblijvendheid. Schoolbesturen benadrukken dit naar hun
directeuren en intern begeleiders toe. Schoolbesturen en kringleden onderling spreken elkaar aan op
participatie. De kwaliteit van de bijeenkomsten is hoog, zodat deelname als een verrijking en niet als
een verplichting wordt ervaren. Verbinding krijgt bij uitstek vorm vanuit deze bijeenkomsten.
Bijeenkomsten vinden, in verband met parttimers, op wisselende weekdagen plaats.

9.3. Samenwerking met partners
Zonder onze partners kunnen we passend onderwijs niet realiseren. Onze partners zijn talrijk en
divers van aard. Achtereenvolgens beschrijven we in deze paragraaf onze samenwerking met:
o de gemeenten,
o de Onderwijsinspectie,
o de organisaties voor (jeugd)zorg, revalidatie, en dergelijke,
o de Onderwijsconsulenten,
o organisaties voor kinderopvang, voorscholen en dergelijke,
o andere samenwerkingsverbanden PO en VO,
o cluster 1 en 2,
o het Steunpunt autisme,
o onderwijsbegeleidingsdiensten,
o BOVO.
9.3.1. Gemeenten
De drie gemeenten in Haaglanden (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) dragen passend
onderwijs een warm hart toe. In woorden en in daden. Dit heeft al tot gewaardeerde resultaten
geleid.
Op verschillende plaatsen in dit plan is de rol van en de samenwerking met gemeenten aan de orde.
In deze paragraaf worden deze punten samengevat, in de vorm van een actielijst voor de komende
vier jaren.
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Het samenwerkingsverband maakt graag de volgende afspraken met de gemeenten:
1. De afspraken die het samenwerkingsverband met de drie gemeenten maakt, zijn zo veel mogelijk
uniform. Zo zorgen we ervoor dat voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband dezelfde
faciliteiten beschikbaar zijn en dat hier geen verschil in zit.
2. Gemeenten subsidiëren schoolmaatschappelijk werk+ via het samenwerkingsverband, dat als
feitelijke opdrachtgever optreedt. Als het aantal leerlingen groeit (of daalt) wordt het budget dat
beschikbaar is voor schoolmaatschappelijk werk+ hierop aangepast.
3. Samen met de gemeenten wordt bezien wat de gevolgen zijn van de toenemende intensiteit van
de sociale problematiek, en wat er nodig is om het schoolmaatschappelijk werk+ daarop toe te
rusten.
4. Leerlingenvervoer naar de meest passende onderwijsplek is beschikbaar. In beginsel is dit de
dichtstbijzijnde school van het betreffende schooltype. Incidenteel is vervoer naar een andere school
mogelijk. Een unaniem advies van de onderwijsprofessionals (die besluiten over de TLV) is hierbij
leidend.
5. De leerplichtambtenaar handhaaft actief en spreekt ouders snel aan.
6. Gemeenten en samenwerkingsverband monitoren gezamenlijk de inzet vanuit de zorg, de
samenwerking tussen onderwijs en zorg en de samenwerking tussen zorginstellingen onderling.
Schoolbesturen bespreken in het najaar van 2017 in het bestuur van het samenwerkingsverband hoe
de ‘agenda passend onderwijs’ effectief aan de orde kan komen in gemeentelijke overleggen waar de
schoolbesturen wél aan tafel zitten, maar de directeur van het samenwerkingsverband niet,
bijvoorbeeld het POVO Platform.
9.3.2. Organisaties voor jeugdzorg, revalidatie, etc.
In hoofdstuk 7 is het schoolmaatschappelijk werk+ aan de orde gekomen. In paragraaf 10.3 de
zorgarrangementen. In deze paragraaf gaan we in meer algemene zin in op onze samenwerking met
organisaties voor zorg en hulpverlening.
De schoolmaatschappelijk werker is voor de scholen de intermediair naar andere vormen van zorg en
hulpverlening, gebundeld in het CJG danwel het Jeugdteam (Leidschendam-Voorburg). In september
2016 is in Den Haag het project ‘Vervlechting SMW+ met het CJG’ gestart. De eerste resultaten zijn
positief. Gezinscoaches zijn gekoppeld aan school of SMW+ en via het CJG zijn instellingen voor JGZ
bereikbaar, zoals jeugdarts en jeugdverpleegkundige. Wanneer dit niet toereikend is, is er nog
gespecialiseerdere zorg beschikbaar. In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is van een dergelijke
werkwijze al langer sprake en zijn de lijnen tussen CJG respectievelijk Jeugdteam kort.
Samenwerking tussen onderwijs en zorg vergt de komende jaren nog volop aandacht. Met name de
manier van kijken naar kinderen en de vraag wat een leerling nodig heeft, vraagt om overleg. Wat
kan en mag onderwijs van zorg verwachten en op welke manier kan zorg haar manier van werken
laten aansluiten bij hetgeen op school gebeurt. Het samenwerkingsverband zal hier de komende
jaren in blijven investeren, want het elkaar leren kennen en vertrouwen vraagt tijd en inspanning. Er
zijn al veel stappen gezet, maar een gezamenlijke inzet op samenwerking is noodzakelijk.
9.3.3. Onderwijsinspectie
De Onderwijsinspectie:
o beoordeelt ons Ondersteuningsplan,
o houdt toezicht,
o onderhoudt intensief contact met de directeur van het samenwerkingsverband over
thuiszitters.
Het toezicht krijgt vorm op basis van het ‘Onderzoekskader7 voor het toezicht op voorschoolse
7

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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educatie en primair onderwijs, d.d. 10 oktober 2016’. Het toezicht moet inzicht geven in de mate
waarin samenwerkingsverbanden erin slagen hun taak te vervullen. Bij de expertanalyse, een
onderdeel van het toezicht, worden ook belanghebbenden bij het samenwerkingsverband
geraadpleegd.
Het Onderzoekskader (bijlage 3) bevat een afzonderlijk waarderingskader voor samenwerkingsverbanden. Dit kader bevat door de inspectie geformuleerde aspecten van basiskwaliteit en richt zich
op eigen aspecten van kwaliteit en de opdrachten die het samenwerkingsverband zichzelf in het
Ondersteuningsplan ten doel stelt. Het oordeel van de inspectie kan luiden: goed, voldoende
(basiskwaliteit), onvoldoende.

Fig. 5. Onderzoekskader Onderwijsinspectie samenwerkingsverbanden passend onderwijs

9.3.4. Onderwijsconsulenten8
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen adviseren en begeleiden bij
onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Onderwijsconsulenten zijn
inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing en verwijdering van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen
die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
Scholen en adviseurs passend onderwijs maken, waar nodig, gebruik van de diensten van de
onderwijsconsulenten. Ook wijzen zij ouders actief op de diensten van de onderwijsconsulenten.
Van de onderwijsconsulenten verwachten wij dat zij ook actief contact onderhouden met de school
(daar is en blijft de regierol) en de adviseur passend onderwijs.
9.3.5. Organisaties voor kinderopvang, voorscholen en dergelijke
Onder meer vanuit oogpunt van preventie is het belangrijk de samenwerking tussen scholen en
instellingen voor kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen en dergelijke verder vorm te geven.
Aandachtspunt is de inzet van de ib’er vanuit de basisschool in de voorschool. Deze is vanuit
preventief oogpunt zeer gewenst, maar moet wel adequaat bekostigd worden.
9.3.6. Andere samenwerkingsverbanden PO en VO
De directeur van het samenwerkingsverband is lid van de Vereniging Leidinggevenden swv Passend
Onderwijs.
Nauwe en goede banden onderhouden we met het samenwerkingsverband passend onderwijs VO in
de regio (SWVZHW) en omringende samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO (in het
bijzonder Delflanden en Westland).
8

https://onderwijsconsulenten.nl/
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Met het samenwerkingsverband VO delen we de huisvesting en werken we samen op onder meer
het gebied van de ICT-infrastructuur en de financiële functie (back-up). Na de verhuizing, in het
voorjaar van 2017, zullen we deze afspraken actualiseren en intensiveren. Ook streven we naar
nauwere inhoudelijke samenwerking en samen optrekken in de regio.
Met de PO-verbanden maken we werkafspraken, die met name gericht zijn op ‘grenssituaties’.
Concrete werkafspraken zijn er al gemaakt met samenwerkingsverband PPO Delflanden. Dit is ook
het verband waar we de meeste grenssituaties mee hebben. Beide verbanden hanteren op
hoofdlijnen dezelfde werkwijzen aangaande arrangementen en TLV’s. Ten aanzien van TLV’s SBO
hebben beide samenwerkingsverbanden afgesproken dat vertegenwoordigers van SBO’s uit het
andere verband deelnemen aan het MDO op een school in het andere verband, indien duidelijk is dat
de school van voorkeur in het andere samenwerkingsverband ligt en deze school plaatsingsruimte
heeft.
9.3.7. Cluster 1 en 2
De scholen voor kinderen met visuele beperkingen of beperkingen op het terrein van gehoor, spraak
en taal maken formeel geen deel uit van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar
vanuit een integrale benadering is samenwerking met deze scholen/expertisecentra toch van groot
belang. In het schooljaar 2017-2018 zullen we de bestaande samenwerkingsafspraken met deze
organisaties daarom concretiseren en intensiveren. Er wordt in overleg met de scholen van cluster 2
al gekeken hoe we de samenwerking verder kunnen verbeteren, maar vooral ook hoe we de
terugplaatsing van leerlingen naar het regulier onderwijs beter kunnen begeleiden.
9.3.8. Steunpunt autisme
Het samenwerkingsverband maakt gebruik van de expertise van het Steunpunt autisme. Dit
steunpunt wordt per 1 augustus 2017 in organisatorische zin onderdeel van de AED (Coöperatie
Ambulante Educatieve Dienst, Leiden). Het Steunpunt biedt onder meer een telefonisch spreekuur
voor ouders en school en observatie en advisering binnen de scholen.
Het samenwerkingsverband koopt voor gemiddeld 16 uur per week capaciteit in bij het Steunpunt
(AED). Indien een beleidswijziging overwogen wordt op dit punt, geldt een (opzeg)termijn van twee
jaar.
9.3.9. Onderwijsbegeleidingsdiensten
Onderwijsbegeleidingsdiensten (onder meer het Haags Centrum voor Onderwijsadvies en Onderwijs
Advies) zijn belangrijke partners in het kader van passend onderwijs. Ze kunnen scholen begeleiden
bij hun ontwikkeling en extra ondersteuning in arrangementen bieden.
Met het HCO heeft het samenwerkingsverband een bijzondere relatie. Op verzoek van de gemeente
Den Haag (subsidie € 420.000) verzorgt HCO-ondersteuning bij de implementatie van passend
onderwijs. Enerzijds betreft dit praktische ondersteuning. Bij deze pijler gaat het om directe
ondersteuning van leerlingen en/of leerkrachten, intern begeleiders en directies bij het bieden van
passend onderwijs. Anderzijds betreft het pilots en ontwikkeling. Bij deze pijler gaat het om het
ontwikkelen, uitproberen en implementeren van nieuwe methoden, werkwijzen en materialen die
het onderwijsveld kunnen helpen bij het bieden van passend onderwijs.
9.3.10. BOVO
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (hierna BOVO) coördineert in de regio
Haaglanden de overstap van leerlingen van het PO naar het VO. Gemeenten en schoolbesturen zijn
samen verantwoordelijk voor het proces van de overstap van PO naar VO voor alle leerlingen.
Ons samenwerkingsverband helpt, in de persoon van de adviseur passend onderwijs, desgevraagd de
PO-scholen bij de overstap van leerlingen die extra ondersteuning ontvingen in het PO en/of naar
verwachting nodig hebben in het VO. Denk aan leerlingen die naar reguliere VO-scholen gaan maar
wel behoefte hebben aan extra ondersteuning, leerlingen die gaan instromen in VSO of PrO, of die
gebruik maken van LWOO en leerlingen die dreigen thuis komen te zitten. Onze adviseurs passend
30

onderwijs helpen desgevraagd de basisschool met het formuleren van een goed advies en het
opstellen van het onderwijskundig rapport voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
Contact door de adviseurs met de ouders kan hier soms ook deel van uitmaken. De school meldt de
leerling daarna aan. Ook hier geldt dus weer: de school regisseert, het samenwerkingsverband
faciliteert.
Uit bovenstaande taakverdeling volgt dat de algemene kosten voor BOVO verdeeld worden onder de
gemeenten, waarvan de scholen participeren in BOVO en de schoolbesturen PO en VO waarvan de
scholen gebruik maken van BOVO. Dit betreft de generieke kosten (personeelskosten, huisvesting,
ICT, scholing, beheerskosten, monitoring, helpdesk).
Dit is momenteel nog niet het geval. Ook de samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio leveren
thans nog een financiële bijdrage. We streven ernaar de nieuwe situatie met ingang van kalenderjaar
2018 te realiseren. Dan stopt de financiële bijdrage van het samenwerkingsverband aan BOVO.
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10. Arrangementen (Programma 5)
10.1. Algemeen
Sinds 2014 kent het samenwerkingsverband diverse arrangementen. Toekenning van de meeste
arrangementen vindt tot dusver plaats door het Expertiseteam. Vanaf 1 augustus 2017 treden hier
veranderingen in op. We kennen geen ‘menukaart’ arrangementen meer en het Expertiseteam speelt
geen rol meer in het toekennen van arrangementen. Ook laten we het criterium los dat de
leerling(en) voor wie een arrangement wordt voorgesteld eveneens moet voldoen aan het criterium
‘toelaatbaar voor SBO of SO’. Dit is immers niet conform handelingsgericht werken. Passend
onderwijs moet leiden tot een arrangement op maat, zodat er geen kinderen tussen wal en schip
vallen.
Hieronder wordt beschreven hoe vanaf 1 augustus 2017 de besluitvorming over arrangementen
plaatsvindt.
Een deel van onze leerlingen heeft niet voldoende aan basisondersteuning, inclusief interventies.
Voor deze leerlingen kan een arrangement worden opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd.
We onderscheiden:
o Onderwijsondersteuningsarrangementen (bekostiging door het samenwerkingsverband).
o (Jeugd)hulparrangementen (bekostiging door partners van het samenwerkingsverband).
o Onderwijsjeugdhulparrangementen (combinatie).

10.2. Arrangementen
Een (onderwijsondersteunings)arrangement is een vorm van extra ondersteuning voor een
individuele leerling of een klein groepje leerlingen, één of meerdere leraren en de ouder(s), dan wel
een combinatie hiervan. We kennen vanaf 1 augustus 2017 nog maar één type arrangement,
namelijk het arrangement dat altijd een vorm van maatwerk is. Dit is een verbreding en geen
inperking ten opzichte van de huidige situatie.
Niet langer worden apart onderscheiden: het individueel arrangement, het O&B-arrangement, het
groepsarrangement en het JOKI-arrangement. Qua inhoud kan het O&B-arrangement, als vorm van
een arrangement, als maatwerk wel gewoon blijven voorkomen. Ook arrangementen voor kleine
groepjes leerlingen zijn als vorm van maatwerk mogelijk, als er sprake is van min of meer identieke
onderwijsbehoeften. Arrangementen kunnen ook ingezet worden om overgangen van de ene naar
de andere school te faciliteren, bijvoorbeeld BAO - BAO of SBO - BAO.
De vigerende ‘Experimenteerregeling groepsarrangementen’ is afgeschaft per 15 februari 2017.
Groepsarrangementen die het karakter van een pilot of een experiment hebben, duiden we in het
vervolg aan als projecten. Het JOKI-arrangement SBO is feitelijk gewoon een vorm van extra
bekostiging van een groep SBO-leerlingen en is daarom in hoofdstuk 11 opgenomen als vorm van
aanvullende bekostiging voor het SBO.
Een arrangement gaat uit boven het niveau van de basisondersteuning, inclusief de interventies die
van de school verwacht mogen worden. Incidenteel kan er sprake zijn van een gehonoreerd voorstel
voor een arrangement dat wel op het niveau van de basisondersteuning, inclusief interventies ligt. In
dergelijke gevallen telt onderlinge solidariteit en het belang van het kind. Indien een school of
schoolbestuur blijvend tekortschiet in het bieden van voldoende basisondersteuning inclusief
interventies, zal er onder meer sprake moeten zijn van cofinanciering door het schoolbestuur.
Op het moment dat de school constateert dat een leerling herhaald onvoldoende heeft geprofiteerd
van de intensivering van didactische ondersteuning en pedagogische maatregelen, wordt de leerling
aangemeld voor de leerlingbespreking. De school kan ervoor kiezen om op dat moment te starten
met het invullen van een deel van het groeiwerkdocument. Scholen kunnen ook eigen formulieren
gebruiken waarin op basis van handelingsgericht werken wordt beschreven welke ondersteuning de
leerling tot nu toe heeft gekregen en met welk resultaat.
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Het groeiwerkdocument is een hulpmiddel om te komen tot de juiste (onderwijs)ondersteuning voor
een leerling. Het groeiwerkdocument is in eerste instantie een document van de school om in het
gesprek tussen leraar, leerling en ouders te benutten. Het groeiwerkdocument kan worden gebruikt
voor alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben, dus ook in het kader van basisondersteuning,
inclusief lichte interventies. Als op een bepaald moment een arrangement overwogen wordt, vormt
dit (ge)groei(de) document de basis voor het voorstel voor het arrangement.
Het OPP vormt een integraal onderdeel van het groeiwerkdocument en moet voldoen aan een aantal
wettelijke eisen. Een OPP moet worden ingevuld voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen
(wettelijke verplichting).
De wettelijke onderdelen van een OPP zijn:
o De verwachte uitstroombestemming van de leerling.
o De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De onderbouwing bevat in elk
geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op
het onderwijs aan de leerling.
o Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en (indien aan de orde) de
afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma. Dit is het handelingsdeel.
Ouders krijgen per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op het derde onderdeel van het OPP, het
handelingsdeel. Voor de delen 1 en 2 blijft gelden dat hierover op overeenstemming gericht overleg
gevoerd moet worden met de ouders.
Het groeiwerkdocument en het OPP zijn vormvrij, maar moeten inhoudelijk wel voldoen aan
bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van handelingsgericht werken en arrangeren. Indien gewenst
kunnen scholen bij de bureauorganisatie van het samenwerkingsverband voorbeelden krijgen die
voldoen aan de kwaliteitseisen.
Een arrangement komt tot stand op basis van een multidisciplinair overleg (MDO) over de leerling. In
het MDO wordt besproken wat er aan de hand is, wat de leerling nodig heeft om zich op school en
thuis optimaal te kunnen ontwikkelen en wie daaraan wat kan bijdragen. Voor het toekennen van
arrangementen en/of het MDO gelden geen eisen vanuit wet- of regelgeving. Ons eigen ‘Denk- en
werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen’ (bijlage 4/5) is het kader. Dit kader
bevat gedachten over het proces van arrangeren en een vuistregel (zie pag. 67) die als vertrekpunt
geldt voor de financiële omvang van het arrangement.
Het MDO vindt plaats op de school. In het MDO gaan de leerkracht, intern begeleider en de ouders
(en soms de leerling) in overleg met de adviseur van het samenwerkingsverband, vertegenwoordiger(s) van overige relevante disciplines (zoals onderwijs, jeugdhulp en gemeente) en de
uitvoerder(s) van het arrangement (bijvoorbeeld SBO of SO). In dat overleg leveren alle betrokken
partijen hun bijdrage, en de inzichten en afspraken worden vastgelegd.
De adviseurs passend onderwijs hebben hierbij de rol van aandrager van aanvullende kennis en
informatie en men is mede-toetser van de gewenste toepassing van het ‘Denk- en werkkader
arrangementen’ (bijlage 4/5). De school heeft, ook bezien vanuit de zorgplicht, de regierol. Indien er
in het MDO overeenstemming is over het feit dat het door de school voorgestelde arrangement de
op dit moment meest passende vorm van extra ondersteuning is, is het besluit tot uitvoering een
feit9. Mocht er in het overleg geen overeenstemming bereikt worden, dan wordt met hulp van een
door het samenwerkingsverband aan te wijzen deskundige alsnog gekomen tot een plan waarover
overeenstemming bestaat.
We hanteren in het kader van de arrangementen de termen uitvoerder en leverancier (van
expertise). De uitvoerder van het arrangement is altijd de school waar de leerling staat ingeschreven,
de school is de eigenaar, voert de regie en stelt het arrangement voor. De leverancier van expertise is
9

Formeel zal de directeur van het samenwerkingsverband het voorstel van het MDO bekrachtigen. De school ontvangt dit
besluit schriftelijk.

33

degene die in het arrangement met de leerling, het kleine groepje leerlingen, de leraar en de
ouder(s) aan de slag is. Dit kunnen ook meerdere partijen zijn. Als leverancier van expertise kunnen
onder meer optreden: specialisten vanuit het SBO en SO, specialisten vanuit het basisonderwijs,
adviseurs vanuit het HCO en vergelijkbare diensten, zzp’ers. De inzet van de leverancier(s) in het
voortraject (uitdenken van het arrangement) kan meegenomen worden in de arrangementsbegroting.
In oktober 2016 zijn pilots gestart waarin ervaring werd opgedaan met bovenstaande, nieuwe manier
van arrangeren. Deze pilots hebben onder meer bijgedragen aan een nadere uitwerking en
aanscherping van het ‘Denk- en werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen’ (ons
gezamenlijk professioneel kader). Dit document (zie bijlage 4/5) richt ons handelen ten aanzien van
de arrangementen.
Het digitale instrument OT (Onderwijs Transparant) vormen we om tot een instrument waarmee de
workflow die hoort bij het opstellen, bespreken en toekennen van een arrangement digitaal kan
verlopen. In de praktijk zal dit betekenen dat OT wordt vereenvoudigd tot een oplegger met
algemene gegevens (bij voorkeur te laden vanuit het LVS), waaraan de eigen documenten van de
school (groeiwerkdocument, OPP en verslag(en) van het MDO) worden toegevoegd en gegevens ten
behoeve van monitoring.
De school evalueert samen met haar partners het arrangement. Daarvoor gebruikt de school het
handelingsdeel van het OPP.
Er vindt vanaf augustus 2017 intensieve monitoring plaats op de ingezette arrangementen. Deze
monitor dient in de eerste plaats de financiële beheersbaarheid van de arrangementen. Het budget
voor arrangementen kent geen open eind, is gemaximeerd. De directeur houdt wekelijks de vinger
aan de pols. Het (dagelijks) bestuur wordt per vergadering geïnformeerd. Indien
budgetoverschrijding dreigt, kunnen maatregelen getroffen worden.
In de tweede plaats vormen de monitorgegevens de basis voor een dialoog met de scholen en de
besturen. In juni 2017 is bepaald worden hoe en met welke gegevens het gebruik van arrangementen
geïnventariseerd zal worden (kwantitatief en kwalitatief).

10.3. (Jeugd)hulparrangementen
Regelmatig is naast een onderwijsondersteuningsarrangement ook een (jeugd)hulparrangement
noodzakelijk en soms een combinatie. Dit kwam in paragraaf 9.3.2. al kort aan de orde.
Een goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is voor een bepaalde groep kinderen en
ouders/verzorgers essentieel om goed en veilig te kunnen opgroeien. Dit vraagt samenwerking en
afstemming. Hierbij is (vroegtijdige) afstemming en integratie van onderwijsondersteuning (passend
onderwijs) en jeugdhulp van belang. Daar waar hulp wordt ingezet, is het van belang dat er een
integraal plan ligt waarin zowel onderwijs als jeugdhulp een plek krijgen. Voorwaardelijk hiervoor is
dat over en weer helder is wat de verantwoordelijkheden zijn en dat er duidelijkheid is over het
betreffende wettelijke kader. Ook zou het goed zijn als er in de samenwerking een aantal gedeelde
uitgangspunten zijn. Het gaat hierbij om de samenwerking tussen SMW en CJG/ jeugdteam, maar
ook om afstemming over de bestaande voorzieningen zoals daghulp en kinderdagverblijven.
Wachtlijsten, maar ook het wegvallen of minder worden van vormen van jeugdhulp, hebben invloed
op het onderwijs en kunnen leiden tot thuiszitters of hiaten in het dekkend aanbod in Haaglanden. In
alle gemeenten zijn initiatieven om te komen tot een betere samenwerking. Het samenwerkingsverband wil hier de komende jaren op investeren door overleg en het maken van heldere afspraken
met de verschillende zorgpartners.

10.4. Op weg naar (nog) beter handelingsgericht werken en arrangeren
Handelingsgericht werken en arrangeren zit nog niet alle scholen in de genen. Dit is onder meer uit
de pilots en uit bijeenkomsten gebleken.
Er is een onderscheid tussen handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren.
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Handelingsgericht werken zal op een groot deel van de scholen in meer of mindere mate toegepast
worden, maar vast nog extra scholing behoeven. Het handelingsgericht arrangeren is eigenlijk nieuw,
want dat is wat in het MDO gaat gebeuren. De school bereidt (met partners die zij daarbij betrekt)
het MDO voor. Er hoeft geen plan te zijn dat van tevoren al helemaal klaar is. Tijdens het MDO zelf
wordt HGW gewerkt en worden stappen doorlopen. Met elkaar komt men dan, als het goed is, tot de
conclusie dat een bepaald arrangement passend is voor de leerling. Voldoende beheersing van de
werkwijze is essentieel voor het implementeren en welslagen van de in dit hoofdstuk beschreven
nieuwe werkwijzen ten aanzien van de arrangementen en de in hoofdstuk 11 beschreven nieuwe
werkwijzen ten aanzien van de toelaatbaarheidsverklaringen. Daarom zal het samenwerkingsverband
in 2017 en 2018 deskundigheidsbevordering aanbieden, zodat verdere professionalisering op dit
punt bereikt kan worden.

10.5. Crisissituaties
Uit evaluaties en praktijkcasussen is gebleken dat in crisissituaties nog niet altijd (tijdig) het juiste
arrangement kan worden geboden.
‘Tussen Plek en Plaatsing’ (een voorziening bij het HCO voor crisisplaatsingen) voorziet nu
gedeeltelijk in deze behoefte. In de periode januari tot mei 2017 wordt nader ingevuld hoe vanaf
1 augustus 2017 in crisisplaatsen moet worden voorzien. Een werkgroep doet hiervoor een voorstel.
Hierbij geldt als uitgangspunt dat er geen crisisopvang komt in de vorm van een bovenschoolse
voorziening (OrthoPedagogischDidactischCentrum, Rebound en dergelijke). Crisisopvang wordt
gerealiseerd op bestaande locaties.
Een crisissituatie is een situatie waarin acuut, zonder dat dit goed voorzien kon worden, behoefte is
aan een (andere) lesplaats, dan wel aan (aanvullende) extra ondersteuning op de bestaande
lesplaats. Situaties die op zijn beloop zijn gelaten vallen hier dus in beginsel niet onder.
De binnen ons samenwerkingsverband vigerende ‘Regeling binnenvliegers’ (zie bijlage 10) kan in
bepaalde crisissituaties ook benut worden.

10.6. Geen overeenstemming, bezwaar en beroep arrangementen
In paragraaf 10.2 is beschreven hoe besluitvorming plaatsvindt over voorstellen van individuele
scholen voor uitvoering van arrangementen. Deze werkwijze gaat uit van overeenstemming tussen
betrokkenen. Indien deze overeenstemming niet bereikt wordt, wordt door het
samenwerkingsverband desgewenst een bemiddelaar aangezocht en wordt getracht alsnog tot een
unaniem gedragen plan te komen. Het samenwerkingsverband beschikt over een pool van mensen
die als bemiddelaar kunnen optreden. Ook kunnen Onderwijsconsulenten10 worden ingezet. Indien
overleg niet leidt tot overeenstemming over het gewenste arrangement, dan zal de school binnen de
mogelijkheden van de school invulling moeten geven aan de verplichting om voor de leerling(en) op
wie het arrangement betrekking heeft, passend onderwijs aan te bieden.
Sinds 1 augustus 2014 ligt het primaat bij de school, als het gaat om inrichting van het onderwijs en
geboden ondersteuning. Het samenwerkingsverband is faciliterend en ondersteunend, maar neemt
deze verantwoordelijkheid van de school niet over. Met de uitvoering van arrangementen beogen we
de invulling van de zorgplicht om passend onderwijs aan te bieden te vergemakkelijken.
Als sprake is van een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning, inclusief interventies
overstijgt en ouders zich niet kunnen vinden in het uiteindelijke onderwijsaanbod van de school,
kunnen ouders zich rechtstreeks wenden tot de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs
(GPO). In een geschil tussen ouders en de school over de invulling van passend onderwijs wordt het
samenwerkingsverband als informant gehoord.
De hierboven beschreven werkwijze betekent het afschaffen van onze eigen
bezwaaradviescommissie (BAC), die het bestuur van het samenwerkingsverband adviseerde over een
voorgenomen afwijzing van een verzoek om een arrangement. Deze wijziging is op 1 januari 2017
ingegaan.
10

https://onderwijsconsulenten.nl/
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11. SBO en SO (Programma 611)
11.1. Algemeen
In dit hoofdstuk staat de rol van de SBO en SO-scholen als lesplaats centraal. Op andere plaatsen in
het plan komt de andere rol, die van leverancier van expertise, aan de orde. Bepaalde regelingen
binnen ons samenwerkingsverband gelden zowel voor SBO als SO. Omwille van de leesbaarheid van
en terugvindbaarheid in dit plan zijn bepaalde regelingen zowel in de paragraaf over het SBO als de
paragraaf over het SO opgenomen.
De twaalf scholen voor SBO en negen scholen voor SO nemen een belangrijke plaats in binnen ons
samenwerkingsverband. De lesplaatsen die zij bieden vormen een belangrijk deel van ons dekkend
aanbod, samen met ruim twintig andere locaties voor SO in Nederland, waar ook leerlingen uit onze
regio (ongeveer honderd) naar school gaan.
Ons deelnamepercentage aan het SBO schommelde in de jaren 2011 tot en met 2015 tussen de 2,2%
en 2,4%. Het landelijk gemiddelde daalt al jaren met tienden procentpunten per jaar en lag op 1
oktober 2015 op 2,35%. Ons deelnamepercentage aan het SO daalde tussen 2011 en 2015, van
1,43% naar 1,31%. Ook het landelijk gemiddelde daalde, van 1,65% in 2011 naar 1,55% in 2015.
De voorlopige cijfers per 1 oktober 2016 zijn:
SBO: 1.371, 2,40% (1.281 een jaar eerder),
SO: 746, 1,30% (741 een jaar eerder).
(Ook het totaal aantal leerlingen in de regio is gestegen per 1 oktober 2016, met ruim vijfhonderd.)
Ons samenwerkingsverband kent in principe geen streefpercentages voor deelname aan het SBO en
SO. Het deelnamepercentage SBO en SO is het resultaat van:
o Succesvolle invulling van basisondersteuning, inclusief interventies en arrangementen >
minder leerlingen naar SBO en SO.
o Succesvol werken aan meer leerlingen naar school (thuiszitters, thans dagbesteding en
dergelijke) > meer leerlingen naar SBO en SO.
Deelnamepercentages aan SBO en SO zijn idealiter het resultaat van beleid en geen beleidsdoel op
zich. De deelnamepercentages bewegen zich al jaren tussen een bepaalde bandbreedte. Mocht hier
structureel verandering in optreden (bijvoorbeeld groei), dan zullen we de situatie analyseren en op
basis van de analyse bepalen of er maatregelen nodig zijn.
Sinds de invoering van passend onderwijs bestaat de bekostiging van SBO en SO uit basisbekostiging
en ondersteuningsbekostiging. De basisbekostiging ontvangt de school van de rijksoverheid. De
ondersteuningsbekostiging van het samenwerkingsverband. Daar waar de overdracht van
(ondersteunings)bekostiging aan de orde is, kiezen wij ervoor zowel het personele als het
(facultatieve) materiële deel over te dragen, zodat SBO en SO-scholen bij overdracht vanuit het
samenwerkingsverband steeds kunnen beschikken over de volledige personele en materiele basis- en
ondersteuningsbekostiging. Dit is conform het advies van de PO-Raad.
Scholen voor SBO en SO plaatsen alleen leerlingen die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring.
Leerlingen op het speciaal onderwijs (SO) die gedeeltelijk naar een (speciale) basisschool (S)BO gaan,
maken daarbij gebruik van de symbioseregeling12. Voor leerlingen op het (S)BO die ook les volgen
aan een andere school voor (S)BO of SO heet dit ‘meetellen onderwijstijd’13. De onderwijstijd op deze
11

In de begroting zijn de kosten van dit programma om technische redenen met name begroot onder het blok ‘Verplichte
afdrachten’ en slechts voor een klein deel onder programma 6.
12
Op grond van artikel 24 van de WEC en artikel 12 van het Onderwijskundig besluit WEC.
13
Op grond van artikel 15 van de WPO.
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andere school wordt meegeteld met de onderwijstijd op de school waar de leerling staat
ingeschreven. In beide gevallen moeten de twee scholen een schriftelijke overeenkomst14 sluiten
waarin afspraken worden gemaakt over het doel, het programma en de bekostiging. Ook wordt er
voor deze leerling een OPP opgesteld.
De directeuren van de SBO en SO-scholen treffen elkaar periodiek in de ‘SBO-directiekring’ en de ‘SOdirectiekring’. Eén of twee maal per jaar komen deze kringen gezamenlijk bijeen. De SBO-kring wordt
gevormd door de directeuren van de twaalf SBO-scholen binnen ons samenwerkingsverband. De SOkring wordt gevormd door de directies van de SO-scholen die gevestigd zijn binnen Haaglanden. De
directeur en de beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband nemen deel aan beide kringen.
Agendacommissies bereiden de bijeenkomsten voor.
De kringen hebben als doel: informatie-uitwisseling, visieontwikkeling, intensivering van de
samenwerking en het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en -evaluatie van het
samenwerkingsverband.

11.2. Toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO
Besluitvorming over toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO vindt plaats in het MDO, in sterke mate
analoog aan de procedure beschreven in paragraaf 10.2; de werkwijze voor besluitvorming over
arrangementen. Ook voor toelaatbaarheidsverklaringen SBO en SO is een ‘Denk- en werkkader’
(professioneel kader) ontwikkeld, aan de hand van pilots. Dit “Denk- en werkkader is geïntegreerd
met het kader voor arrangementen (bijlage 4/5). Specifiek voor het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO zijn in het kader enkele aanvullende bepalingen opgenomen.
Ten eerste de verplichting voor het samenwerkingsverband dat twee deskundigen een advies
uitbrengen over elk TLV-aanvraag. In het ‘Denk- en werkkader” is deze wettelijke bepaling verder
uitgewerkt. Ten tweede is in het kader ook vastgelegd welke vuistregel vertrekpunt is bij het bepalen
van de hoogte van de toelaatbaarheidsverklaring (laag, midden, hoog)15.
Criteria plaatsing leerling in het S(B)O
o Er is sprake van handelingsverlegenheid van de huidige school (indien het een reeds
schoolgaande leerling betreft).
o De extra ondersteuning die mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband in de vorm van een
arrangement is onvoldoende passend voor de leerling.
o Dit wordt aangetoond aan de hand van documenten, bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan.
o Over de onderwijsbehoeften van de leerling vindt multidisciplinair overleg plaats met, onder
meer, de school, de ouders en de mogelijke S(B)O school.
o Op basis van de schoolondersteuningsprofiel(en) van de S(B)O school/scholen wordt bekeken
welke school het best passende onderwijs voor deze leerling kan bieden.
o De school en ouders hebben overeenstemming over de schoolkeuze S(B)O school.
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het afgeven van een TLV
(inhoudelijk en financieel).

11.3. Bekostiging SBO
11.3.1. Lesplaatsfunctie
Wettelijk
De (schooljaar)bekostiging van het SBO komt tot stand op basis van de gegevens op 1 oktober
14

SPPOH heeft modelovereenkomsten beschikbaar.
In het verleden, voor de invoering van passend onderwijs, was de schoolsoort leidend voor het bekostigingsbedrag.
Tegenwoordig is de ondersteuningsbehoefte leidend. Uitgewerkt moet worden hoe we bepalen wanneer de
ondersteuningsbehoefte leidt tot een TLV laag, wanneer midden en wanneer hoog.
15
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(teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Daarbij ontvangt de school van
het rijk voor alle op 1 oktober ingeschreven leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging16.
Het samenwerkingsverband betaalt de SBO-scholen de ondersteuningsbekostiging voor het aantal
leerlingen boven de 2% (1 oktober) en basis- en ondersteuningsbekostiging voor het aantal leerlingen
op peildatum 1 februari. Deze berekening wordt jaarlijks in september gemaakt. Uitbetaling aan de
SBO-scholen vindt plaats in 5/12 en 7/12 deel, respectievelijk in november en mei.
Grensverkeer SBO (in/uit) wordt met de andere samenwerkingsverbanden verrekend.
In de WPO (zie bijlage 1) is bepaald dat in dit Ondersteuningsplan plan beschreven moet worden hoe
gehandeld wordt indien het totale budget lichte ondersteuning dat het samenwerkingsverband
ontvangt, ontoereikend is om de in deze paragraaf bedoelde overdrachten aan het SBO te
bekostigen. De wet bepaalt dat het samenwerkingsverband dan niet haar overige inkomsten
hiervoor mag aanspreken, maar het tekort moet verdelen onder de schoolbesturen.
Dit is een tamelijk hypothetische situatie (ons budget lichte ondersteuning is ruim € 9 miljoen, de
wettelijk verplichte afdrachten aan het SBO ongeveer € 1,3 miljoen). Mocht de situatie zich toch ooit
voordoen, dan zal het tekort naar rato van het aantal basisschoolleerlingen over de schoolbesturen
verdeeld worden.
Eigen beleid samenwerkingsverband
Naast bovenstaande wettelijke regeling, kent ons samenwerkingsverband een eigen aanvullende
regeling voor groei van een SBO-school aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen
op de teldatum 1 oktober ín het betreffende schooljaar hoger ligt dan op de voorafgaande peildatum
1 februari, wordt voor deze leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging betaald door het
samenwerkingsverband aan de school. Deze regeling wordt uitgevoerd in de maand december.
Feitelijk is hiermee voor onze SBO-scholen de T-bekostiging ingevoerd.
In 2017-2018 zal onderzoek worden gedaan naar de opzet en werking van deze regeling. Dit
onderzoek maakt deel uit van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen
van SBO en SO-scholen en de bekostiging hiervan.
Aanvullende bekostiging jonge kind
4-, 5- en 6-jarige kinderen vragen van een SBO-school intensievere aandacht, qua personele inzet in
en rondom de groep en voor onderzoek en observatie, wil er een goed integraal OPP tot stand
komen. Daarom verstrekt het samenwerkingsverband voor elke 4-, 5- of 6-jarige SBO-leerling
eenmalig een aanvullend bedrag. € 4.500 in schooljaar 2017-201817. Dit bedrag wordt jaarlijks in april
opnieuw vastgesteld. Voor deze leerlingen kan in principe in het eerste halfjaar van de
schoolloopbaan dan geen arrangement aangevraagd worden.
In de WPO (zie bijlage 1) is bepaald dat in dit Ondersteuningsplan plan beschreven moet worden hoe
gehandeld wordt indien het totale budget zware ondersteuning dat het samenwerkingsverband
ontvangt ontoereikend is om de in deze paragraaf bedoelde overdrachten aan het SO te bekostigen.
De wet bepaalt dat het samenwerkingsverband dan niet haar overige inkomsten hiervoor mag
aanspreken, maar het tekort moet verdelen onder de schoolbesturen.
Dit is een tamelijk hypothetische situatie (ons budget zware ondersteuning is ruim € 20 miljoen, de
wettelijk verplichte afdrachten aan het SO ongeveer € 9 miljoen). Mocht de situatie zich toch ooit
voordoen, dan zal het tekort naar rato van het aantal basisschoolleerlingen over de schoolbesturen
verdeeld worden.
11.3.2. Budget voor advisering over voorstellen TLV’s
Scholen ontvangen een bedrag per leerling voor advisering over het aanvragen van TLV’s. Voor het
16
17

Ondersteuningsbekostiging voor maximaal 2% van het aantal leerlingen.
Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in de oude regeling voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017.
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schooljaar 2017-2018 komt dat neer op € 99. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in het schooljaar
2016-2017. Het bedrag wordt jaarlijks in april opnieuw vastgesteld.
Nieuw is dat het bedrag alleen maar bestemd is voor advisering over TLV’s. Advisering over
arrangementen kan in het vervolg in de arrangementsbegroting worden opgenomen (zie paragraaf
10.2.).
In 2017-2018 zal onderzocht worden of deze vergoeding toereikend is. Dit onderzoek maakt deel uit
van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen van SBO en SO-scholen en
de bekostiging hiervan.

11.4. Bekostiging SO
11.4.1. Lesplaatsfunctie
Wettelijk
De (schooljaar)bekostiging van het SO komt tot stand op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober
(teldatum) en 1 februari (peildatum) voorafgaand aan het schooljaar. Daarbij ontvangt de school van
het rijk voor alle op 1 oktober ingeschreven leerlingen de basisbekostiging. Het
samenwerkingsverband betaalt, via DUO, de SO-scholen de ondersteuningsbekostiging. Deze
betaling geldt voor alle door het samenwerkingsverband toelaatbaar verklaarde leerlingen.
Indien er op peildatum 1 februari sprake is van groei ten opzichte van 1 oktober, betaalt het
samenwerkingsverband voor deze leerlingen in het erop volgende schooljaar de basis- en de
ondersteuningsbekostiging. Deze berekening wordt jaarlijks in mei gemaakt. Uitbetaling aan de SOscholen vindt plaats in 5/12 en 7/12 deel, respectievelijk in november en mei. Vaststelling van
eventuele groei op 1 februari en de als gevolg hiervan aan SO-scholen over te maken bedragen,
gebeurt met behulp van het instrument ‘Kijkdoos groei (V)SO)’ van de PO-Raad. Uitbetaling geschiedt
op basis van de op het moment van uitbetaling bekende bekostigingsbedragen.
Eigen beleid samenwerkingsverband
Naast bovenstaande wettelijke regeling, kent ons samenwerkingsverband een eigen aanvullende
regeling voor groei van een SO-school aan het begin van het schooljaar. Indien het aantal leerlingen
op de teldatum 1 oktober ín het betreffende schooljaar hoger ligt dan op de voorafgaande peildatum
1 februari, wordt voor deze leerlingen de basis- en de ondersteuningsbekostiging betaald door het
samenwerkingsverband aan de school. Deze regeling wordt uitgevoerd in de maand december.
Feitelijk is hiermee voor onze SO-leerlingen T-bekostiging ingevoerd.
In 2017-2018 zal onderzoek worden gedaan naar de opzet en werking van deze regeling. Dit
onderzoek maakt deel uit van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen
van SBO en SO-scholen en de bekostiging hiervan.
11.4.2. Budget voor advisering over voorstellen TLV’s
Scholen ontvangen een bedrag per leerling voor deze taak, € 99, schooljaar 2017-2018. Dit bedrag is
gelijk aan het bedrag in het schooljaar 2016-2017. Het bedrag wordt jaarlijks in april opnieuw
vastgesteld. Nieuw is dat het bedrag alleen maar bestemd is voor advisering over TLV’s. Advisering
over arrangementen kan in het vervolg in de arrangementsbegroting worden opgenomen (zie
paragraaf 10.2.).
In 2017-2018 zal onderzocht worden of deze vergoeding toereikend is. Dit onderzoek maakt deel uit
van een breed onderzoek naar de toekomstig gewenste positie en rollen van SBO en SO-scholen en
de bekostiging hiervan.

11.5. Ontwikkeling van het SBO en SO
11.5.1. SBO
Twaalf scholen voor speciaal basisonderwijs maken deel uit van het samenwerkingsverband. De
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gemiddelde schoolgrootte bedraagt 107 leerlingen (variërend van 69-171; teldatum 1 oktober 2015).
Alle SBO-scholen bieden een brede vorm van speciaal basisonderwijs, aansluitend bij het
voedingsgebied van de school. Sommige scholen bezitten aanvullende expertise. Dit blijkt ook uit het
SOP van de desbetreffende school.
De SBO-scholen signaleren dat patronen van SBO-verwijzingen uit het WSNS-tijdperk inmiddels
veranderd zijn (denominaties spelen veel minder een rol, nabijheid en netwerken veel meer). Ook
signaleren enkele SBO-scholen een daling van het gemiddelde IQ van de leerling.
Op zich is er een dekkend aanbod, maar de spreiding kan beter. Diverse scholen verhuizen in de
komende periode. Dit leidt tot een iets betere spreiding over de stad. In 2018 zal een beleidsnotitie
opgesteld worden over de toekomstig gewenste positie van SBO en SO- scholen binnen Haaglanden.
11.5.2. SO
In bijlage 7 is een typering opgenomen van de scholen voor SO in Haaglanden, alsmede de scholen in
de regio waarvan de bestuurders participeren in ons samenwerkingsverband. Dertien scholen voor
speciaal onderwijs maken deel uit van het samenwerkingsverband, waarvan vier scholen via de
zogenaamde bestuurlijke ‘opting-in-constructie’. Deze vier zijn gevestigd in Delft en Oegstgeest. Als
we kijken naar het totaal aantal scholen voor SO in Haaglanden zijn acht scholen hiervan gericht op
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op lichamelijk en/of verstandelijk terrein en vijf
scholen op kinderen met extra ondersteunings-behoeften op het gebied van gedrag. Zowel de
genoemde acht als vijf scholen kennen hun eigen specialisme. Sinds de invoering van passend
onderwijs lukt het ons steeds beter onderwijsondersteuningsbehoeften van kinderen in kaart te
brengen, zodat steeds beter naar de meest passende SO-school kan worden toegeleid.
In 2018 zal een beleidsnotitie opgesteld worden over de toekomstig gewenste positie van SBO en SOscholen binnen Haaglanden, de rollen en taken van SBO en SO-scholen en de bekostiging hiervan.
11.5.3. Onderwijszorgarrangementen
Een aantal SO-scholen participeert in onderwijszorgarrangementen. Dit wordt nader beschreven in
het hoofdstuk projecten.

11.6. Geen overeenstemming, bezwaar en beroep
In paragraaf 11.2 is beschreven hoe besluitvorming plaatsvindt over voorstellen voor afgifte van een
toelaatbaarheidsverklaring. Indien overeenstemming over het besluit tot afgifte moeizaam tot stand
komt, kan bemiddeling worden ingezet. Het samenwerkingsverband beschikt over een pool van
mensen die als bemiddelaar kunnen optreden. Ook kunnen Onderwijsconsulenten18 worden ingezet.
Indien een beschikking wordt afgegeven kunnen ouders en/of het schoolbestuur tegen dit besluit in
bezwaar opkomen. Tot 1 januari 2017 beschikte het samenwerkingsverband over een eigen
bezwaarcommissie. Uit evaluatie is gebleken dat het moeilijk was een goede invulling aan de
commissie te geven op basis van slechts enkele zaken per jaar. Daarom is de bezwaarmogelijkheid
per 1 januari 2017 belegd bij de hiervoor opgerichte Landelijke Bezwaaradviescommissie
Toelaatbaarheidsverklaring.
Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dat
betekent dat een bezwaarschrift binnen zes weken dient te worden ingediend. De Landelijke
bezwaarcommissie hoort het samenwerkingsverband en de ouders en/of het schoolbestuur die
bezwaar hebben gemaakt. De commissie brengt een gezaghebbend advies uit, dat in de meeste
gevallen zal worden overgenomen door het samenwerkingsverband in de beslissing op bezwaar.
Tegen deze beslissing staat voor ouders beroep open bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht.

18

https://onderwijsconsulenten.nl/
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12. Dekkend aanbod en thuiszitter
Nu in voorgaande hoofdstukken de niveaus van ondersteuning zijn uitgewerkt en de vormen van
facilitering zijn benoemd, kunnen we in dit hoofdstuk conclusies trekken met betrekking tot een al
dan niet dekkend aanbod in onze regio.
Daarna gaan we in op het onderwerp thuiszitters.

12.1. Dekkend aanbod
Er is, zo concluderen wij, op hoofdlijnen sprake van een dekkend aanbod in onze regio. Dit bestaat uit
de in de hoofdstukken 5, 10 en 11 besproken niveaus van (extra) ondersteuning. Passend onderwijs
in Haaglanden gaat uit van het principe dat we veel leerlingen binnen de basisscholen passend
onderwijs willen bieden. Samenwerking binnen de werkgebieden is daarbij belangrijk, ook in het
kader van BAO-BAO overstappen. Daarnaast hebben we een scala aan specialistische voorzieningen.
Op basis van alle hernieuwde SOP’s (zie paragraaf 5.5.) zullen we begin 2018 onze analyse van het
dekkend aanbod actualiseren.

Fig. 6. Drie niveaus van ondersteuning

Ons dekkende aanbod is momenteel vrijwel volledig binnen de regio Haaglanden beschikbaar.
Ongeveer honderd leerlingen gaan naar SO-scholen buiten onze regio. Het dekkend aanbod blijft in
ontwikkeling, omdat behoeften veranderen en het onze ambitie is ook leerlingen die momenteel nog
geen onderwijs volgen dit te gaan bieden.
Onder meer op basis van de beschrijving van het SO in hoofdstuk 11 blijkt dat er ook enkele
aandachtspunten zijn binnen ons dekkende aanbod.
o De Eerste Nederlandse Buitenschool en de Leo Kannerschool zitten snel vol, waardoor het
aanbod voor kinderen met internaliserende problematiek beperkt is.
o Kinderen die zeer moeilijk lerend zijn en waarvan ouders moeite hebben om hun kind te
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plaatsen op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Deze kinderen zitten nu
regelmatig op een SBO-school, al of niet met een arrangement. Dit is niet altijd de best
passende plek voor deze leerling. Ook zijn er situaties bekend waarbij (nog niet leerplichtige
kinderen) om die reden thuis worden gehouden. Het gaat hier vaak om
acceptatieproblematiek bij ouders, maar ook het niet krijgen van vervoer kan hierbij een rol
spelen.
o Ditzelfde geldt ook voor leerlingen met (ernstige) gedragsproblematiek. Ook hier is soms
sprake van acceptatieproblematiek.
Ook speelt mee dat één van de SO-scholen door de inspectie als zeer zwak is beoordeeld in 2016. Het
schoolbestuur heeft een verbeterplan opgesteld. Het samenwerkingsverband heeft hulp
aangeboden.
Deze aspecten geven we een plaats in het brede onderzoek naar de gewenste positie en functies van
SBO en SO (zie hoofdstuk 11).
Een ander aandachtspunt betreft het dekkende aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Het is de
vraag of ons aanbod op dit punt al helemaal dekkend is, aangezien enkele leerlingen uit onze regio
(1219) een gespecialiseerde school in Zoetermeer bezoeken en een aantal leerlingen onderwijs volgt
op een school die een hoog schoolgeld kent (Kronenburgh). In onze monitoring zullen we hier
specifiek aandacht aan besteden.

12.2. Thuiszitters
Ondanks het aanwezige dekkende aanbod zijn er thuiszitters.
Den Haag
Leidschendam/
Voorburg
Rijswijk
Totaal

14-1-2016

16-3-2016

19-9-2016

16-11-2016

16-1-2017

24-1-2017

8-3-2017

12
0

16
0

13
0

18
2

22
3

26
4

25
1

1
13

2
18

1
14

1
21

1
26

2
32

1
27

Fig. 7. Ontwikkeling aantal thuiszitters

Nog onduidelijk is of de toename verklaard moet worden vanuit een betere signalering of dat andere
ontwikkelingen meespelen. Cijfers van voor 2016 zijn te onbetrouwbaar om weergegeven te worden.
Meer factoren dan het hebben van een dekkend aanbod zijn van invloed op het aantal thuiszitters. In
deze paragraaf beschrijven we de wijze waarop we het aantal thuiszetters gaan laten dalen de
komende jaren. Daarbij baseren we ons onder meer op de in februari 2017 vastgestelde
‘Thuiszittersaanpak G4’, de vertaalslag van het landelijke thuiszitterspact naar een pact op het niveau
van de grootste vier steden van Nederland. De G4 hebben afgesproken gezamenlijk vorm te geven
aan een aanpak op het terrein van voorkomen en terugdringen van thuiszitten. Hoewel sprake is van
een gezamenlijke ambitie, wordt de aanpak per stad afgestemd op de lokale situatie.
We hanteren drie definities in het kader van thuiszitten.
1. Langdurig relatief verzuim (oude benaming: ‘thuiszitters’). Het gaat om leerlingen die
ingeschreven staan op een school, maar vier weken of langer aaneengesloten verzuimen. Dit is
conform de definitie van het ministerie van OCW.
2. Absoluut verzuim: DUO hanteert een strikte, administratieve definitie: één dag of meer niet
ingeschreven op een school. Dat is consequent, maar leidt in zoverre tot een vertekend beeld,
dat hier administratieve fouten en uitzonderingen in meegenomen worden. Om de echte
doelgroep in beeld te hebben zullen de G4 het absoluut verzuimcijfer gebruiken waarin
onderstaande groepen niet worden meegenomen:
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Zes uit Leidschendam-Voorburg en zes uit Den Haag (1-10-2016).
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a. Art. 5 sub c (betreft verblijf in buitenland: dat wil zeggen leerlingen waarvoor een aanvraag
sub c is ingediend, maar waarvan nog niet vaststaat of ze daadwerkelijk naar school gaan in
het buitenland).
b. Adres in onderzoek bij burgerzaken.
c. Leerlingen die korter dan vier weken verzuimen (analoog aan langdurig relatief verzuim).
Deze drie subgroepen worden wel degelijk geregistreerd en waar nodig benaderd, maar niet
meegeteld als absolute verzuimers. Ook als leerlingen korter dan vier weken thuiszitten, wordt
uiteraard gehandeld, om langere absentie te voorkomen.
Dit onderscheid en deze registratie moeten het mogelijk maken tijdig maatwerk te bieden per
subgroep.
3. Leerlingen met een vrijstelling art. 5 sub a. De G4 hanteren de definitie van de Leerplichtwet en
maken bij de presentatie van cijfers onderscheid tussen tijdelijke en permanente vrijstellingen.
Van bovengenoemd aantal van 27 thuiszitters per 8 maart 2017 vielen er 14 in de eerste categorie,
12 in de tweede categorie en 1 in de derde categorie.
In een Kamerbrief van 3 februari 2016 geeft staatssecretaris Dekker zijn definitie. Hij onderscheidt
twee groepen, die samen zijn definitie van thuiszitten vormen:
o Ingeschreven leerplichtige leerlingen die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen
(langdurig relatief verzuim).
o Leer- of kwalificatie plichtige leerlingen die niet ingeschreven staan op een school en geen
vrijstelling van de Leerplichtwet hebben (absoluut verzuim).
Uit de definities volgt dat er situaties zijn waarin geen sprake is van formeel thuiszitten, maar die wel
om actie vragen. (Een leerling is veelvuldig ziek, drie weken ziek, een à twee dagen weer op school en
weer een periode van twee weken ziek etc.). Ook dergelijke situaties dienen bijvoorbeeld in overleg
tussen scholen en adviseurs passend onderwijs aan de orde te komen.
De adviseurs passend onderwijs van het samenwerkingsverband werken, samen met de scholen,
gemeenten en zorgorganisaties, vanuit een brede definitie van (dreigend) thuiszitten. Waar
schoolbezoek mogelijk is, maar dit niet gerealiseerd wordt (of deze situatie dreigt) wordt actie
ondernomen.
Sinds eind 2016 is een leerplichtambtenaar wekelijks aanwezig op het kantoor van het
samenwerkingsverband. Kwesties die stagneren of dreigen te stagneren kunnen op deze manier
weer snel in beweging gebracht worden.
De G4 hebben de volgende doelstellingen vastgelegd:
o In 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuiszitten zonder een
aanbod van passend onderwijs en/of zorg. Hierbij wordt geteld vanaf het moment dat de
leerling feitelijk afwezig is, en niet vanaf de melding bij leerplicht.
o We verminderen het aantal leerlingen dat absoluut verzuimt met 75% in vier jaar.
o We verminderen het aantal leerlingen dat relatief langdurig verzuimt met 25% per jaar tot
nul, gerekend met de stand per stad van het aantal relatief verzuimers in 2016.
o Vrijstellingen art. 5 sub a: De G4 nemen een reductie van minimaal 10%, fasegewijs tot 2020,
als doelstelling (uitgaande van peildatum 1 oktober 2016). De mogelijkheden om een deel
van de kinderen met een ernstige beperking toch (deels) onderwijs te bieden nemen
mogelijk toe. Dat geldt met name voor de groep met een vrijstelling van één jaar.
o Elke stad beoordeelt per categorie of een afgesproken reductie betekenisvol is. Waar nodig
wordt het subdoel aangepast zodat er een zinvolle en ambitieuze doelstelling is per jaar. Als
er bijvoorbeeld sprake is van tien thuiszitters in het PO dan is een reductie met een kwart
wellicht geen ambitieus resultaat.
De ‘Thuiszittersaanpak G4’ bevat ook afspraken over hulp vanuit de zorg, bijvoorbeeld dat
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leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op
alles wordt gezet qua preventie.
Ter uitwerking van de G4 aanpak start de gemeente Den Haag in maart 2017 de ‘Expeditie
Thuiszitten’, een project waarin opgave-gestuurd gewerkt gaat worden aan de
thuiszittersproblematiek in Den Haag. Ons samenwerkingsverband zal van harte participeren in dit
project dat loopt tot aan de zomervakantie 2017 (met nazorg daarna). Via de expeditie moeten er
bijvoorbeeld afspraken komen over de signalering, melding en registratie. Wie, wat, wanneer en
dan? Afspraken over wie de regie neemt/krijgt, wie wanneer aan zet is en welke mogelijkheden er
zijn. Alle partijen leren de routes en de betrokken instanties kennen, weten elkaar te vinden, durven
elkaar aan te spreken en gaan opschaling niet uit de weg.

12.3. Doorzettingskracht
In de landelijke politiek is de discussie gevoerd of samenwerkingsverbanden passend onderwijs
verplicht een vorm van doorzettingsmacht moeten organiseren.
Wij kiezen voor een procesafspraak. De directeur van het samenwerkingsverband kan besluiten met
spoed partijen rond de tafel te roepen ten einde een besluit te nemen over een bepaalde leerling. Dit
betreft vertegenwoordigers van schoolbesturen en indien nodig van (jeugd)zorg instanties. Hiertoe
wordt besloten indien alle andere vormen van overleg niet tot resultaat hebben geleid. Partijen gaan
niet uiteen voordat een oplossing is bereikt.
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13. Monitoring en verantwoording (Programma 7)
13.1. Monitoring
We beschikken nog niet of nauwelijks over data op basis waarvan we de effecten van onze
beleidskeuzes en (extra) ondersteuningsactiviteiten kunnen evalueren.
Bij het herinrichten van de staf van het samenwerkingsverband (zie hoofdstuk 15) zal ook capaciteit
benoemd worden voor het organiseren van monitoring.
Monitoring zal zich onder meer richten op de arrangementen, zodat er met ingang van augustus
2017 actuele micro- en macro-informatie beschikbaar is over de toegekende arrangementen, onder
meer ten behoeve van budgetbewaking.
Op basis van verzamelde data kunnen tal van overzichten geproduceerd worden die input leveren
voor beleidsevaluatie- en ontwikkeling.
Voorbeelden van overzichten:
o Aantal arrangementen per school(bestuur), typen ondersteuningsbehoeften en bedragen.
o Aantal arrangementen per werkgebied, typen ondersteuningsbehoeften en bedragen.
o Aantal arrangementen per adviseur passend onderwijs, typen ondersteuningsbehoeften en
bedragen.
o Idem TLV’s.
o Aanwezigheid IB en directie bij netwerkbijeenkomsten in de werkgebieden.
Monitorgegevens dienen om vragenderwijs grip op de werkelijkheid te krijgen. Ze zijn nooit bedoeld
voor ‘name and shame’.
Hier zal een instrument voor worden ingericht, waarbij zoveel mogelijk gebruikt gemaakt zal worden
van gegevens die in bron-systemen worden vastgelegd.
Met de gemeenten en organisaties voor jeugdzorg in de regio willen we in 2017 bespreken of het
zinvol is deel te gaan nemen aan de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJI).

13.2. Verantwoording
Vanzelfsprekend zal de formele verantwoording richting de overheid (horizontale verantwoording)
op goede wijze gerealiseerd worden.
Daarnaast gaan we in deze planperiode zoeken naar mogelijkheden om verantwoording richting
stakeholders concreet vorm te geven (verticale verantwoording). Hiermee komen we ook tegemoet
aan een wens van OPR om ouders (met name ouders van kinderen die extra ondersteuning genieten)
meer bij passend onderwijs te betrekken.
Een derde vorm van verantwoording is de onderlinge verantwoording tussen de aangeslotenen bij
het samenwerkingsverband. Elders in dit plan zijn voornemens opgenomen om deze onderlinge
verantwoording concreet vorm te gaan geven, zowel op bestuursniveaus als op werkgebied-niveau.

45

14. Projecten (Programma 8)
Het samenwerkingsverband initieert projecten.
In de periode 2017-2021 ligt de nadruk op projecten die zich richten op situaties of ontwikkelingen
waarop we nog geen of onvoldoende antwoord, kennis of vat hebben. Dit kunnen in de praktijk
ervaren knelpunten of maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Ook willen we met projecten meer zicht
krijgen op ‘wat werkt nu in de praktijk wel en wat werkt niet’ (bewezen aanpakken). Projecten zijn
niet bedoeld om ad-hoc-oplossingen voor incidenten te bedenken.
De projecten hebben als doel duurzame oplossingen aan te reiken, die vervolgens breder toegepast
kunnen worden. In projecten vinden we het wiel uit, betalen we leergeld, etc. Met behulp van
projecten neemt de kwaliteit van passend onderwijs in onze regio stap voor stap toe.
In de periode 2015-2017 zijn, in projectvorm, enkele onderwijszorgarrangementen ontwikkeld.
Elk project wordt door enkele samenwerkende scholen uitgevoerd. Monitoring en begeleiding is in
handen van het HCO.
De volgende projecten lopen:
o Consultatiearrangement en observatiearrangement kinderen met hersenletsel.
o Onderwijszorgarrangement Trauma en chronische stress.
o Onderwijszorgarrangement overgang kinderen uit kinderdagcentra naar ZML-onderwijs.
Implementatieplan passend onderwijs Haaglanden PO 2017-2021
Een bijzonder project in 2017 is de implementatie van de in dit Ondersteuningsplan beschreven
(nieuwe) werkwijzen. Dit implementatieplan is nodig omdat de werkwijzen die we beogen
makkelijker zijn opgeschreven dan in de praktijk gebracht. De nieuwe werkwijzen betekenen voor de
scholen meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid.
Om deze implementatie te ondersteunen wordt het ‘Implementatieplan passend onderwijs
Haaglanden PO 2017-2021’ opgesteld. Dit plan is eind maart 2017 gereed. Uitvoering start direct na
de meivakantie.
Het plan zal onder meer bevatten:
o Voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen
o Actiepunten voor schoolbesturen
o Scholing adviseurs passend onderwijs
o Scholingsaanbod voor scholen
o Specifiek aanbod voor intern begeleiders
o Acties met betrekking tot communicatie en informatie
Het implementatieplan zal ook antwoord geven op de vraag hoe we in de periode mei tot juli 2017
het overgangsjaar afronden en de nieuwe werkwijzen alvast gedeeltelijk kunnen invoeren.
Het implementatieplan zal in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers onderwijs van de
grote(re) schoolbesturen worden opgesteld en uitgevoerd. Een deel van het aanbod kan verzorgd
worden via de schoolbesturen die eigen ‘academies’ hebben. Langs deze weg kunnen ook gelden die
via de gemeente Den Haag beschikbaar zijn voor scholing passend onderwijs benut worden.
Het HCO speelt ook een belangrijke rol in de uitvoering van het implementatieplan.
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15. Bureauorganisatie (bestuur, beleid en bedrijfsvoering) en communicatie
(Programma 9)

15.1. Bestuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen
bestuur. In 2016 is deze structuur geëvalueerd en is besloten in te zetten op verdere uitwerking en
implementatie van deze structuur (onder meer via een Toezichtkader). Dit zal de komende periode
ter hand genomen worden.

15.2. Personeel bureauorganisatie
15.2.1. Algemeen
Naast de in hoofdstuk 6 besproken adviseurs passend onderwijs kent het bureau van het
samenwerkingsverband diverse andere lijnfunctionarissen en staffunctionarissen.
In deze paragraaf beschrijven we de met ingang van 1 juni 2017 beoogde lijn- en stafstructuur van
het bureau van het samenwerkingsverband.
Alle medewerkers zijn vooralsnog in dienst bij één van de aangesloten schoolbesturen en
gedetacheerd bij het samenwerkingsverband. In de beleidsperiode 2017-2021 zal worden
onderzocht of het wenselijk is dat het samenwerkingsverband zelf als werkgever op gaat treden.
Om realisatie van dit Ondersteuningsplan zo goed mogelijk uit te kunnen voeren zijn enkele
verschuivingen in de bureaustructuur aangebracht ten opzichte van de huidige situatie. Deze
structuur wordt hierna beschreven. Onderstaand organogram ligt hieraan ten grondslag.

Fig. 8. Organogram

15.2.2. Directeur
Het samenwerkingsverband kent een directeur en een plaatsvervangend directeur, één van de
managers. In deze planperiode zal in ieder geval geen doorontwikkeling naar de functie directeurbestuurder plaatsvinden.
De directeur heeft als hoofdtaken:
o Adviezen aan het bestuur over ontwikkeling en implementatie van beleid.
o Opstellen van het Ondersteuningsplan en zorgdragen voor uitvoering en evaluatie van het
plan.
o Adviezen over toelating tot het speciaal onderwijs en toewijzing extra ondersteuning.
o Afstemming met externe organisaties, met name jeugdzorg en gemeente.
o Acquireren van projecten.
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o

Aansturen van de managers.

15.2.3. Managementteam
De directeur wordt ondersteund door drie managers: twee managers die aan adviseurs leidinggeven
en actief zijn in de werkgebieden (‘managers team en werkgebieden’) en daarnaast een manager die
verantwoordelijk is voor de beleidsmedewerkers en de medewerkers bedrijfsvoering.
De managers team en werkgebieden hebben als voornaamste taken:
o Leidinggeven aan een groep adviseurs passend onderwijs en daarmee intermediair zijn
tussen de werkgebieden van deze adviseurs en het bureau van het samenwerkingsverband.
o Bevorderen, initiëren en borgen van samenwerking op het terrein van passend onderwijs
tussen kringen van intern begeleiders, directeuren en S(B)O)-scholen.
o Vertaling van de strategie van het samenwerkingsverband naar deelstrategieën in de
verschillende werkgebieden.
Hierbij kan eventueel sprake zijn van een zekere portefeuilleverdeling tussen deze beide managers.
De manager bedrijfsvoering draagt zorg voor de inrichting en vlekkeloze werking van alle beleids-en
bedrijfsvoeringsprocessen, het opstellen en uitvoeren van de jaarplanning en de aansturing van de
staforganisatie. De manager bedrijfsvoering draagt dus zorg voor het vormgeven en implementeren
van beleid in algemene zin en op de domeinen monitoring (in het bijzonder vanuit OT) en kwaliteit
(onder andere in relatie tot toezicht vanuit de inspectie), ICT en informatiestromen, inkoop,
communicatie, huisvesting, officemanagement, facilitaire zaken/inkoop, juridische zaken, en in
samenwerking met de controller ook op het gebied van financiën. Prioriteiten liggen op het gebied
van digitalisering, communicatie, website, en de ontwikkeling van monitoring/dashboards op basis
van eenmalige vastlegging van gegevens in bron-bestanden.
Directeur en managers vormen het managementteam. Stafleden nemen structureel of op afroep
deel aan de MT-vergaderingen. De MT-leden kunnen de directeur waarnemen bij (kortdurende)
afwezigheid. Eén van de MT-leden krijgt de rol van waarnemend directeur.
15.2.4. Staf
De staf wordt kwalitatief en kwantitatief in lijn gebracht met de werkzaamheden die de komende
jaren uitgevoerd moeten worden. Binnen de staf is capaciteit beschikbaar voor:
Beleidsmedewerker/orthopedagoog (2,5 a 3 fte)
De staf kent formatie ‘beleidsmedewerker/orthopedagoog’ (2,5 à 3 fte). De hoofdtaken van deze
functionarissen zijn:
o Participeren in het proces arrangementen/MDO’s: op uitnodiging van de school en/of de
adviseur passend onderwijs meedenken over de gewenste opzet van een arrangement of
participeren in een MDO, eventueel op eigen uitnodiging, in het kader van monitoring.
o Het vervullen van de rol van tweede deskundige in een MDO TLV S(B)O.
o Beleidsondersteuning en monitoring, het voorbereiden van beleidsnotities en het opzetten
en uitvoeren van monitoring, bijvoorbeeld: arrangementen, TLV’s, leerlingstromen.
o Het attenderen op nieuwe (wetenschappelijke) inzichten die op de werkvloer benut kunnen
worden.
o Het leveren van bijdragen (inhoudelijk en vanuit de monitoring) aan de IB-bijeenkomsten in
de werkgebieden (directiebijeenkomsten vanuit monitoring).
o Begeleiding van projecten, bijvoorbeeld de projecten Onderwijszorgarrangementen, de in
het Ondersteuningsplan aangekondigde onderzoeken, etc.
o Kenniscoördinatie: het bieden van overzicht met betrekking tot beschikbare expertises in
onze regio. Daarmee vervult de functie van ‘beleidsmedewerker/orthopedagoog’ een
sleutelrol in het samenwerkingsverband als lerende organisatie.
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Ambtelijk secretaris (ca. 0,5 – 0,7 fte)
De ambtelijk secretaris verzorgt de ondersteuning van de gehele bestuurlijke cyclus. Hij plant,
organiseert, faciliteert en notuleert alle vergaderingen van MT, DB, AB, Audit Commissie, MRp (en
OPR) en zorgt voor het opstellen van agenda’s en de routing van stukken voor al deze gremia. De
ambtelijk secretaris draagt daarnaast zorg voor het afhandelen van alle procedurele, juridische en
bestuurlijke aangelegenheden waaronder zaken met betrekking tot de Kamer van Koophandel,
statuten en medezeggenschap en levert een bijdrage aan de externe verslaglegging (onder andere
opstellen van het jaarverslag). De huidige functie van projectsecretaris komt hiermee te vervallen.
Senior-medewerker financiën (ca. 0,6 fte)
De senior financieel medewerker functioneert als zelfstandig, allround administrateur en draagt zorg
voor werkzaamheden gericht op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de financiële
administratie waaronder begrepen (indicatief, niet uitputtend):
o Volledige, tijdige en rechtmatige vastlegging van alle inkomende en uitgaande geldstromen;
o Voorbereiden van de jaarrekening, inrichting van balansdossiers, afloop van
tussenrekeningen;
o Inrichting en applicatiebeheer van financiële systemen;
o Uitvoeren van het liquiditeitenbeheer;
o Opstellen van conceptbegroting (cijfermatig), inclusief een begrotingsdossier;
o Opstellen cijfermatige tussentijdse financiële rapportage;
o Afwikkelen financiële ad-hocvragen;
o Het verzorgen van afrekeningen van gemeentelijke subsidies en projecten;
o Optreden als aanspreekpunt voor accountant en bank;
o Participeren in wisselende (financiële) projecten.
Controller
Omdat er veel werkzaamheden zijn belegd in de functie van de senior financieel medewerker, is het
cruciaal dat, met het oog op functiescheiding en interne controle, tegenwicht wordt ingebouwd. Dit
gebeurt in de vorm van de controller, maar met een beperkte omvang van zo’n dertig dagen per jaar
(schatting structurele situatie, in aanloopperiode meer).
In die rol draagt de controller dan, op basis van de vastleggingen in de financiële administratie en de
voorbereidende werkzaamheden van de senior financieel medewerker, zorg voor:
o Opstellen van tekstuele toelichting en analyse bij (meerjaren)begroting;
o Opstellen jaarrekening en financieel deel jaarverslag, inclusief continuïteitsparagraaf;
o Opstellen tussentijdse financiële rapportages.
Daarmee is de controller inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begroting, de
tussentijdse financiële rapportages en de jaarrekening en de continuïteitsparagraaf in het
bestuursverslag. Daarnaast draagt hij zorg voor analyses, prognoses en verslaglegging.
Daarenboven vervult de controller een bepalende rol binnen de financiële functie door gevraagd en
ongevraagd te adviseren over inrichting en werking van systemen, administratieve
organisatie/interne controle, ontwikkelingen in regelgeving en op te treden als adviseur en
gesprekspartner van directeur, DB en de auditcommissie (AB).
Door de controller extern in te huren wordt onafhankelijkheid geborgd en kunnen afspraken worden
gemaakt over flexibiliteit in inzetbaarheid (meer in piekperiodes rond begroting en jaarrekening,
minder in andere periodes). Tegelijkertijd moet er wel een bepaalde mate van verbinding en
continuïteit ontstaan.
Managementassistente (ca. 1,6 - 2,0 fte)
De managementassistente verzorgt alle kantoorlogistiek, daaronder begrepen het bijhouden van
adresbestanden, contractenbeheer, registreren en verzorgen van in- en uitgaande
post/correspondentie, archivering, agendabeheer/afspraken en secretariële ondersteuning voor MT49

leden, ontvangst van bezoek (telefoon, koffie, thee), het organiseren en notuleren van
bijeenkomsten (ook in de tien werkgebieden), het vastleggen van beschikkingen (in OT), het
notuleren van het intern werkoverleg, het beheren van vergader- en overlegruimtes en het
bijhouden van het mailadres info@sppoh.nl. Daar waar nodig participeert de managementassistente
in projecten (bijvoorbeeld jaarconferentie, verhuizing, vernieuwing werkprocessen). Het voorstel is
om deze functie te laten bekleden door twee functiehouders die gezamenlijk het volledig pakket aan
taken uitvoeren, onderling uitwisselbaar zijn en elkaar aanvullen en vervangen. De huidige
afzonderlijke functies van managementassistente en administratief medewerkster komen daarmee
te vervallen.

15.3. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband wordt verbeterd in het eerste half jaar van 2017
op basis van een hiervan opgesteld plan van aanpak.

15.4. Medezeggenschap
15.4.1. OPR
Het samenwerkingsverband hecht waarde aan een betrokken en goed functionerende
Ondersteuningsplanraad. Schoolbesturen stimuleren binnen hun organisatie zo nodig de
betrokkenheid bij de OPR.
Het samenwerkingsverband stelt voldoende faciliteiten beschikbaar zodat functies als secretariaat,
communicatie en scholing kwalitatief goed kunnen worden ingevuld.
De directeur van het samenwerkingsverband overlegt regelmatig met de OPR.
15.4.2. MRp
In maart 2017 is de Medezeggenschapsraad – personeelsgeleding (MRp) opgericht. De organisatie
beschikte tot dusver niet over dit wettelijk verplichte orgaan. In de oprichtingsfase heeft de
waarnemend directeur de VMRp alvast betrokken bij de personele aspecten van de
beleidsontwikkelingen.

15.5. Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
Alle geledingen binnen het samenwerkingsverband en ook onze stakeholders willen we betrekken bij
beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Adviezen van professionals spelen hierbij een belangrijke rol. De
directiebijeenkomsten in de werkgebieden hebben hierin ook een rol, zo ook de SO- en SBO-kring.
Daarnaast zijn er twee speciale organen met een taak op dit terrein (zie volgende twee paragrafen).
Coördinatie van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie vindt plaats binnen de staf van het
samenwerkingsverband.
15.5.1. Overleg met schoolbesturen op beleidsniveau
Vanuit het bureau van het samenwerkingsverband wordt een structureel overleg met de
beleidsmedewerkers van de grote(re) schoolbesturen georganiseerd. Dit gebeurt drie à vier keer per
jaar. Met dit overleg wordt beoogd:
o Informatie-uitwisseling. Samenwerkingsverband en schoolbesturen geven elkaar informatie
‘uit de eerste hand’.
o Gezamenlijke regievoering bij (implementatie)activiteiten van het samenwerkingsverband.
o Signalering. Samenwerkingsverband en schoolbesturen attenderen elkaar op ontwikkelingen.
o Afstemming over professionaliseringsactiviteiten in het kader van passend onderwijs.
o Ontwikkeling en toepassing van een gezamenlijk denkkader over de
verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolbesturen en samenwerkingsverband.
In dit kader wordt ook besproken hoe de professionaliseringsactiviteiten van schoolbesturen en het
samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs elkaar kunnen versterken en op elkaar
afgestemd kunnen worden. De professionaliseringsactiviteiten van de onderscheiden schoolbesturen
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in het kader van passend onderwijs hebben zo veel mogelijk een open karakter. Dit betekent dat de
activiteiten, daar waar mogelijk, toegankelijk zijn voor medewerkers van alle aangeslotenen bij het
samenwerkingsverband.
15.5.2. Klankbordgroep
De Klankbordgroep is een breed samengesteld adviesorgaan (schooldirecteuren, intern begeleiders,
partners uit gemeenten en jeugdzorg, beleidsmedewerkers van schoolbesturen, etc.). De
samenstelling van de Klankbordgroep wordt in april 2017 opnieuw gedefinieerd.

15.6. Communicatie
De communicatie binnen het samenwerkingsverband wordt verbeterd. Dit zal in een apart plan in
mei 2017 nader worden uitgewerkt. Onderdelen van dit plan zullen zijn:
o Vernieuwde website van het samenwerkingsverband.
o Maandelijkse interne nieuwsbrief (bureau samenwerkingsverband).
o Maandelijkse externe nieuwsbrief (scholen, besturen, partners).
o Periodieke informatie aan schoolbesturen over arrangementen en TLV’s.
o FAQ op de website over de drie niveau’s van ondersteuning.
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16. Financiële vertaling
16.1. (Meerjaren)begroting
Als bijlage 9 bij dit plan is de financiële vertaling van dit plan opgenomen. Dit in de vorm van de
meerjarenbegroting 2017-2021. Hieruit blijkt onder meer dat, als gevolg van de positieve verevening,
de komende jaren ongeveer € 4,5 miljoen extra ter beschikking zal komen.
Hierin zijn bestaande activiteiten/begrotingsposten herschikt en geactualiseerd en is extra geld
toegevoegd aan met name vier programma’s:
o De deelname van het aantal leerlingen aan SBO en SO.
o Het verhogen van het bedrag voor basisondersteuning voor bepaalde of alle scholen (zie
paragraaf 5.3).
o Het verhogen van het budget dat beschikbaar is voor arrangementen.
o Innovatieve projecten.

16.2. Vermogenspositie
De financiële reserve van onze stichting is (te) goed, dat wil zeggen hoger dan noodzakelijk. De
reserve is ontstaan door het realiseren van positieve financiële resultaten in 2014, 2015 en 2016.
Deze waren niet gepland, maar zijn ontstaan in de aanvangsfase, door relatieve onbekendheid met
de werking van het nieuwe stelsel.
Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen zal in de komende jaren ingezet worden, teneinde de in
dit plan beschreven werkwijzen stevig te implementeren en de beoogde resultaten te realiseren (zie
onder meer paragraaf 10.5).

52

Bijlagen:
Bijlage 1. Vindplaatsen in het Ondersteuningsplan van wettelijk verplichte onderdelen (WPO, artikel
18a, lid 8)
Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning, inclusief interventies binnen ons
samenwerkingsverband
Bijlage 3. Tien referenties voor passend onderwijs (Referentiekader passend onderwijs, 2012)
Bijlage 4/5. Denk- en werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen
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Bijlage 6. De tien criteria van ouderbetrokkenheid
Bijlage 7. Typering SO-scholen
Bijlage 8. Kerngegevens samenwerkingsverband
Bijlage 9. Meerjarenbegroting
Bijlage 10. Regeling binnenvliegers
Bijlage 11. Voornaamste wijzigingen in dit plan ten opzichte van eerdere conceptversies
Bijlage 12. Afkortingenlijst
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Bijlage 1. Vindplaatsen in het Ondersteuningsplan van wettelijk verplichte
onderdelen (WPO, artikel 18a, lid 8)
18.8.a. De wijze waarop wordt voldaan aan het tweede lid, tweede volzin,
waaronder tevens zijn begrepen de basisondersteuningsvoorzieningen die op
alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn.
18.8.b. De procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen,
bedoeld in het tweede lid, mede bezien in het perspectief van een
meerjarenbegroting.
18.8.c. De procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale
scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor
speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
18.8.d. De procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of
overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal
onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode
waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende lid, van de
Wet op de expertisecentra betrekking heeft, is verstreken.
18.8.e. De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van
het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee
samenhangende bekostiging.
18.8.f. De wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de
ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke
ondersteuningsmogelijkheden voor ouders.
18.8.g. De wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in de artikelen
118, vierde lid, en 124, zich voordoen (SBO > 2% en groei SBO op 1/2).
18.8.h. De wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de
onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging voor materiële
instandhouding in een situatie als bedoeld in artikel 124, zevende lid, of artikel
125, zesde lid (totale kosten SBO hoger dan totale baten lichte ondersteuning).
18.8.i. De wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in artikel
125b zich voordoen (groei SO op 1/2).
18.8.j. De wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de
onderscheiden scholen, bedoeld in het tweede lid, is in de overdracht van de
bekostiging personeelskosten in een situatie als bedoeld in artikel 125b, derde
lid (budget zware ondersteuning is ontoereikend om groei SO te betalen).
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Hoofdstukken 2,
5, 6, 7, 9, 10, 11
en 12
Hoofdstukken 2,
5, 6, 7, 10, 11, 16

Hoofdstuk 11

Paragraaf 10.2

Paragraaf 2.2.

Paragraaf 9.2.1.

Paragraaf 11.3.1.
Paragraaf 11.3.1.

Paragraaf 11.4.1.
Paragraaf 11.4.1.

Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning20, inclusief interventies
binnen ons samenwerkingsverband
De Basisondersteuning in ons samenwerkingsverband bestaat uit de volgende vier onderdelen:
A. Basiskwaliteit.
B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op de school.
C. Handelingsgericht werken.
D. Preventieve en licht curatieve interventies.
A. Basiskwaliteit
Met ingang van 1 augustus 2017 wijzigt de wijze waarop inspectie toezicht houdt. Vanaf komend
schooljaar geldt een nieuw onderzoeks- en waarderingskader voor het funderend onderwijs (BAO,
SBO en SO). In het nieuwe waarderingskader werkt inspectie niet meer met dezelfde concrete
indicatoren als voorheen.
In het nieuwe onderzoekskader maakt inspectie onderscheid in bij wet geregelde
deugdelijkheidseisen (basiskwaliteit) en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Voor de
basisondersteuning zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband zijn deze
deugdelijkheidseisen relevant. Deze deugdelijkheidseisen zijn vervat in vijf gebieden:
1. Onderwijsresultaten: Leren de leerlingen genoeg?
2. Onderwijsproces: Krijgen de leerlingen goed les?
3. Schoolklimaat: Zijn de leerlingen veilig?
4. Kwaliteitszorg en ambitie.
5. Financieel beheer.
Het waarderingskader telt per kwaliteitsgebied een aantal standaarden, in totaal zeventien. Bij elke
standaard is in een korte beschrijving aangegeven wat verstaan wordt onder basiskwaliteit. De
inspectie is van oordeel dat de basiskwaliteit op een basisschool voldoende is als “de
kwaliteitsgebieden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Leerresultaten
voldoende zijn en niet meer dan één standaard in het gebied Onderwijsproces onvoldoende is.”
In deze planperiode is de basiskwaliteit van een basisschool in het samenwerkingsverband in onze
ogen in orde als de school voldoet aan de normering voor ‘basiskwaliteit’ zoals door inspectie
opgenomen in het (nieuwe) waarderingskader. Hiermee komen de indicatoren basiskwaliteit, die
gehanteerd werden in de periode 2014-2017, te vervallen.
Hieronder een samenvatting van de vijf kwaliteitsgebieden, zeventien standaarden.

20

Voor basisonderwijs.
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Fig. 9. Onderzoekskader Onderwijsinpsectie basisscholen

B. Organisatie van de ondersteuningsstructuur op school
Elke school heeft een passend ingerichte en goed functionerende ondersteuningsstructuur.
Onderdeel daarvan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning
coördineert en stimuleert. Dit team kan bijvoorbeeld bestaan uit de directeur of de adjunct-directeur
die belast is met onderwijskundige zaken en ondersteuningsfunctionarissen zoals intern begeleider
en specialisten (lezen, rekenen, gedrag, …). Het team heeft als taak om samen met onder meer de
leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de
maatschappelijke werkende en andere deskundigen de ondersteuning zo goed mogelijk vorm te
geven. Het team beschikt over voldoende faciliteiten in tijd en geld om de ondersteuningsstructuur
adequaat te laten functioneren.
Organisatie van de ondersteuning op school
De leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep
beschrijven. Scholen werken met een groepsaanpak op drie niveaus (differentiatie). Voor
leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte wordt gewerkt met een OPP. Het werken met een
OPP is verplicht voor alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
De leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen,
uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider of een andere
functionaris van de school.
De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen helder en transparant. Er zijn duidelijke
afspraken wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.
Alle scholen werken in de ondersteuningsstructuur met een multidisciplinair overleg (MDO).
Tijdens dit overleg met ouders, interne en externe deskundigen en de adviseur van het swv SPPOH
vindt handelingsgericht arrangeren plaats. Gezamenlijk wordt een onderwijsarrangement voor
een leerling en/of ondersteuningsarrangement voor leerkracht/ouder(s) opgesteld of een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Zie verder het Denk- en werkkader arrangementen.
De school werkt samen met ketenpartners om, waar nodig, ondersteuning, zorg of expertise te
betrekken en zo nodig de school binnen te halen.
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De teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan is of wordt.
Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

C. Uitgangspunten en standaarden handelingsgericht werken
Zeven uitgangspunten
1. Doelgericht werken.
Doelen geven richting; waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Het team
formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het
gaat hierbij om zowel korte- als langetermijndoelen. Op basis van feitelijke gegevens en feedback van
de betrokkenen wordt geëvalueerd in hoeverre de doelen bereikt zijn en wat daartoe bijgedragen
heeft. Deze informatie wordt benut om de werkwijze doeltreffender te maken. (Handelingsgericht
Werken-cyclus).
2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Het is voor de betrokkenen duidelijk hoe het traject en het (ondersteunings)arrangement tot stand
komt; wie wat doet, waarom, wanneer en hoe. Formulieren en checklists werken ondersteunend. De
school gebruikt hiervoor eigen formulieren of maakt gebruik van de voorbeeldformulieren van ons
samenwerkingsverband. Er wordt gewerkt in een veilige en constructieve sfeer, zodat alle
betrokkenen open kunnen en durven zijn over hun manier van handelen, over hun ideeën en
(on)mogelijkheden.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
Centraal staat wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan
en moeilijkheden te overwinnen. Wat nodig is, wordt bepaald door wat in de school en het gezin
mogelijk is. Classificerende diagnostiek wordt alleen ingezet als het noodzakelijk is als aanvulling op
de aanwezige informatie om de onderwijsbehoeften van een leerling te kunnen begrijpen.
4. De wisselwerking en afstemming tussen het kind, opvoeding en onderwijs.
Het gaat om de interactie en afstemming tussen kind, groepsgenoten, leerkracht, ouders, enzovoort.
Wat willen we veranderen, wat werkt al redelijk of goed en kan uitgebouwd worden? Deze vragen
kunnen alleen beantwoord worden in samenspraak met de ouders en met de school. Dit heeft
consequenties voor de wijze waarop gewerkt wordt. Het zwaartepunt komt niet te liggen in het
vooraf als school bepalen wat nodig is, maar in het gezamenlijk met ouders en externe professionals
bepalen van een kansrijk traject voor de leerling.
5. Ouders en leerkrachten worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.
We gaan uit van de opgroeikracht van kinderen, de opvoedkracht van ouders en de leer-kracht van
leerkrachten. We willen deze krachten versterken en ontwikkelen. Hun vragen, ervaringen,
opvattingen en ideeën worden serieus genomen. Het zijn de leerkrachten en de ouders die ertoe
doen. Wat kunnen ze zelf en waar zijn ze handelingsverlegen en is ondersteuning nodig.
6. Positieve aspecten zijn van belang.
Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind,
maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Aansluiten bij positief gedrag biedt
meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
7. Constructieve samenwerking.
School, ouders en externe deskundigen zien elkaar als partners en benutten de expertise en
ervaringsdeskundigheid van elkaar.
Standaarden handelingsgericht werken voor leerkrachten
Deze zeven uitgangspunten zijn vertaald in de standaarden handelingsgericht werken voor
leerkrachten op scholen in ons samenwerkingsverband. Ten opzichte van de standaarden uit het
vorige ondersteuningsplan is het volgende gewijzigd: De standaarden die te maken hebben met de
organisatie van de ondersteuningsstructuur zijn apart benoemd (zie hierboven bij B).
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Standaarden handelingsgericht werken (naar ‘Handelingsgericht Werken’, N. Pameijer)
Alle leerkrachten benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor
de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met
leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele
leerling en/of de groep.
De school formuleert doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Alle leerkrachten zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun
leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het
gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te
formuleren.
Alle leerkrachten bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en
de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen,
de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.
Alle leerkrachten werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
Alle leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.
Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al
is gedaan. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.
D. Preventieve en licht curatieve
interventies voor de leerlingen
Een positief pedagogisch klimaat

Ondersteuning van leerlingen met een
behoefte aan een voorspelbare
leeromgeving

Ondersteuning van leerlingen met een
eigen leerlijn, omdat ze het niveau van
1F niet halen
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Te realiseren als onderdeel van de basisondersteuning
Op alle scholen werken leerkrachten aan een
gezamenlijk gedragen (positief pedagogisch)
schoolklimaat. Er zijn school- en groepsregels
opgesteld. Leerkrachten en leerlingen zijn bekend met
deze regels en deze regels worden gehandhaafd.
Op alle scholen hanteren leerkrachten een
gestructureerd klassenmanagement. Leerkrachten
kunnen onder andere de volgende interventies in
zetten:
o Werken met een stappenplan: wat, wanneer en
met wie.
o Vrije situaties (gym, speelplein) voorbespreken
met leerlingen.
o Heldere afspraken maken over mogelijkheid
van time-out.
o Betrekken van ouders bij (de voorbereiding van)
situaties buiten het reguliere programma, zoals
kamp, schoolreisje, excursies.
Op alle scholen kunnen leerkrachten omgaan met
verschillen tussen leerlingen. Leerkrachten kunnen
onder andere de volgende interventies inzetten:
o Werken met extra instructie, van concreet via
symbolisch naar complex.
o Diagnosticerend onderwijzen.
o Rekening houden met de leerbehoefte en
leerstijl van de leerling.
o Werken met taak- of tempodifferentiatie.
o Zorgdragen voor succeservaringen bij de

Ondersteuning van leerlingen met
behoefte aan een uitdagende,
verdiepende leeromgeving die verder
gaat dan het huidige curriculum

Ondersteuning van leerlingen met
behoefte aan oplossingsgerichte,
gedragsinterventie technieken

Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteunings-behoefte op het gebied
van motoriek
Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteuningsbehoef-te bij het leren
leren

Vroegtijdige signalering leer-, opgroeien opvoedproblemen

Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteunings-behoefte aan passend
leesonderwijs
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leerling.
Op alle scholen kunnen leerkrachten een afgestemd
aanbod inzetten voor deze leerlingen.
o De school beschikt over een protocol om
leerlingen te herkennen die meer- of
hoogbegaafd zijn.
o De school beschikt over opdrachten om de
leerling creatief en kritisch uit te dagen.
o De school beschikt over een rijke leeromgeving
(extra materialen, middelen,
onderzoeksmogelijkheden, inzet ICT).
Op alle scholen beschikken leerkrachten over
interventies om tegemoet te komen aan enkelvoudige
(lichte) ondersteuningsbehoeften op het gebied van
gedrag. De leerkrachten werken met het ABC-model om
leerlingen feedback te geven op hun gedrag en ze te
stimuleren tot gedragsverandering.
De school beschikt over enkele relevante programma’s
(zoals Kanjer, een SoVa-training). Daarnaast kunnen
leerkrachten gedragsregulatie-technieken inzetten,
zoals ‘stop-denk-doe’.
Op alle scholen zijn de leerkrachten in staat om
verschillende hulpmiddelen/ICT in te zetten. Sommige
scholen kunnen motorische remedial teaching inzetten
als onderdeel van de basisondersteuning.
Op alle scholen signaleren de leerkrachten leerlingen
die ondersteuning nodig hebben bij executieve functies.
o Leerkrachten beschikken over verschillende
interventies om het leren leren te bevorderen,
zoals het leren van flexibiliteit,
timemanagement, planning.
o De leerkrachten kunnen interventies inzetten,
gericht op het beheersen van emoties (werken
met een thermometer, buitenspelen met een
kaart).
Op alle scholen is diagnostische expertise aanwezig om
tijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen van
leerlingen te signaleren. Dat betekent dat leerkrachten
regelmatig leerlingen observeren, zowel in de klas als
op het schoolplein. Daarnaast hebben leerkrachten
regelmatig contact met ouders om over de ontwikkeling
van hun zoon/dochter te praten. De school onderhoudt
contacten met schoolmaatschappelijk werk+ en indien
wenselijk met CJG of politie.
Alle scholen maken gebruik van de protocollen zoals die
door het Steunpunt Dyslexie zijn ontwikkeld:
o protocol Dyslexie groep 1 en 2 (2010)
o protocol Dyslexie groep 3 (2011)
o protocol Dyslexie groep 4 (2011)
o protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5
t/m 8 (2011).

Ondersteuning van leerlingen met een
ondersteunings-behoefte aan passend
reken- en wiskunde-onderwijs

Ondersteuning van leerlingen die ziek
zijn en tijdelijk niet naar school kunnen

Protocollen
Elke school werkt tenminste met de
hiernaast genoemde protocollen.

Voorkomen thuiszitten.

Interventies voor de leerkrachten
Inzet adviseur passend onderwijs
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Op het speciaal basisonderwijs binnen het SWV wordt
gebruik gemaakt van het Protocol Dyslexie SBO.
Scholen voor speciaal onderwijs werken met een bij
hun eigen schoolpopulatie passende beschrijving van
hun werkwijze op het gebied van leesproblemen en
dyslexie.
Alle scholen maken gebruik van het protocol Dyscalculie
zoals dit landelijk is ontwikkeld:
o protocol Ernstige Reken- en
Wiskundeproblemen/Dyscalculie (2011)
De scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken met
een bij hun eigen schoolpopulatie passende beschrijving
van hun werkwijze op het gebied van rekenproblemen
en dyscalculie.
Alle scholen werken conform de volgende afspraak:
Wanneer een leerling als gevolg van ziekte het
onderwijs op school niet kan volgen, zorgt de school
ervoor dat de leerling waar mogelijk toch schooltaken
kan uitvoeren en contact houdt met de eigen groep. De
school zet zich in om verzorging op school mogelijk te
maken waardoor de leerling zo spoedig mogelijk weer
lessen op school kan volgen.
Hierbij kan ondersteuning gevraagd worden bij HCOOnderwijs aan Zieke Leerlingen en bij de
Kinderthuiszorg.
Zie ook de Handreiking zieke leerlingen in het onderwijs
www.sppoh.nl.
o pestprotocol
o meldcode kindermishandeling
o de veilige school
o risico-inventarisaties
o protocol voor medisch handelen
o protocol voor overlijden/rouwverwerking
Voor zover er protocollen op landelijk niveau
beschikbaar zijn, in ieder geval de Meldcode
Kindermishandeling en de Risico-inventarisaties, wordt
gewerkt met deze landelijke protocollen.
Alle scholen werken conform de landelijke regelgeving
met betrekking tot schoolverzuim, schorsing en
verwijdering en de SPPOH-brede afspraken met
betrekking tot melden mogelijk thuiszitten, tussentijds
overstappen en moeilijke aanmeldingen (zie bijlage bij
dit Ondersteuningsplan).
Een adviseur passend onderwijs kan scholen helpen bij
het realiseren van basisondersteuning door in de klas te
kijken, advies te geven of een leerling te observeren.

Interventies voor de leerkracht en/of
leerling21
o Observatie, pedagogisch didactisch
onderzoek (PDO) en
gedragsonderzoek
o School Video Interactie Begeleiding
(SVIB)
o Remedial teaching (RT)
o Logopedische screening en
behandeling
o Interventies op groepsniveau

21

Van de school wordt verwacht dat zij deze interventies
voor de leerling beschikbaar heeft (zelf of via een
externe organisatie).
Het is belangrijk dat scholen (een deel van) de bijdrage
Realisatie Basisondersteuning, inclusief interventies
hiervoor flexibel besteedbaar houden.
In het kader van arrangementen kan voor dit soort
interventies, indien onderdeel van een breed pakket
aan extra ondersteuning, bekostiging van het
samenwerkingsverband worden verkregen.

De opsomming is niet bedoeld om scholen voor te schrijven dat men (bijvoorbeeld) remedial teaching of SVIB in móet
zetten. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een school uit principe nooit met RT wil werken. De opsomming is wel bedoeld om
aan te geven dat áls de school kiest voor dit type interventies men ze zelf moet organiseren en bekostigen.
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Bijlage 3. Tien referenties voor passend onderwijs (Referentiekader passend
onderwijs, 2012)
De wijze waarop schoolbesturen gezamenlijk invulling geven aan passend onderwijs wordt
uiteindelijk zichtbaar binnen de school, in de interactie tussen leerlingen, docenten, ouders en
ketenpartners. Ter ondersteuning van dit proces zijn tien referenties geformuleerd die voor iedere
school van betekenis zijn en in de sectordelen verder worden uitgewerkt. Deze referenties bieden
schoolbesturen voldoende voorwaarden voor goede onderwijsondersteuning.
1. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal
aanbod van onderwijsondersteuning. Het profiel voldoet tenminste aan het
overeengekomen niveau van basisondersteuning.
2. De school krijgt ondersteuningsmiddelen op basis van een transparante
toewijzingssystematiek.
3. De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang tot
informatie en tot begeleiding bij de toewijzing van extra onderwijsondersteuning.
4. De school bewaakt de kwaliteit van het ondersteuningsprofiel en betrekt ouders, leerlingen
of studenten bij de beoordeling daarvan.
5. De school zorgt ervoor dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen
behorend bij het ondersteuningsprofiel.
6. De school heeft binnen de onderwijsondersteuningsstructuur toegang tot ondersteuning
voor leraren en leerlingen bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en
psychosociale problemen.
7. De school waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een
andere school of sector.
8. De school heeft de medezeggenschap over het ondersteuningsprofiel en de
ondersteuningsmiddelen conform WMS/WOR geregeld.
9. De school hanteert in voorkomende gevallen transparante procedures voor bezwaar en
geschillen.
10. De school legt (achteraf) verantwoording af over de besteding van de toegekende
ondersteuningsmiddelen en de behaalde resultaten.
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Bijlage 4/5 Denk- en werkkader arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen
Inleiding
Dit denk- en werkkader is een collectief vertrekpunt voor het denken en handelen van zowel de
collega’s op de scholen als de collega’s van het bureau van het samenwerkingsverband. Het kader
beschrijft op hoofdlijnen de gewenste manier van werken. In bijzondere situaties kunnen incidenteel
ook andere werkwijzen aan de orde zijn (denk aan crisissituaties en dergelijke).
Het handelingsgericht arrangeren dat centraal staat in dit denk- en werkkader sluit aan bij de
uitgangspunten passend onderwijs die we in ons samenwerkingsverband belangrijk vinden:
vertrouwen, verbinden en verantwoorden. We werken aan overzicht, inzicht en uitzicht voor
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.
Dit denk- en werkkader is als volgt opgebouwd. Nadat onderstaand verantwoording is afgelegd over
de totstandkoming van de nieuwe werkwijzen volgen vijf paragrafen:
1. Handelingsgericht werken
Hier worden de principes van handelingsgericht werken samengevat.
2. Drie niveaus van ondersteuning
In deze paragraaf worden de drie niveaus van ondersteuning toegelicht (1. basisondersteuning
inclusief interventies, 2. extra ondersteuning - arrangementen en 3. extra ondersteuning - sbo/so).
Ook wordt het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken.
3. Arrangementen
In deze paragraaf wordt beschreven hoe overleg en besluitvorming over een arrangement verloopt.
4. Toelaatbaarheidsverklaringen
In deze paragraaf wordt beschreven hoe overleg en besluitvorming over een
toelaatbaarheidsverklaring verloopt.
5. MDO - Multi Disciplinair Overleg
Deze paragraaf bevat veel informatie over opzet, doel en verloop van een MDO.
Totstandkoming nieuwe werkwijzen
In het voorbereidingsjaar (2016-2017) voorafgaand aan dit nieuwe ondersteuningsplan is gewerkt
aan een ‘herontwerp arrangementen en TLV’. Als kaders voor dit herontwerp zijn de volgende
uitgangspunten vastgesteld:
o We gaan uit van handelingsgericht werken op alle scholen.
o We gaan uit van handelingsgericht arrangeren in plaats van indiceren.
o Het eigenaarschap voor de ondersteuning aan leerlingen/leerkrachten en ouders ligt bij de
scholen.
o School en ouders werken nauw samen.
o Er vindt ondersteuning/facilitering aan de scholen plaats vanuit het bureau van het
samenwerkingsverband.
In het schooljaar 2016-2017 is een aantal pilots uitgevoerd om samen met een twintigtal scholen te
komen tot nieuwe afspraken en een andere werkwijze. Het herontwerp heeft geleid tot dit ‘Denk- en
werkkader Arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen’. Dit denk- en werkkader biedt scholen
houvast voor het bieden van passende ondersteuning aan leerlingen. Het kader wordt jaarlijks
geëvalueerd en kan op basis van de ervaringen op de scholen en van medewerkers van het
samenwerkingsverband worden bijgesteld.

1. Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken (HGW) maakt onderdeel uit van het onderwijs op alle scholen in ons
samenwerkingsverband. Het is immers een onderdeel van de geformuleerde basisondersteuning in
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ons samenwerkingsverband. Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de
begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Handelingsgericht werken is een planmatige en
cyclische werkwijze voor onderwijsprofessionals om individuele onderwijsbehoeften van kinderen te
ontdekken en hierin te kunnen voorzien. Door de planmatige aanpak geeft het structuur bij het
omgaan met verschil in behoeften tussen leerlingen in de groep. De cyclus van HGW bevat zes
stappen, verdeeld over vier fasen (zie hieronder in het linkerdeel van het plaatje, de cirkel van HGW).

Fig. 10. Cyclus HGW

Handelingsgericht werken vindt op verschillende niveaus plaats: in de groep, op schoolniveau en op
het niveau van het samenwerkingsverband. Op groeps- en schoolniveau spreken we over
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. En op het niveau van het samenwerkingsverband
spreken we over arrangeren. De wijze waarop het handelingsgericht werken op schoolniveau en het
niveau van het samenwerkingsverband samenhangen, is zichtbaar in bovenstaand schema22 in het
rechtergedeelte.

2. De drie niveaus van ondersteuning
In het samenwerkingsverband onderscheiden we drie niveaus van ondersteuning. Elke leerling krijgt
de ondersteuning die voor haar of hem passend is. We evalueren regelmatig of een leerling nog de
juiste ondersteuning krijgt. Als er meer of minder ondersteuning nodig is, dan passen we het
ondersteuningsniveau aan.

Fig. 11. Drie niveaus van ondersteuning

22

Er zijn scholen die met andere typen documenten werken dan groepsplannen, vandaar (groeps) tussen haakjes.
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Ondersteuningsniveau 1: Basisondersteuning, inclusief interventies
De basisondersteuning is het overkoepelende begrip voor het onderwijs en de ondersteuning die aan
leerlingen wordt gegeven vanuit de eigen school. De basisondersteuning, inclusief interventies voor
ons samenwerkingsverband staat beschreven in bijlage 2.
Basisscholen in ons samenwerkingsverband hebben een eigen interne ondersteuningsstructuur. Die
ondersteuningsstructuur is niet op alle scholen identiek, maar wel overal adequaat in opzet en
werking.
Op hoofdlijnen kunnen we wel de volgende twee fasen onderscheiden binnen de
basisondersteuning23.
1. Voor het merendeel van de leerlingen voldoet het basisaanbod binnen de basisondersteuning. De
leerkracht voelt zich competent om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.
Alle leerlingen worden besproken tijdens de groepsbespreking(en). Voor leerlingen die op grond van
observatie- en signaleringsgegevens opvallen, wordt eerst bekeken welke aanvullende interventies
binnen het basisaanbod mogelijk zijn. Op didactisch gebied kan het gaan over onder andere extra
instructie/extra leertijd/compacten/verrijken. Pedagogische maatregelen kunnen bijvoorbeeld
gericht zijn op het ondersteunen van het zelfvertrouwen van de leerling/ gericht aanleren van de
groepsregels/het specifieker ordenen van de leeromgeving van de leerling.
2. Mocht gewenst resultaat uitblijven omdat de leerling onvoldoende profiteert van de intensivering
van het basisaanbod en de genomen pedagogische preventieve maatregelen, dan wordt de leerling
aangemeld voor een leerlingbespreking. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. Bij een
leerlingbespreking zijn over het algemeen de leerkracht, de intern begeleider24 en de ouders
betrokken. Voor deze groep leerlingen kan de school bekijken welke andere interventies ingezet
kunnen worden, zoals preventieve of licht curatieve interventies. Dit kunnen interventies zijn vanuit
de basisondersteuning van de school of preventieve interventies vanuit het schoolmaatschappelijk
werk+.
Op basis van een analyse (waarnemen en begrijpen) wordt een plan opgesteld en geëvalueerd. Er
volgt altijd een tweede leerlingbespreking, om vast te stellen of de aanpak succesvol is geweest. De
school werkt systematisch en volgt de HGW-cyclus. De school werkt met eigen formulieren en
documenten of met de voorbeelddocumenten vanuit ons samenwerkingsverband. De school kan
ervoor kiezen het groeiwerkdocument (deel A, B, C en D) te gebruiken als hulpmiddel voor een brede
analyse.
Als uit de onderwijsbehoefte van de leerling blijkt dat de basisondersteuning onvoldoende is, dan
wordt opgeschaald naar ondersteuningsniveau 2, de extra ondersteuning.
Ondersteuningsniveau 2: extra ondersteuning - arrangementen
De overgang van basisondersteuning naar extra ondersteuning markeert de overgang van
schoolniveau naar het niveau van het samenwerkingsverband. Op schoolniveau spreken we over
handelingsgericht werken en op het niveau van het samenwerkingsverband spreken we over
handelingsgericht arrangeren (HGA). We spreken over handelingsgericht arrangeren als de
interventies die nodig zijn voor leerling/leerkracht en/of ouder boven het niveau van de
basisondersteuning uitstijgen. Dit handelingsgericht arrangeren vindt plaats tijdens het
multidisciplinair overleg (MDO).
Voor leerlingen die op dit niveau ondersteuning nodig hebben, wordt een MDO georganiseerd25. Een
leerling wordt aangemeld voor een MDO als:
o In de leerlingbespreking is geconstateerd dat de afgesproken interventies onvoldoende of
geen resultaat hebben gehad.
o De school bij aanmelding van een nieuwe leerling inschat dat de leerling onderwijsbehoeften
heeft die buiten de basisondersteuning vallen.
23

Beschrijving voor basisonderwijs. Versies voor sbo en so worden ontwikkeld in 2017-2018.
Of vergelijkbare functionaris.
25
Vanzelfsprekend kunnen er ook op ondersteuningsniveau 1 desgewenst al MDO’s plaatsvinden.
24
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o

De situatie van de leerling dusdanig ingrijpend is veranderd dat een leerling
onderwijsbehoeften heeft die de school niet (meer) kan bieden.

Het MDO bestaat in ieder geval uit de collega’s die bij een leerlingbespreking aanwezig zijn
(leerkracht, intern begeleider), ouders en de adviseur passend onderwijs. De school voert de regie en
de adviseur passend onderwijs adviseert en ondersteunt.
In ons samenwerkingsverband vinden we het belangrijk om integraal naar kinderen te kijken. Dat
betekent dat we naast de schoolsituatie, ook aandacht hebben voor de thuissituatie van de leerling
(opgroeien en opvoeden). Vandaar dat ook het schoolmaatschappelijk werk+ in principe altijd
deelneemt aan een MDO. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van leerling, leerkracht en/of ouder
kunnen ook andere externe partners aansluiten, zoals CJG (gezinscoach), jeugdhulp, jeugdarts,
ambulante begeleiders, psycholoog/orthopedagoog van een SBO/SO-school of een
leerplichtambtenaar.
De directie van de basisschool bepaalt op welke momenten zij in een MDO aansluit. Dit kan altijd zijn,
maar ook op specifieke momenten, bijvoorbeeld bij de aanmelding van een leerling, waarbij in het
overleg vastgesteld moet worden of de school een passende plek is voor de leerling. Of bij de
beslissing of een leerling naar een andere school gaat (SBO/SO).
In het MDO wordt vastgesteld wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht26 en/of ouders. Op basis daarvan wordt, op voorstel van
de school, een gezamenlijk besluit genomen over het passende arrangement.
Het MDO is gericht op overeenstemming vanuit gelijkwaardig partnerschap. Het gaat in het overleg
om afstemming en wisselwerking tussen alle betrokkenen. Open communicatie is daarbij essentieel.
In paragraaf 3 van deze bijlage werken we de werkwijze met betrekking tot het voorstellen van en
besluiten over een arrangement nader uit.
Op het moment dat in een MDO wordt vastgesteld dat de passende ondersteuning voor de leerling
alleen geboden kan worden door het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, wordt
opgeschaald naar ondersteuningsniveau 3.
Ondersteuningsniveau 3: een lesplaats in het SBO of SO
De vaststelling of voor een leerling een plek op het speciaal (basis) onderwijs passend is, vindt ook
plaats in een MDO. Bij dit MDO is naast de leerkracht, de intern begeleider, de ouder(s) en de
adviseur passend onderwijs ook een vertegenwoordiger aanwezig vanuit het speciaal
(basis)onderwijs. In veel gevallen zal ook de maatschappelijk werker deelnemen. In dit gezamenlijk
overleg wordt vastgesteld of een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs
of het speciaal onderwijs wordt voorgesteld en (in geval van SO) voor welke bekostigingscategorie
(laag, midden of hoog). Het is ook aan het MDO om gezamenlijk te bepalen voor hoeveel jaar een
TLV wordt aangevraagd. Voor het speciaal onderwijs is het wettelijke minimum een TLV van een jaar.
In paragraaf 4 van deze bijlage wordt de werkwijze met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen
verder uitgewerkt.
Ontwikkelingsperspectiefplan
Voor leerlingen die extra ondersteuning (niveau 2 of 3) nodig hebben is het verplicht om een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. De wettelijke onderdelen van een OPP zijn:
A. De verwachte uitstroombestemming van de leerling. Omdat dit een (soms nog vage)
verwachting betreft kan dit periodiek worden bijgesteld.
B. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. De onderbouwing bevat in elk
26

Een arrangement(splan) draait om extra ondersteuning voor een kind. Indirect kan het arrangement zich
richten op de persoon die het arrangement (mede) uitvoert, bijvoorbeeld de leraar. Dan gaat het om scholing
of coaching die specifiek gericht is op de (bijzondere) extra onderwijsbehoefte van deze leerling. Expertise
waarin niet verwacht kan worden dat deze tot de standaard ‘bagage’ van de leraar behoort.
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geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op
het onderwijs aan de leerling.
C. Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en (indien aan de orde) de
afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma (handelingsdeel).
De ouders hebben per 1 augustus 2017 instemmingsrecht op het handelingsdeel (C.) van het OPP.
Voor de onderdelen A. en B. blijft gelden dat ouders en school hierover op overeenstemming gericht
overleg voeren.

3. Arrangementen
Voor leerlingen die extra ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 nodig hebben, maakt de school
gebruik van een arrangement (dit is het middelste niveau van de eerder getoonde piramide). Het kan
gaan om een:
a. onderwijsondersteuningsarrangement,
b. een jeugdhulparrangement
c. een combinatie van beide: een onderwijsjeugdhulparrangement.
Het eerstgenoemde arrangement wordt betaald vanuit onderwijsgelden (budget
samenwerkingsverband). Het tweede vanuit zorg/jeugdhulpgelden of PGB-middelen. Het derde
vanuit zowel onderwijsgelden als zorg-/jeugdhulpgelden.
Deze paragraaf gaat over de onderwijsondersteuningsarrangementen. Het arrangement kan worden
uitgevoerd op de eigen school, maar ook (tijdelijk) op een andere school in het
samenwerkingsverband. Een arrangement kan door verschillende deskundigen worden uitgevoerd,
zoals een collega van de eigen of een andere school (BAO of S(B)O), een onderwijsbegeleidingsdienst
of een andere dienst, een zzp’ er, etc. Een zorgarrangement kan aangeboden worden door
verschillende zorgpartners, zoals CJG, GGD of jeugdhulpinstellingen.
Richtlijnen Arrangementen
Voor het opstellen van arrangementen is een aantal vertrekpunten, richtlijnen geformuleerd:
o Arrangementen hebben een looptijd variërend van een aantal weken tot in principe een jaar.
o Criterium is dat de onderwijsbehoefte de basisondersteuning, inclusief interventies,
overstijgt.
o Nieuw is dat nu ook arrangementen mogelijk zijn voor een kortere periode dan een jaar. Het
is de bedoeling dat er enerzijds korte, intensieve arrangementen komen voor leerlingen die
tijdelijk behoefte hebben aan een extra impuls in hun (stagnerende) ontwikkeling. Anderzijds
zullen er ook situaties blijven bestaan waarin leerlingen (enkele) jaren achtereen
ondersteuning vanuit een arrangement ontvangen. Bij jaarlijkse evaluatie wordt dan steeds
het vervolgarrangement bepaald.
Omdat het budget voor arrangementen niet oneindig is, is het belangrijk spaarzaam gebruik
te maken van ‘deze pot’.
o We hebben voor een jaar gekozen aangezien scholen de verantwoordelijkheid hebben om
jaarlijks het OPP met de ouders te evalueren. Bij deze evaluatie in een MDO kan worden
vastgesteld of er een aansluitend arrangement gewenst is en zo ja welk. Een uitgebreider of
kleiner arrangement kan passend zijn.
o In sommige situaties is het logisch om een arrangement voor te stellen voor langer dan een
jaar. Bijvoorbeeld als in mei een arrangement ter sprake wordt gebracht voor een leerling uit
groep 7. Dat voorstel geldt dan voor mei tot einde van dat schooljaar en het hele achtste
schooljaar. In die situaties geldt een maximum van anderhalf jaar.
o Arrangementen worden tussentijds door de scholen, in goed overleg met ouders,
geëvalueerd. Scholen hebben hier eigen afspraken over binnen de cyclus van
handelingsgericht werken. De evaluatie wordt vastgelegd: of in eigen documenten of in het
groeiwerkdocument.
o Voor de bekostiging geldt dat de onderwijsbehoefte van de leerling en/of
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht en/of ouder leidend is. Daarbij is er een vuistregel
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om de arrangementen in financieel opzicht aan te spiegelen. De vuistregel wordt vanuit het
MDO bewaakt en baseert zich enerzijds op de bedragen die gemoeid zijn met TLV’s SBO en
SO27. Bedragen in deze orde van grootte kunnen aan de orde zijn als het arrangement
voorziet in een onderwijsbehoefte die min of meer vergelijkbaar is met plaatsing in het SBO
of SO. Anderzijds zal bij veel andere arrangementen sprake zijn van een lichtere
onderwijsbehoefte en zullen dus ook de kosten van het arrangement lager moeten liggen.
Belangrijk is dat de deelnemers aan het MDO een uitlegbaar besluit nemen. De directeur en
intern begeleider kunnen (bijvoorbeeld) aan de buurschool uitleggen waarom in dit geval dit
beroep op (schaars) gemeenschapsgeld wordt gedaan. De adviseur passend onderwijs kan
aan collega’s en leidinggevende uitleggen waarom tot dit arrangement (met dit
kostenplaatje) is gekomen.
Financiering van arrangementen komt soms ook vanuit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld
een persoonsgebonden budget (PGB-gelden). Dit geldt voor onderwijsjeugdhulparrangementen of jeugdhulparrangementen. Dit is aan de orde als er ook zorgondersteuning nodig is op school.

4. Toelaatbaarheidsverklaringen
4.1 Algemeen
Na kortere of langere tijd kan in het proces van HGA duidelijk worden dat een arrangement
(ondersteuningsniveau 2) niet voldoende is. Soms is ook direct duidelijk dat een arrangement niet
volstaat. Uit de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt duidelijk dat het nodige aanbod alleen
kan worden gerealiseerd binnen de setting van een S(B)O-school. Voor plaatsing op deze
schoolsoorten is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband noodzakelijk
(wettelijke verplichting).
Onze denk- en werkwijze met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen is in beginsel hetzelfde als
beschreven in paragraaf 3 van deze bijlage. Dit betekent dat ook toeleiding naar een lesplaats in het
SBO of SO gebeurt volgens de eerder beschreven fasen van HGW en HGA. Aanvullend is er de rol van
twee (wettelijk verplichte) deskundigen (zie 4.2.).
Binnen ons samenwerkingsverband combineren we de beslissing over het toekennen van een TLV én
het beantwoorden van de vraag op welke specifieke SBO- of SO-school de leerling onderwijs gaat
volgen. Zo komen we ook hier tot maatwerk. De stappen die we met elkaar zetten, zijn hierop
aangepast.
De Toelaatbaarheidsverklaring - algemene landelijke regels
Het toekennen van een TLV-SBO betekent dat een leerling toelaatbaar is op één van de SBO-scholen
in het samenwerkingsverband. Over de feitelijke toelating beslist de SBO-school. Indien plaatsing op
een SBO-school buiten het samenwerkingsverband gewenst is, moet ook dat andere
samenwerkingsverband een TLV-SBO afgeven.
Het toekennen van een TLV-SO betekent dat een leerling toelaatbaar is op een SO-school, waar dan
ook in Nederland. Over de feitelijke toelating beslist de SO-school.
De WEC schrijft voor dat de TLV voor het speciaal onderwijs minimaal een jaar bedraagt. In de WPO
zijn geen bepalingen opgenomen voor de tijdsduur van een TLV voor het SBO (in ons
samenwerkingsverband hebben we de afspraak dat ook een TLV voor het SBO minimaal een jaar
bedraagt). Een plaatsing in het SBO en SO is in principe tijdelijk. Voor bepaalde groepen leerlingen is
het speciaal onderwijs passend gedurende de gehele periode van groep 1 tot 8. De wet voor het
speciaal onderwijs (Wet op de Expertisecentra) gaat uit van een actief terugplaatsingsbeleid. Na
afloop van de TLV wordt de leerling teruggeplaatst, tenzij de school kan aantonen dat het speciaal
27

De ondersteuningsbekostiging van een leerling die toelaatbaar is tot het SBO bedraagt ongeveer € 4.500. De
ondersteuningsbekostiging voor een leerling die toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs varieert: € 9.000 bij TLV-categorie
laag, € 14.000 TLV categorie midden en € 21.000 TLV categorie hoog. Dit zijn afgeronde bedragen. De bedragen worden
jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.
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onderwijs nog langer gewenst is. De praktijk leert dat dit niet altijd zo eenvoudig is.
Hieronder vertalen we deze landelijke regels verder naar onze situatie en werkwijzen.
De (basis)school voert de regie
Leerlingen met extra onderwijsbehoeften worden in een MDO besproken. Op het moment dat een
arrangement niet (meer) tegemoetkomt aan de onderwijsbehoefte van de leerling, zal in een
(volgend) MDO bekeken worden of plaatsing op een SBO- of SO-school wel passend is. Zodra de
basisschool aan ziet komen dat er mogelijk sprake zal zijn van plaatsing op het SBO of SO legt deze
school contact met één of meerdere S(B)O-scholen. Dit gebeurt zoveel als mogelijk met de school die
de voorkeur heeft van ouders. Bij SBO is het uitgangspunt: thuisnabij onderwijs. Dit wordt in
gesprekken met ouders benadrukt. Valt de keuze op een school die verder weg gelegen is, dan
worden ouders, indien van toepassing, geattendeerd op de strikte, gemeentelijke regelgeving
rondom leerlingvervoer.
De school waar de leerling in de toekomst onderwijs gaat volgen, noemen we de doelschool. Voor
het bieden van maatwerk bij de keuze voor een passende beschikbare speciale lesplaats is het in veel
gevallen van belang dat de (mogelijke) doelschool S(B)O zo vroeg mogelijk door deelname in MDO’s,
betrokken wordt in het traject van handelingsgericht arrangeren. Zij worden hiervoor gefaciliteerd. In
dit proces kan de doelschool op basis van de verzamelde informatie (bijvoorbeeld in het
groeiwerkdocument) en deelname aan de MDO’s over de leerling aangeven dat en hoe zij met hun
specifieke aanbod kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling, bereid zijn deze
leerling te plaatsen en binnen de in de MDO besproken gewenste termijn ook een plaatsing op de
doelschool kunnen realiseren.
Nadat alle stappen zijn gezet, kan in een (volgend) MDO het voorstel om een TLV aan te vragen
worden vastgesteld. De TLV-aanvraag richt zich ook op de te verwachten opbrengst, de duur en (in
het geval van een TLV-SO) beargumenteert de benodigde bekostigingscategorie laag, midden of hoog
(zie onder).
Rol van ouders
Ook in de toeleiding richting S(B)O nemen ouders een belangrijke plaats in. Ouders maken dan ook
deel uit van MDO’s waarin over hun zoon/dochter wordt gesproken. Binnen de scholen en het
samenwerkingsverband streven we ernaar dat ouders goed worden meegenomen in de gesprekken
over de ontwikkeling van hun zoon/dochter. Op 1 augustus 2017 wordt een wet van kracht die
bepaald dat er met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief. Voorheen moest er op overeenstemming gericht overleg met de ouders
plaatsvinden. Nieuw is dat ook de scholen voor speciaal onderwijs verplicht een handelingsdeel in
het ontwikkelingsperspectief moeten opnemen voor leerlingen. Ook hier geldt dat dit pas kan
worden vastgesteld nadat er overeenstemming met de ouders is bereikt.
4.2. Van basisschool naar speciaal (basis)onderwijs
Denk- en beslisproces
In het denk- en beslisproces over deze stap (bao > s(b)o) zijn, naast de ouders, betrokken:
a. medewerker(s) van de huidige school, medewerker(s) van de doelschool (SBO en/of SO), de
adviseur passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband en veelal ook de SMW-er, en
dergelijke.
b. twee personen die de rol van (wettelijk verplichte) deskundige vervullen. Deze personen brengen
formeel een advies uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband (in praktische zin ook aan het
MDO).
Wettelijke eisen deskundigenadvies
Artikel 34.8. Deskundigen samenwerkingsverband
De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een orthopedagoog of een psycholoog en
afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede deskundige,
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te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of
een arts. Bron: Algemene Maatregel van bestuur passend onderwijs, 2014.

De gedachte is dat de inbreng van de onder a. genoemde personen in praktische zin leidend is. Zij
vormen in elk geval het MDO en hebben waar nodig tussentijds informeel overleg. De adviseur
passend onderwijs zal in ingewikkelde kwesties zo nodig ook collega’s raadplegen (bijvoorbeeld een
andere adviseur of een orthopedagoog). De S(B)O scholen hebben, onder diverse namen,
medewerkers die participeren in MDO’s op de basisscholen (veldwerkers, plusdienst-medewerkers
en dergelijke). Zij zijn lang niet altijd orthopedagoog of psycholoog, maar wel bij uitstek de juiste
persoon in het proces. Deze deelnemer(s) vanuit S(B)O-scholen hebben mandaat28 om in een MDO te
kunnen meebeslissen of de doelschool op basis van het schoolprofiel kan voldoen aan de onderwijsen ondersteuningsbehoefte van de leerling en de leerling daadwerkelijk op de gewenste termijn
geplaatst kan worden29,30. Dit mandaat betreft niet automatisch ook het vervullen van de rol van de
formele tweede deskundige. Op de rol van deze deskundige wordt ingegaan in de volgende alinea’s.
Formele betrokkenheid twee deskundigen
In ons samenwerkingsverband hebben we vastgesteld dat één van de orthopedagogen van het
bureau van het samenwerkingsverband optreedt als eerste deskundige.
De betrokkenheid vanuit het bureau van het samenwerkingsverband is er altijd, omdat het
samenwerkingsverband de TLV afgeeft en bekostigt, het samenwerkingsverband degene is die in
geval van geschillen voor de Landelijke Bezwaaradviescommissie TLV’s moet verschijnen en
dergelijke.
Het is belangrijk dat de school in vroeg stadium bedenkt wie de rol van tweede deskundige gaat
vervullen en het bureau van het samenwerkingsverband benadert over het beschikbaar stellen van
de eerste deskundige. De adviseur kan hierin meedenken. Het samenwerkingsverband publiceert31
een lijst met personen die als tweede deskundige mogen optreden.
De formeel vereiste inzet van de twee deskundigen regelen we pragmatisch. Van situatie tot situatie
vormen we een tweetal dat aan de wettelijke eisen voldoet. Dit kunnen ook mensen zijn die
genoemd onder a. een rol spelen, maar dit hoeft niet.
Bijvoorbeeld:
1. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en een orthopedagoog of
psycholoog vanuit een onderwijsbegeleidingsdienst die al vast deel uitmaakt van het MDO van de
school,
2. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en de SMW-er die in het
MDO deelneemt,
3. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en een GZ-psycholoog die
vanuit de S(B)O-school participeert in het proces,
4. een orthopedagoog vanuit het bureau van het samenwerkingsverband en een jeugdarts.
Inzet van de SMW-er of jeugdarts is mogelijk als het dossier duidelijk een sociaal-maatschappelijke
en medische component kent.

28

Sommige SO-scholen hanteren een eigen toelatingsprocedure waarbij wenweken op de beoogde doelschool worden
georganiseerd om na te gaan of de SO-school aan de onderwijs-zorgbehoefte tegemoet kan komen. Nader doordacht moet
worden hoe dit kan aansluiten op de in deze bijlage 4/5 beschreven werkwijze.
29
Dit laat onverlet dat het altijd formeel de rol is van bestuur om toe te laten.
30
Om de beoogde werkwijze te realiseren is nodig dat komend schooljaar 2017-2018 onderzoek plaatsvindt naar:
a. de huidige wijze waarop S(B)O-scholen ‘wenweken’ inzetten om na te gaan of zij het nodige onderwijsaanbod kunnen
bieden. Hierbij wordt ook de wetgeving rondom de zorgplicht betrokken.
b. Het specifieke aanbod voor de verschillende doelgroepen in concrete schoolondersteuningsprofielen van de individuele
S(B)O-scholen beschikbaar is. Duidelijk is wat, daar waar nodig, in de setting van de doelschool in afstemming met zorg (en
ouders) en hulpverlening voorwaardelijk gerealiseerd dient te worden om het onderwijs op de doelschool zo optimaal te
kunnen afstemmen op de beoogde doelgroep van de speciale lesplaats.
31
Omstreeks 24 mei 2017.
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Feitelijk ontstaat dan de werkwijze dat een orthopedagoog vanuit het bureau van het
samenwerkingsverband (al dan niet op afstand) de rol van eerste deskundige vervult en iemand
anders (al dan niet ook al lid van het MDO) de rol van tweede deskundige. De regie-voerende school
(zorgplichtige school) beziet wie het beste als tweede deskundige kan optreden.
Soms zal geen enkele MDO deelnemer de rol van wettelijk deskundige mogen vervullen. Dan komt
de tweede deskundige van buiten de kring van het MDO. Hij/zij vervult de rol al dan niet op afstand.
Dan kan bijvoorbeeld een CvB lid van de S(B)O school de rol van deskundige vervullen, of er wordt
iemand gevraagd vanuit de pool van externe deskundigen die het samenwerkingsverband
beschikbaar heeft.
Aan de inzet van een medewerker van een onderwijsbegeleidingsdienst, een GZ-psycholoog vanuit
de S(B)O-school of iemand uit de pool van het samenwerkingsverband (als tweede deskundige) zijn
kosten verbonden voor de school die het MDO belegt (regie-voerende school, school met de
zorgplicht).
Bij ingewikkelde casussen kan het nuttig zijn de beide deskundigen al vroegtijdig te betrekken, om
informatie uit te wisselen. Eén of beide deskundigen kunnen dan in een MDO participeren. Het
uiterste moment waarop de school de beide deskundigen in positie brengt, is als de MDOparticipanten (dus inclusief de ouders) het eens zijn om een TLV aanvraag in te dienen.
Aanvraag indienen
De onderliggende documenten (argumentatie om TLV aan te vragen) worden voor zover nodig
verder in orde gemaakt. Deze documenten die de TLV aanvraag onderbouwen, worden (via OT) ter
inzage gegeven aan de deskundigen. De twee deskundigen schrijven hun advies. Ze maken daarbij
gebruik van het deskundigenadviesformulier (zie website sppoh). De deskundigen plaatsen hun
advies in OT. Als beide deskundigen positief adviseren kan de school de aanvraag op definitief zetten.
Daarna doet de adviseur een procesmatige check (is het voorstel conform MDO).
Geen overeenstemming deskundigen
In uitzonderingssituaties kan het anders gaan. Ook daarvoor moet iets geregeld zijn.
Als beide deskundigen niet gelijkluidend adviseren dan vindt een nieuw MDO plaats waarbij de beide
deskundigen ook aanwezig zijn. De directeur van het samenwerkingsverband zal namelijk nooit
zonder meer een voorstel honoreren waarover een of twee deskundigen negatief adviseren. De
uitkomst van het nieuwe MDO kan zijn dat beide deskundigen alsnog positief adviseren. Zie dan
hierboven. Een andere uitkomst kan zijn dat het MDO van inzicht verandert.
Als beide of één van beide deskundigen ook na een MDO overleg niet positief adviseert, wordt een
bemiddelaar ingeschakeld. Het samenwerkingsverband publiceert32 een lijst met personen die als
bemiddelaar op mogen optreden. De uitkomst kan zijn: door tussenkomst van een bemiddelaar
komen er toch twee positieve adviezen, zie dan verder hierboven. Een andere uitkomst kan zijn dat
het MDO van inzicht verandert.
Ook is mogelijk dat de deskundigen na een MDO overleg met de bemiddelaar het nog niet eens zijn.
Dan worden alle stukken (MDO overleg, twee adviezen deskundigen en een advies van de
bemiddelaar) naar de directeur van het samenwerkingsverband gestuurd. De directeur neemt dan op
basis van deze documenten een besluit over het wel of niet toekennen van de TLV aanvraag.
4.3. Onderinstroom, neveninstroom, verlenging: s(b)o-school heeft de regie
In het denk- en beslisproces over deze stap (directe plaatsing op een S(B)O school, dan wel
verlenging van deze plaatsing) zijn, naast de ouders, betrokken:
a. medewerker(s) van de betreffende S(B)O-school, de adviseur passend onderwijs vanuit het
samenwerkingsverband en veelal ook de SMW-er, en dergelijke. Indien (op termijn) overgang naar
een reguliere basisschool beoogd wordt, is ook een vertegenwoordiger van deze school betrokken.
32

Omstreeks 10 juni 2017.
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b. twee personen die de rol van (wettelijk verplichte) deskundige vervullen.
Verder verloopt het proces zoals beschreven onder 4.2. Hierbij vervult de vertegenwoordiger van de
S(B)O-school (orthopedagoog of psycholoog) de rol van eerste deskundige en een vertegenwoordiger
vanuit het bureau van het samenwerkingsverband de rol van tweede deskundige, of omgekeerd.
Een logisch moment om een MDO te organiseren over de vraag of de TLV wel of niet verlengd moet
worden is een aantal maanden voordat de TLV afloopt. Voor leerlingen waarvan duidelijk is dat deze
hun schoolloopbaan binnen de huidige setting zullen vervolgen, mag verwacht worden dat enkele
maanden voor afloop van de TLV voldoende informatie beschikbaar is om verlenging van de TLV en
de te verwachten opbrengst richting de geformuleerde uitstroombestemming van de leerling in een
beslis MDO met de nodige betrokkenen te verantwoorden.
Voor leerlingen waarvoor gedacht wordt aan een andere setting aansluitend op de aflopende TLV zal
in een cyclus van MDO’s uiteindelijk duidelijk moeten worden wat dan de best passende setting is.
Ook voor deze leerlingen is het van belang om het verzamelen van de nodige gegevens zo snel
mogelijk te starten en samen met de ouders en leerling de vervolgsetting duidelijk te hebben.
De adviseur passend onderwijs van de school ontvangt in het jaarlijkse startgesprek met de S(B)Oschool een planning van de MDO’s waarin de leerlingen, waarvan de TLV dat schooljaar afloopt,
worden geagendeerd.
4.4. Categoriebepaling TLV SO
Voor het bepalen van de hoogte van de toelaatbaarheidsverklaring SO (laag, midden, hoog) is onder
meer in samenspraak met de directeuren van de SO-scholen een werkinstructie opgesteld. Gestreefd
wordt naar een model waarbij een koppeling ontstaat tussen de onderwijsbehoefte van de leerling,
het ondersteuningsaanbod van de school (op basis van het schoolprofiel/verschillende profielen
binnen de school) en de bekostigingscategorie. Een tweede belangrijk uitgangspunt bij het bepalen
van de bekostigingscategorie TLV SO is dat er geen onderwijsgeld naar zorgtaken gaat (anders dan de
formatie die SO-scholen hier al sinds jaar en dag voor inzetten). Dat betekent dat het voor scholen en
ouders helder moet zijn welke zaken door de zorg/jeugdhulp worden bekostigd.
In incidentele gevallen kan naast een TLV tijdelijk sprake zijn van een arrangement. Dit is aan de orde
als de leerling binnen de stroom of het profiel dat het beste aansluit bij de onderwijsbehoefte (en op
basis waarvan de TLV is toegekend) tijdelijk iets extra’s nodig heeft.

5. Werkwijze van het MDO
De ondersteuningsniveaus in relatie tot MDO’s
Niveau
Inhoud
Voor wie
1 BasisKwalitatief goed
Leerlingen hebben
ondersteuning
onderwijs aan de
voldoende aan het
groep. Afstemming
basisaanbod. Elke
onderwijs op
leerling werkt op zijn of
specifieke behoeften haar niveau binnen het
binnen het
aanbod van de groep.
basisaanbod. De
Voor sommige
algemene
leerlingen vindt
ondersteuning werkt intensivering binnen het
preventief.
basisaanbod van de
groep plaats.
Inzetten van
Leerlingen die
preventieve en licht
aanvulling nodig
curatieve
hebben op de doelen
interventies
voor de basisgroep en
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Afstemming/overleg
Groepsbespreking (leerkracht,
intern begeleider en ouder)
Leerkrachten onderling
(doorgaande lijn en elkaar
benutten als steunbron)
Leerkracht - ouder.
Leerkracht - intern begeleider

Leerlingbespreking (leerkracht,
intern begeleider en ouder).
Indien gewenst overleg met
adviseur van het

subgroepen.

2 Extra
ondersteuning

Inzetten van
arrangementen die
aansluiten op de
hulpvraag van de
leerling

Leerlingen met
onderwijsbehoeften die
de basisondersteuning
overstijgen

3 Lesplaatsen
SBO en SO

(Tijdelijk) onderwijs
op een school voor
SBO of SO.

Leerlingen die meer
ondersteuning nodig
hebben dan met
arrangementen op de
eigen school/tijdelijk op
een andere school
geboden kan worden.

samenwerkingsverband.
Leerkrachten onderling (elkaar
benutten als steunbron)
Leerkracht - ouder
Leerkracht - intern begeleider
Multidisciplinair overleg
(MDO). In ieder geval
aanwezig: leerkracht, intern
begeleider, ouder(s), adviseur
passend onderwijs. De
maatschappelijk werker zal
ook vrijwel altijd deelnemen.
Multidisciplinair overleg
(MDO). In ieder geval
aanwezig: leerkracht, intern
begeleider, ouder(s), adviseur
passend onderwijs. Ook de
maatschappelijk werker zal
vrijwel altijd deelnemen. De
formele eerste en tweede
deskundige kunnen
desgewenst deelnemen, maar
dit hoeft niet. Andere
deskundigen naar behoefte op
afroep.

Wanneer een MDO?
Een MDO wordt georganiseerd wanneer een leerling een extra onderwijsbehoefte heeft. Het overleg
dient om de hulpvraag rond de leerling zo integraal mogelijk te benaderen en samenwerking tussen
alle partijen te bevorderen. Een MDO kan binnen het cyclisch werken worden ingezet bij de
intakefase (waarnemen en begrijpen), de adviesfase (formuleren onderwijsbehoeften en aanpak) en
de fase van evaluatie en bijstellen.
Aanmelding en voorbereiding MDO
In de meeste gevallen wordt de leerling vanuit de leerlingbespreking aangemeld voor een MDO. In
bepaalde gevallen kan ook de maatschappelijk werker een leerling aanmelden voor een MDO. Dat
kan gebeuren als de gezins- en thuissituatie het functioneren van de leerling op school beïnvloedt.
De intern begeleider coördineert de voorbereiding van een MDO. De intern begeleider stemt
hierover af met de leerkracht, de ouder en de adviseur. De intern begeleider schakelt bij de
aanmelding MDO de eigen adviseur in. De adviseur is de gesprekspartner vanuit het
samenwerkingsverband in het MDO. Dat betekent dat de adviseur onder andere verhelderingsvragen
stelt, de cyclus van handelingsgericht werken mee bewaakt en op verzoek meedenkt over een
passend arrangement voor de leerling. De adviseur heeft onder meer de rol van makelaar, hij/zij is
goed op de hoogte van beschikbare expertise binnen het samenwerkingsverband en bij onze
ketenpartners.
De aanmelding voor het MDO moet zorgvuldig met de ouders worden besproken. Ouders
ondertekenen een formulier waarin ze toestemming geven voor het bespreken van hun
zoon/dochter in het MDO en voor het opvragen van informatie door school.
Ter voorbereiding op het MDO wordt alvast informatie verzameld. Dat kan door het invullen van deel
A en deel B van het groeiwerkdocument. De school gaat hierover in gesprek met de ouders. Ouders
geven van tevoren hun zienswijze, onder andere over de bevorderende en belemmerende factoren.
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In veel situaties zal een leerling niet zelf aan een MDO deelnemen. Dan is het belangrijk om
voorafgaand aan een MDO met de leerling in gesprek te gaan. Dat levert vaak waardevolle informatie
op. Kinderen kunnen over het algemeen goed aangeven wat ze moeilijk vinden, wat ze willen leren
en welke hulp ze daarbij nodig hebben. Het is ook mogelijk om het gesprek met de leerling te voeren
aan de hand van een beknopt vragenformulier dat het kind zelf heeft ingevuld.
MDO en ouders
Het kenmerkende van een MDO is dat de verschillende partners om tafel zitten en allemaal de
gelegenheid hebben om hun visie te geven. Dat betekent dat ouders niet alleen worden
geïnformeerd door de school over de plannen die er zijn om de leerling te ondersteunen. Ouders
worden juist uitgenodigd om hun zienswijze te geven en mee te denken. Nodig ouders uit om te
reageren op het doel dat je zou willen nastreven voor de leerling. Vraag aan ouders welke bijdrage zij
zouden kunnen leveren om samen dit doel te kunnen bereiken voor hun zoon of dochter. Dit zal een
goede samenwerking tussen de verschillende partijen bevorderen.
Kern van een MDO
De werkwijze van een MDO is gebaseerd op de theorie van handelingsgericht werken (HGW). Een
MDO volgens de handelingsgerichte werkwijze verloopt van overzicht en inzicht naar uitzicht
(Pameijer & Van Beukering, 2012).
Overzicht: Wat gaat er goed, wat gaat er moeizaam? Bevorderende en belemmerende factoren in
kaart brengen. Maatregelen en effecten tot nu toe?
Inzicht: Hier gaat het om de analyse. Hoe kunnen we de situatie begrijpen?
Uitzicht: Wat zijn de doelen voor de leerling en welke aanpak heeft de leerling nodig?
Fasering in een MDO
Een overleg volgens de handelingsgerichte werkwijze verloopt van overzicht, naar inzicht en uitzicht,
waarbij onderstaande negen stappen worden doorlopen. (Pameijer en Beukering, 2012). Dat is geen
keurslijf, maar het geeft wel houvast om in overeenstemming met elkaar te komen tot het
vaststellen van een arrangement (extra ondersteuning of lesplaats SBO/SO).
Hieronder geven we in het kort de negen stappen weer.
1.
Voorbereiding
Aanleiding, verwachting en doel van het overleg.
2.
Start
Bespreken van de stappen van het overleg.
3.
Overzicht
Wat gaat goed en wat werkt belemmerend?
4.
Inzicht (analyse)
Met elkaar analyseren hoe het zou kunnen dat de huidige situatie zo is. Daarbij
aandacht voor: kind, onderwijs en opvoeding.
5.
Voldoende inzicht?
Weten de deelnemers voldoende om de vragen te kunnen beantwoorden?
Of is er een onderzoeksfase nodig?
6.
Uitzicht
Welke aanpak heeft de leerling nodig?
Wat willen we veranderen? (wenselijk)
Wat kunnen we veranderen? (haalbaar)
7.
Onderwijs/opvoedbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de
leerkracht en/of ouders kind
Opstellen van doelen en arrangement.
8.
Afspraken en planning
Afspraken vastleggen (wie doet wat, hoe en wanneer?)
9.
Afronding
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Terugblik op de bespreking en evaluatie afspraak.
Het lukt niet altijd om alle stappen in een MDO te doorlopen. Dan wordt een tweede (vervolg) MDO
gepland. Er is een MDO-formulier beschikbaar waarop de negen stappen uitgebreider staan
beschreven.
Evaluatie in het MDO
Cyclisch wordt geëvalueerd wat de resultaten zijn en of de doelen die bepaald zijn ook daadwerkelijk
zijn bereikt. Als voor een leerling een OPP is opgesteld, dan evalueert de school minimaal jaarlijks
met de ouders of de doelen zijn behaald, of de aanpak heeft gewerkt en of de leerling nog op koers
zit qua uitstroomperspectief.
Tijdens de evaluatie wordt altijd gekeken of de ondersteuning nog passend is. Op basis van de
evaluatie kan besloten worden:
o De ondersteuning op het huidige niveau voort te zetten (en te actualiseren).
o De ondersteuning naar een hoger niveau op te schalen.
o De ondersteuning naar een lager niveau bij te stellen.
o De ondersteuning af te sluiten.
MDO en formulieren
Bij de nieuwe werkwijze gaan we ervan uit dat de scholen bij een groepsbespreking,
leerlingbespreking en MDO eigen formulieren hanteren. Het is echter ook mogelijk de formulieren te
gebruiken die tijdens de pilots zijn ontwikkeld. De volgende formulieren zijn via de website van het
samenwerkingsverband beschikbaar:
o groeiwerkdocument,
o een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP),
o een checklist waar een OPP minimaal aan moet voldoen,
o een format voor een MDO-overleg,
o een MDO-formulier met daarbij een uitgebreidere toelichting op de negen stappen.
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Bijlage 6. De tien criteria van ouderbetrokkenheid
1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle
informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op
ouderbetrokkenheid zichtbaar.
2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het
schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een
leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald
beleidsthema, etc. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling
van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.
5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.
Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken
aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd, zijn voor iedereen comfortabel en
gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers om zijn of haar visie te geven.
6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop
aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de
school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt
iedereen zich verantwoordelijk.
7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden uitgenodigd
informatie toe te voegen.
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante
manier om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat
er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen.
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. De
mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot uiting
in dit criterium.
10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door
iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school
heeft het basisarrangement van de inspectie.
Deze tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gebaseerd op de zes standaarden van PTA (Parent
Teacher Association), www.pta.org.
Lees meer over ouderbetrokkenheid op:
http://www.sppoh.nl/wp-content/uploads/2016/11/Programma_Ouderbetrokkenheid.pdf
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Bijlage 7. Typering SO-scholen
Scholen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van lichamelijk en
verstandelijke beperkingen
Bernardusschool
Voor zeer moeilijk lerende kinderen. Dit zijn leerlingen met een zeer grote ontwikkelingsachterstand.
Veel leerlingen hebben een bijkomende handicap zoals een stoornis uit het autistisch spectrum,
ADHD, syndromen en/of sociaal-emotionele problematieken. De school werkt samen met de
zorginstellingen en kenniscentra waar veel leerlingen mee te maken hebben.
Inspecteur S. de Vriesschool
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, bewegingsonderwijs en kunstzinnige vormgeving. Er zijn ondersteuningsgroepen voor
kinderen met een IQ onder de 35 en/of een zeer beperkt gedragsrepertoire.
Herman Broerenschool
Voor zeer moeilijk lerende kinderen en ernstig meervoudig beperkte kinderen. Er is een
samenwerking met Ipse de Bruggen (zorg voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten).
Koetsveldschool
Voor leerlingen die zeer moeilijk leren (ZML). De leerlingen worden stap voor stap en in hun eigen
tempo naar hun toekomst begeleid, met veel persoonlijke aandacht voor hun ontwikkeling.
’t Kraaienest
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking, eventueel met bijkomende problematiek. Er is een
samenwerking met Ipse de Bruggen, waardoor zorg en onderwijs elkaars expertise kunnen inzetten.
Maurice Maeterlinckschool
Voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurig zieke leerlingen. De
school werkt onder meer samen met de Sophia revalidatie, Middin/Levin en Ipse de Bruggen. Er is
veel personeel voor onderwijs, zorg, therapie en revalidatie.
Piramide
Voor leerlingen met lichamelijke beperkingen en/of langdurige ziektebeelden. Er is een intensieve
samenwerking met Sophia Revalidatie.
Tyltylcentrum De Witte Vogel
Voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. Er is een samenwerking met Middin en
Sophia Revalidatie. Er is veel personeel voor zorg, therapie en revalidatie in huis.
Scholen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het terrein van gedrag
Eerste Nederlandse Buitenschool
Voor kinderen met een internaliserende ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische stoornis. De
leerlingen hebben een autisme spectrum stoornis, AD(H)D, een angststoornis of een
hechtingsproblematiek. Alle kinderen hebben moeite met sociale situaties.
Inspecteur W.P. Blokpoelschool
Voor kinderen met psychiatrische- en gedragsproblemen. Er zijn groepen voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen en groepen voor zeer moeilijk opvoedbare (en moeilijk) lerende kinderen. Bij
ZMOLK-leerlingen is naast een gediagnosticeerde gedragsstoornis ook sprake van een
benedengemiddeld of laag intelligentieniveau.
Leo Kannerschool
Voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Structuur, overzichtelijkheid en heldere regels
staan centraal in de aanpak. Er is veel aandacht voor de omgang met elkaar, het aanleren van sociale
vaardigheden en het creëren van een realistisch, positief zelfbeeld.
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Opperd
Voor kinderen met gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Er is veel aandacht voor gedrag,
zelfstandigheid en verwerven van sociale vaardigheden. Specialismen binnen de school zijn:
didactische remedial teaching, spelbegeleiding en dier ondersteunende training.
Strandwacht
Voor kinderen met psychiatrische problemen en gedragsproblemen, die vaak tot ernstige
leerproblemen leiden. Er is veel aandacht voor gedrag, zelfstandigheid en verwerven van sociale
vaardigheden. Er kan, indien nodig, in de groep, individuele begeleiding van een begeleider vanuit de
zorg worden ingezet.
De Strandwacht is verbonden aan het Pedologisch Instituut.
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Bijlage 8. Kerngegevens samenwerkingsverband33

Fig. 12. Aantallen leerlingen en deelnamepercentages 2011-2015

33

In de twee tabellen staan soms licht afwijkende leerlingenaantallen per zelfde datum. Dit heeft te maken met correcties
die achteraf nog zijn doorgevoerd door scholen en/of de inspectie.
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Fig. 13. Aantallen leerlingen 2014-2016
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Bijlage 9. Meerjarenbegroting
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Bijlage 10. Regeling binnenvliegers
Afspraak gemaakt op 29 oktober 2014.
De ‘Regeling binnenvliegers’ geldt voor leerlingen die verhuizen naar binnen het werkgebied van het
samenwerkingsverband, die of een S(B)O-TLVbeschikking vanuit een andere regio hebben of
hoogstwaarschijnlijk een S(B)O-TLV kunnen krijgen én min of meer onaangekondigd op de stoep van
de S(B)O-school staan.
Deze situatie komt betrekkelijk weinig voor, maar daar waar die aan de orde is, dreigt thuiszitten
zolang geen TLV is afgegeven.
Voor deze situaties is in genoemd overleg de volgende werkwijze besproken:
o De S(B)O-school schat in of de leerling naar alle waarschijnlijkheid in aanmerking komt voor
een TLV-SPPOH. De S(B)O-school betrekt daarbij de adviseur van SPPOH.
o Wanneer de S(B)O-school dat positief inschat wordt zo snel mogelijk een aanvraag voor een
TLV ingediend bij SPPOH. Meestal zal dat een aanvraag zijn voor een TLV van een jaar, gezien
de korte tijd dat de S(B)O-school de leerling kent.
o De adviseur geeft bij het secretariaat van het expertiseteam SPPOH aan dat de aanvraag met
voorrang moet worden behandeld.
o SPPOH neemt zo snel mogelijk een besluit op de aanvraag.
o Wanneer de S(B)O-school het kunnen verkrijgen van een TLV-SPPOH positief inschat wordt
de leerling ‘onder voorbehoud’ geplaatst en kan de leerling onderwijs volgen. Op het
moment dat de TLV door SPPOH wordt afgegeven schrijft de S(B)O-school de leerling in.
o Wanneer voor de leerling geen TLV-SPPOH wordt afgegeven dan neemt de S(B)O-school, in
samenwerking met de adviseur SPPOH, het initiatief om de leerling een andere passende
plek binnen het onderwijs te bezorgen.
Met deze aanpak wordt voorkomen dat kinderen, waarbij binnen het verband van SPPOH niemand
vanuit het onderwijs verantwoordelijk is voor de voorgeschiedenis en de wijze waarop de leerling is
binnengekomen, thuis komen te zitten.
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Bijlage 11. Voornaamste wijzigingen in dit plan ten opzichte van eerdere
conceptversies
Wijzigingen in versie 0.5 ten opzichte van 0.4
Algemeen
Diverse tekstuele en grammaticale verbeteringen en verduidelijkingen zijn doorgevoerd.
Paragraaf 2.2.
Resultaat 3: 95% gewijzigd in 100%. In het Implementatieplan worden flankerende activiteiten
opgenomen als bijdrage aan de realisatie van deze doelstelling.
Paragraaf 9.3.2.
Enkele nuanceringen met betrekking tot individuele gemeentelijke situaties aangebracht.
Paragraaf 9.3.6.
Gewenste nauwere samenwerking met SWV ZHW is expliciet benoemd.
Paragraaf 10.3
Uitgebreider beschreven, mede op verzoek gemeenten.
Paragrafen 10.6 en 11.6
Juridisch punten op de i. gezet.
Paragraaf 15.2 - Bureauorganisatie
Uitwerking van management en staf opgenomen, op basis van de door het DB op 15 maart 2017
geaccordeerde notitie ‘Inrichting management en staf’.
Paragraaf 15.5.1 - Overleg met de beleidsmedewerkers van de schoolbesturen
Tekst aangepast op basis van gesprek met de beleidsmedewerkers.
Hoofdstuk 16 en bijlage 9 - (meerjaren)begroting
Inhoud in lijn gebracht met bespreking in DB 15 maart 2017.
Bijlage 4 en 5
Aan de denk- en werkkaders is een preambule toegevoegd.
Bijlage 10
Verwijderd. Wordt nog geactualiseerd.
Bijlage 12 - Afkortingenlijst
Toegevoegd.
Wijzigingen in versie 0.4 ten opzichte van de versies 0.1, 0.2 en 0.3
Algemeen
a. Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetswijziging die ouders per 1
augustus 2017 instemmingsrecht geeft op het handelingsdeel van het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Waar relevant, is dit in teksten, werkwijzen en voorbeelden verwerkt. Zo is de term
‘consensus’ overal gewijzigd in ‘overeenstemming’.
Inhoudsopgave toegevoegd.
1. Voorwoord, proces en leeswijzer
Voorwoord: rol ouders meer benadrukt.
Proces: geactualiseerd.
Leeswijzer: toegevoegd op verzoek OPR.
2. Samenvatting
Wijzigingen elders in het plan (zie onder) zijn ook doorgevoerd in de samenvatting.
2.2. Beoogde resultaten: uitgebreid, aangescherpt en thematisch gerangschikt.
3. Terugblik, ontwikkelingen en risico’s
Paragraaf 2.4. uit vorige versie (Risico’s) geïntegreerd in deze paragraaf.
4. Missie en Visie
Aangescherpt en uitsplitsing gemaakt naar missie en visie
5. Basisondersteuning
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Algemeen: diverse verduidelijkingen toegevoegd.
5.1. Onderlinge verantwoording inzet gelden basisondersteuning. Toegevoegd: mag niet leiden tot
meer bureaucratie voor scholen.
5.3. Tekst zo aangepast dat nu meteen ook een besluit genomen wordt over de hoogte van dit
bedrag in schooljaar 2017-2018.
5.5. Tekst op enkele punten verduidelijkt. Wettelijke eisen scherper opgenomen.
5.5. Tekst opgenomen die toelicht hoe inzet van schoolspecifieke expertise soms vanuit een
arrangement bekostigd kan worden.
5.5. Actualisatie van alle SOP’s in najaar 2017 als afspraak opgenomen.
5.6. Zorgplicht: tekst uitgebreid en 1:1 in overeenstemming met wetteksten gebracht.
6. Adviseurs
Rollen uitvoeriger opgeschreven en aangescherpt/verduidelijkt.
7. Schoolmaatschappelijk werk+
Zorgen over toereikende financiering (subsidies gemeenten) aangescherpt.
8. Lerende organisatie
Kennis- en ontwikkelcentrum uit het plan verwijderd. Hoofdstuk nu opgebouwd langs twee
centrale begrippen: ‘Lerende organisatie’ en ‘Expertise delen’
9. Samenwerking
Structuur hoofdstuk aangepast, naar drie duidelijke blokken ouders, werkgebieden en partners.
9.3.1 Gemeente als partner. Punt 6 toegevoegd: gezamenlijke monitoring inzet vanuit zorg en
samenwerking binnen zorg en tussen zorg en onderwijs.
9.3.1 (einde paragraaf) Actiepunt toegevoegd over afstemming tussen samenwerkingsverband en
gemeentelijke - schoolbestuurlijke overleggen.
9.3.5. Voorscholen en dergelijke. Tekst uitgebreid.
9.3.6. Samenwerking met andere SWV-en. Werkafspraken met PPO Delflanden opgenomen.
9.3.10 BOVO. Tekst aangescherpt.
10. Arrangementen
Hoofdstuk uitgebreid en geconcretiseerd op basis van Pilot ervaringen.
We spreken nu consequent over arrangementen, niet meer over intensieve arrangementen.
Nieuwe terminologie consequent toegepast: we spreken niet meer over het aanvragen van
arrangementen door scholen, maar over het doen van voorstellen voor arrangementen in het
MDO.
11. SBO en SO
Tekst zo aangepast dat nu meteen ook een besluit genomen wordt over de hoogte van de diverse
bedragen in schooljaar 2017-2018.
11.3.2 en 11.4.2: Budget voor advisering SBO- en SO-scholen bij arrangementen en
toelaatbaarheidsverklaringen. Beperking doorgevoerd. Het bedrag is nu alleen nog maar bedoeld
om kosten te dekken die gemaakt worden bij het meedenken over het afgeven van TLV’s en dus
niet meer bij arrangementen. Deze beperking is nodig omdat de taak van de S(B)O-scholen op dit
punt zal toenemen (participatie in MDO’s). Het meedenken over arrangementen kan in het
vervolg als kostenpost in de arrangementsbegroting worden opgevoerd.
12. Dekkend aanbod en thuiszitters
Dekkend aanbod. Tekst uitgebreid, aandachts- en actiepunten toegevoegd.
Thuiszitters. De tekst van paragraaf 12.2 is in lijn gebracht met het onlangs gepubliceerde
‘Thuiszitterspact G4’.
13. Monitoring
Tekst verder uitgewerkt.
14. Projecten
Tekst aangevuld met informatie over het Implementatieplan.
15. Bureauorganisatie (bestuur, beleid en bedrijfsvoering) en communicatie
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Het hoofdstuk is geactualiseerd en geconcretiseerd naar de feitelijke stand van het
veranderingsproces op dit moment.
15.7.1. Tekst toegevoegd over samenwerking tussen beleidsmedewerkers schoolbesturen en
bureau samenwerkingsverband.
16. Financiële vertaling
De beleidsarme begroting uit de vorige versie van het plan is omgezet in een beleidsrijke versie.
De beleidsrijke begroting is de financiële vertaling van dit Ondersteuningsplan.
Bijlagen
Bijlage 2 Basisondersteuning, inclusief interventies
Deze bijlage is op een aantal technische punten verduidelijkt en uitgebreid en de relatie is gelegd
naar het nieuwe Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.
Bijlage 4 Denk- en werkkader arrangementen
Dit denk- en werkkader is met name op basis van de pilotopbrengsten aangescherpt en uitgebreid.
Zo is een vertrekpunt/vuistregel voor de financiële omvang van arrangementen opgenomen.
Daarin is ook bepaald dat een arrangement in beginsel de duur heeft van ongeveer drie tot
ongeveer twaalf maanden.
Bijlage 5 Denk- en werkkader TLV’s
Deze bijlage is nieuw.
Bijlage 8
Uitgebreid.
Bijlage 9
Beleidsarme meerjarenbegroting vervangen door beleidsrijke versie.
Bijlage 10, 11, 12
Nieuw.
Wijziging in definitieve versie ten opzichte van de laatste conceptversies
Bijlage 4/5
Bijlage 4 en 5 zijn geïntegreerd tot één ‘Denk- werkkader arrangementen en TLV’s’
Algemeen
Diverse taalkundige verbeteringen zijn nog doorgevoerd.
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Bijlage 12. Afkortingenlijst
BAC
BAO
BOVO
CJG
Cluster 1
Cluster 2
CvB
CvO
ESM
G4 overleg
GGD
GMR
IB
HGA
HGW
HP
JGZ
KCO
LEA
LG
LZ
MDO
MG
MI
MR
NAH
OKR
OOGO
OPDC
OPP
OPR
OT
PGB
PO
PPO
PrO
RT
SBO
SMW
SO
SOP
SVIB
SWV
TLV
VO
VSO
WEC
WMS
WPO
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Bezwaaradviescommissie
Basisonderwijs
Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Centrum Jeugd en Gezin
Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking
Onderwijs voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen
Commissie voor de Begeleiding
Commissie van Onderzoek (van instellingen cluster 1 en 2)
Ernstige spraak-/taalmoeilijkheden
4 grote steden overleg
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Intern Begeleider
Handelingsgericht arrangeren
Handelingsgericht werken
Handelingsplan
Jeugdgezondheidszorg
Kenniscentrum Onderwijs
Lokale Educatieve Agenda
Lichamelijk gehandicapt
Langdurig ziek
Multidisciplinair overleg
Meervoudig gehandicapt
Meervoudige intelligentie
Medezeggenschapsraad
Niet-aangeboren hersenletsel
Onderwijskundig rapport
Op overeenstemmingsgericht overleg
Orthopedagogisch didactisch centrum
Ontwikkelingsperspectiefplan
Ondersteuningsplanraad
Onderwijs transparant
Persoonsgebonden budget
Passend onderwijs
Passend primair onderwijs
Praktijkonderwijs
Remedial teaching
Speciaal basisonderwijs
Schoolmaatschappelijk werk+
Speciaal onderwijs
Schoolondersteuningsprofiel
School Video Interactie Begeleiding
Samenwerkingsverband
Toelaatbaarheidsverklaring
Voortgezet onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet medezeggenschap op scholen
Wet op het primair onderwijs

WVO
ZML
ZMOK
Zoco

Wet voortgezet onderwijs
Zeer moeilijk lerend
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Zorgcoördinator

Zie ook: Lijst begrippen passend onderwijs op website Steunpunt Medezeggenschap:
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/670/begrippen-passend-onderwijs/
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