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Binnen ons samenwerkingsverband ondersteunt de bureauorganisatie de scholen en besturen in het bieden van passend onderwijs voor elk kind. Op deze zijde geven we de uitkomsten weer die hierbij horen.

� Financiële kengetallen

� Zo besteedde het SWV de middelen

����  Kwaliteit

� Door het SWV afgegeven

� Personeel & Organisatie
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Binnen ons samenwerkingsverband ondersteunt de bureauorganisatie de scholen en besturen bij het bieden van passend onderwijs voor elk kind. Op deze zijde geven we de uitkomsten weer die hierbij horen.

 Financiële kengetallen

 Zo besteedde het SWV de middelen

  Kwaliteit

 Door het SWV afgegeven

 Personeel & Organisatie

 Inzet op de scholen

Met passend onderwijs maakt elk swv eigen keuzes in het verdeelmodel. Hierdoor zijn 
onderstaande financiële kengetallen lastig te vergelijken met die van andere swv’en.

Hoeveel procent van de tijd zetten wij direct in ter ondersteuning van de scholen?

  We onderzochten in 2016 de tevredenheid van ouders over de arrangementen  
en tlv’en. Hoewel de respons te laag was om gefundeerde conclusies te trekken, 
geven de resultaten wel een beeld van de eerste ervaringen.

  Positieve punten die ouders en leerkrachten noemen, liggen op het gebied van  
de samenwerking tussen ouders en school en de ondersteuning vanuit het swv. 
Ook geeft men aan dat leerlingen voor wie een tlv is afgegeven, nu op de juiste 
plek zitten.

  Verbeterpunten zien enkele ouders en scholen in het tempo en de procedure  
van het aanvraagproces.

  Alle onderwijscoaches en orthopedagogen traden in 2016 in dienst van het  
samenwerkingsverband. Daarmee is ruim voldaan aan de tripartiete verplichting.

  Alle onderwijscoaches en orthopedagogen volgden een opleiding mediation.

  Conform het ondersteuningsplan is een afname in fte’s gerealiseerd bij de  
onderwijscoaches (van 12 naar 10 fte) en bij de directie (van 1,8 naar 1,0 fte). 

  De arbodienst voerde een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit.  
De verkregen adviezen werden verwerkt in een personeelshandboek.
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Naar aanleiding van deze bevindingen gaat de Kafka- 
brigade in 2017 een onderzoek uitvoeren in ons swv. 

Daarmee willen we een beter beeld krijgen van de
noodzakelijke en niet-noodzakelijke bureaucratie.
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Toelaatbaarheidsverklaringen

Arrangementen

 Middelen basisondersteuning 38%

 Onderwijscoaches 6%

 Scholen met extra profiel 1%

 Arrangementen 3%

 Expertiseteam 3%

 Overdrachten sbo en so 34%

 Herbesteding AB 5%

 Toewijzingsteam 1%

 Bestuur en beheer 5%

 Kwaliteitszorg, monitoring en verantwoording 1%

 Projecten 1%

 Professionalisering 2%

Totale baten –
e 9.556.082

Totale lasten =
e 9.520.157

Financieel resultaat
e 35.925

De percentages zijn berekend o.b.v. totale lasten.

 Inzet op de scholen

Met passend onderwijs maakt elk swv eigen keuzes in het verdeelmodel. Hierdoor zijn 
onderstaande fi nanciële kengetallen lastig te vergelijken met die van andere swv’en.

Hoeveel procent van de tijd zetten wij direct in ter ondersteuning van de scholen?

In 2017 zijn 7 scholen gestart met de pilot ‘ondersteuningsroute zonder onderwijs-
coach’. Dit vanuit de wens en visie om het eigenaarschap van scholen te vergroten en 
de regie over passend onderwijs meer bij scholen te leggen. De pilot loopt tot juli 2018 
en wordt gemonitord. 

* Het positieve fi nanciële resultaat hebben we opgenomen in de bestemmingsreserve ondersteuning bedoeld om ook in de toekomst 
passend onderwijs te kunnen blijven bieden.

�  In 2017 hebben we een evaluatie onder alle scholen gehouden. 

�  De Kafka-brigade heeft in 2017 een onderzoek voor ons uitgevoerd naar de 
bureaucratie rondom passend onderwijs. 

�  In juni 2017 kwam de inspectie op bezoek voor een kwaliteitsonderzoek. 
Het verslag is te downloaden op www.onderwijsinspectie.nl

 
�  Ter voorbereiding  op de nieuwe privacywetgeving (AVG) hebben we ons in 2017 

georiënteerd op digtale systemen voor het indienen van ondersteuningsaanvragen 
door scholen. 

� Met alle personeelsleden is een ontwikkelgesprek gevoerd. 

�  Het merendeel van de personeelsleden heeft in 2017 een studie of cursus afgerond 
in het kader van zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan.  

�  Drie personeelsleden hebben, samen met enkele schoolbesturen uit de regio, 
deelgenomen aan een studiereis naar Canada om een beter beeld te krijgen van 
inclusief onderwijs.
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De onderzoeksbevindingen hebben we meegenomen 
bij het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan 

2018-2022. 
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Toelaatbaarheidsverklaringen

Arrangementen

 Middelen basisondersteuning 28%

 Onderwijscoaches 9%

 Arrangementen 4%

 Expertiseteam 8%

 Verplichte afdrachten SO uit te voeren door OCW 31%

 Overdrachten SBO en SO, incl uitgaand grensverkeer 5%

 Toewijzingsteam 1%

 Bestuur en beheer 6%

 Kwaliteitszorg, monitoring, verantwoording 1%

 Projecten 5%

 Professionalisering 2%

Totale baten –
€ 9.665.476

Totale lasten =
€ 8.195.303

Financieel resultaat
€ 1.470.173

De percentages zijn berekend o.b.v. totale lasten.
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Binnen ons samenwerkingsverband werken alle schoolbesturen met hun scholen aan het bieden van passend onderwijs. Op deze zijde geven we de uitkomsten weer die hierbij horen.

� Basisondersteuning

�  Zo besteedden de schoolbesturen 
de middelen voor basisondersteuning

� Netwerk in cijfers

� Dekkend netwerk Aantallen leerlingen

    Samenwerking met partners

� Thuiszitters

  In 2017 kende de regio 4 taalschakelklassen voor het geven van onderwijs 
aan nieuwkomers. 

  In 2017 is, net als in voorgaande jaren, door de onderwijscoaches en 
orthopedagogen geïnvesteerd in de samenwerking met gezinscoaches, 
jeugdgezondheidszorg en leerplicht. 

  In 2017 hebben we met de gemeente Voorst een convenant ondertekend voor 
de inzet van het leesinterventieprogramma ‘Bouw’ op alle basisscholen in de 
gemeente. 

�  In december 2017 zaten 6 kinderen thuis. Voor deze kinderen is een maatwerktra-
ject in gang gezet en/of vindt er nog overleg plaats met betrokken partijen over de 
te doorlopen stappen. 

�  Samen met gemeenten hebben we een Thuiszitterspact opgesteld. Doel is dat 
geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend aanbod van 
onderwijs en/of zorg. Ook het aantal kinderen met een vrijstelling van leerplicht 
(artikel 5 onder a) willen we verminderen. 

�  Het swv initieert en draagt fi nancieel bij aan verschillende projecten om te 
komen tot een dekkend netwerk van voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de 
onderwijszorggroep op SBO Diekmaat, de zorgklas op SO Klein Borculo en het 
Vooruitwerklab voor hoogbegaafde kinderen.

 
�  Met schoolbesturen zijn we in gesprek over het realiseren van een dekkend aanbod 

voor hoogbegaafde kinderen, en specifi ek voor de dubbel bijzondere leerlingen. 

�  De deelname aan het s(b)o was lager dan begroot. Mogelijke verklaringen voor 
de daling zijn: grote uitstroom, autonome krimp en minder instroom. 

�  Het positieve fi nanciële resultaat, mede als gevolg van het realiseren van de 
vereveningsdoelstelling, hebben we opgenomen in de bestemmingsreserve 
ondersteuning, bedoeld om ook in de toekomst passend onderwijs (op het 
gewenste niveau) te kunnen blijven bieden. 

Speciaal onderwijs
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Als volgt opgebouwd:

Standaard afgesproken bedrag  .......  � 165
Extra n.a.v. positief resultaat 2016  ......  � 15
Middelen hoogbegaafdheid  ..............  � 25

Speciaal basisonderwijs

Basisondersteuning

�  In een evaluatie onder alle scholen geeft 71% van de respondenten (n=135) aan 
dat de school de basisondersteuning in (zeer) sterke mate zichtbaar op orde heeft.

  
�  Alle schoolbesturen geven aan dat zij de ontvangen middelen basisondersteuning 

en hoogbegaafdheid over kalenderjaar 2017 overeenkomstig het doel hebben 
besteed. 

In 2017 startten bestuur en ALV met een verkenning van de verdere professionalisering 
van de functie van bestuur en intern toezicht. Dit onderwerp krijgt een vervolg in 2018.
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Binnen ons samenwerkingsverband werken alle schoolbesturen met hun scholen aan het bieden van passend onderwijs. Op deze zijde geven we de uitkomsten weer die hierbij horen.

 Basisondersteuning

  Zo besteedden de schoolbesturen  
de middelen voor basisondersteuning

 Netwerk in cijfers

 Dekkend netwerk Aantallen leerlingen

 Samenwerking met partners

 Thuiszitters

  Met gemeenten werd het convenant ‘Taalschakelklassen in regio’ ondertekend.  
De vier taalschakelklassen zetten de middelen in voor onderwijs aan nieuwkomers. 
Vanuit het swv ondersteunt het expertiseteam reguliere scholen bij de aanmelding 
en/of terugplaatsing van nieuwkomerskinderen en de kwaliteit van en afstemming 
tussen de taalschakelklassen. 

  Gezinscoaches nemen vast deel aan de ondersteuningsteams op alle scholen en 
vormen de verbinding naar (jeugd)hulp vanuit het gemeentelijke domein. In 2016 
is, net als in 2015, door de onderwijscoaches en orthopedagogen geïnvesteerd in 
de samenwerking met de gezinscoaches en jeugdgezondheidszorg.

  In de periode november 2015 t/m december 2016 zaten in totaal 26 kinderen 
thuis. In december 2016 gingen 15 van die 26 kinderen weer naar school.

  Voor de openstaande casussen werd een maatwerktraject in gang gezet en/of  
vindt er nog overleg plaats met betrokken partijen over de te doorlopen stappen.

  We startten in 2016 met het opstellen van een Thuiszitterspact. Hierin willen  
we onze gezamenlijke inzet beschrijven, en voorstellen doen voor hoe we de  
samenwerking een extra impuls kunnen geven.

  Het swv initieert verschillende projecten om te komen tot een dekkend netwerk van 
voorzieningen. In 2016 startte een onderwijszorggroep voor jonge risicokinderen op 
SBO Diekmaat en een groep voor kinderen met zware psychiatrische problematiek 
op SO Klein Borculo. 

  De deelname aan het s(b)o was lager dan begroot. Mogelijke verklaringen voor de 
daling zijn: grote uitstroom, autonome krimp en minder instroom vanuit de deel-
nemende scholen. De middelen die hierdoor vrijvielen, werden toegekend aan de 
schoolbesturen ten behoeve van de basisondersteuning.

  Door de krimp in het s(b)o zal met de besturen besproken moeten worden in hoe-
verre we door die krimp al dan niet een dekkend aanbod kunnen blijven garanderen. 

Speciaal onderwijs
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Als volgt opgebouwd:

Standaard afgesproken bedrag  .......   105
Extra n.a.v. positief resultaat 2015  ......   60
Extra n.a.v. positief resultaat 2016  ......   75

Speciaal basisonderwijs

Basisondersteuning

  Het swv faciliteert schoolbesturen en scholen met een monitor basisondersteuning. 
Het betreft een zelfevaluatie, waarbij scholen zelf aangeven waar zij staan. Uit de 
verkregen resultaten blijkt dat scholen in schooljaar 2015-2016 op elke standaard 
gemiddeld hoger scoren dan in schooljaar 2013-2014.

  In de maanden november en december 2016 vonden de eerste bestuursspiegel-
gesprekken plaats. De directie van het swv ging, net als in 2015, met alle afzon-
derlijke schoolbesturen in gesprek over passend onderwijs. Ter voorbereiding op 
het gesprek ontvingen bestuurders een factsheet met daarin kengetallen over de 
basis-, extra en zware ondersteuning op bestuurs- en schoolniveau.
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Betreft aantallen leerlingen op teldatum 1 oktober.
Loonkosten

 Leerkracht(en) 26%

 Intern begeleider(s) 40%

 Onderwijsassistent(en) 26%

Overig

 Professionalisering 2%

 Anders 6%

Schoolbesturen hadden in 2016 in totaal e 3.723.306 middelen 
‘basisondersteuning’ te besteden. Hiervan zetten zij in 2016  
e 2.585.143 in. Daarover gaat deze grafiek.  
Het resterende bedrag van e 1.138.163 is mede te verklaren door 
de extra uitkering eind 2016 en wordt ingezet in 2017.
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