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Bijlage 1 Overzicht deelnemende schoolbesturen  
 
Nr  Naam  Plaats  

Verplichte deelname 

23128 Quo Vadis  Deventer 

24844 Stichting VCO Oost Nederland Enschede 

25351 Stichting Keender Haaksbergen 

27067 Vereniging C.B.O. Lochem-Laren Lochem 

28212 De Vrije School Noord en Oost Nederland Zutphen 

30605 Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool Wilp 

40631 Stichting De Onderwijsspecialisten Arnhem 

40804 Vereniging Interconfessioneel Onderwijs  Wichmond 

40812 Stichting Delta Arnhem 

40945 Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus Leusden 

41011 Stichting Scholengroep GelderVeste Vorden 

41371 Stichting IJsselgraaf Zelhem 

41413 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA) Borculo 

41566 Stichting Archipel Zutphen 

42561 Stichting Poolster Lochem 

42616 Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG) Twello 

43304 Vereniging Christelijk Onderwijs Vorden (VCOV) Vorden 

45969 Stichting PCBO Voorst  Twello 

47659 Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo Doetinchem 

60686 Stichting Samenwerkende scholen Kranenburg e.o. Vorden 

70163 Stichting  ZML Twente/Oost-Gelderland Borne 

76806 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe Apeldoorn 

77456 Stichting Vrijescholen Athena Deventer 

83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (SOTOG) Borculo 

84046 Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs Eerbeek Eerbeek 

Vrijwillige deelname  

96240 Stichting De Ambelt  Zwolle  

72464 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs  Apeldoorn  
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Bijlage 2 Overzicht deelnemende scholen  
 

Brinnr  Naam Gemeente 

Quo Vadis  

12RO00 bao Sint Bernardusschool Lochem 

Stichting VCO Oost Nederland 

05NT00 bao Willem Sluiterschool Berkelland 

05RB00 bao Kisveld Berkelland 

07YF00 bao De Driesprong Berkelland 

09BU00 bao Julianaschool Berkelland 

Stichting Keender  

06WM00 bao Sint Jozef Basisschool Berkelland 

07WG00 bao De Sterrenboog Berkelland 

08YS00 bao Dr Ariens Berkelland 

09WH00 bao Kardinaal Alfrinkschool Berkelland 

Vereniging C.B.O. Lochem-Laren  

05QJ00 bao Prins Willem Alexander School  Lochem 

07IY00 bao De Rank Lochem 

08UW00 bao Prins Hendrik Lochem 

De Vrije School Noord en Oost Nederland  

03JS00 bao Vrije School De IJssel /  De Zwaan  Zutphen 

06GE00 bao Vrije School De Berkel Zutphen 

Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool 

02GM00 so Daniël De Brouwerschool Voorst 

Stichting De Onderwijsspecialisten 

19TG00 so Anne Flokstra School  Zutphen 

Vereniging Interconfessioneel Onderwijs  

04WS00 bao De Garve Bronckhorst 

Stichting Delta 

09JX00 bao De Schakel Berkelland 

10FD00 bao RK De Regenboog Berkelland 

Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus 

04CT00 bao De Bongerd Zutphen 

Stichting Scholengroep GelderVeste 

04LW00 bao Basisschool de Wereldboom Berkelland 

04WX00 bao Chr Basisschool Arcade Zutphen 

07LC00 bao De Bargeweide Lochem 

07MM00 bao Chr Basisschool Veldhoek Berkelland 

07PD00 bao Rehoboth Berkelland 

08DV00 bao Wilhelminaschool Brummen 

09DC00 bao Prins Clausschool Zutphen 

10RJ00 bao Basisschool de Wegwijzer Zutphen 

Stichting IJsselgraaf 

03DK00 bao Openbare Basisschool Bronckhorst 

Stichting OPONOA 
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05YD00 bao OBS K Zwartschool Berkelland 

08DN00 bao OBS De Driesprong Berkelland 

09RQ00 bao OBS Op d'n Esch Berkelland 

10LM00 bao OBS Menno ter Braakschool Berkelland 

11AX00 bao OBS De Steege Berkelland 

11NT00 bao OBS De Berkel Berkelland 

11TN00 bao OBS De Voshaar Berkelland 

12DO00 bao OBS Noord Berkelland 

12MP00 bao OBS Kiezel en Kei Berkelland 

12UR00 bao OBS H.W. Heuvelschool Berkelland 

13AT00 bao OBS De Keikamp Berkelland 

13GJ00 bao OBS G.A. van der Lugt Berkelland 

18SN00 bao OBS De Marke Berkelland 

18TH00 bao OBS B Tormijnschool Berkelland 

18TW00 bao OBS De Hofmaat Berkelland 

19WC00 sbao SSBO Diekmaat Berkelland 

Stichting Archipel  

09GA00 bao Adriaan vd Ende Zutphen 

10VC00 bao De Hagewinde Voorst 

11JC00 bao Wilpse Dijk Voorst 

11UR00 bao Wilp Achterhoek Voorst 

12EF00 bao De Rietgors Brummen 

12EI00 bao De Wiekslag Voorst 

12NI00 bao De Vossestaart Brummen 

12NK00 bao Obs de Hietweide Voorst 

12VJ00 bao J.H. Isingsschool Brummen 

13BI00 bao Johanna Huiskamp Brummen 

13BK00 bao De Bongerd Voorst 

13MB00 bao Cornelis Jetses Brummen 

13QS00 bao De Dobbelsteen Brummen 

14BN00 bao De Krullevaar Brummen 

19UG00 sbao SBO Het Mozaïek Zutphen 

20EL00 bao Montessorischool de Plotter Zutphen 

20FB00 bao De Waaier Zutphen 

20FE00 bao Jan Ligthart Zutphen 

20FG00 bao Theo Thyssen Zutphen 

20FI00 bao De Parel Zutphen 

21OP00 bao De Fontein Zutphen 

26PR00 bao Lea Dasbergschool Zutphen 

Stichting Poolster 

10RS00 bao Julianaschool Lochem 

11GC00 bao obs Villa 60 Lochem 

11RW00 bao Dr. J. v.d. Hoevenschool Lochem 

12CJ00 bao J.A. de Vullerschool Lochem 

12LL00 bao Beatrixschool Lochem 
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13UR00 bao Meester G. Propschool Lochem 

14BL00 bao OBS De Vennegotte Lochem 

14EM00 bao OBS De Toermalijn Lochem 

14HE00 bao Obs de Branink Lochem 

14MH00 bao Obs Nettelhorst Lochem 

14YB00 bao Obs de Barchschole Lochem 

Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland  

05CP00 bao RK Basissch Sint Joseph Lochem 

05EF00 bao RK Basisschool Martinus Voorst 

05EG00 bao RK Basissch D Kopermolen Voorst 

05JW00 bao RK Basissch St Martinus Voorst 

06KK00 bao St Willibrordus Berkelland 

06PP00 bao Oecumenische Basisschool Brummen 

07SQ00 bao De Kleine Wereld Voorst 

07SR00 bao Basisschool De Vordering Bronckhorst 

10XB00 bao RK Basissch JF Kennedy Zutphen 

11WI00 bao Rk Bs Walter Gillijns Zutphen 

12FW00 bao RK Bs de Achtsprong Zutphen 

12OX00 bao RK Bs de Scheperstee Zutphen 

14ZA00 bao RK Basissch St Antonius Voorst 

Vereniging Christelijk Onderwijs Vorden 

04TU00 bao Basisschool Het Hoge Bronckhorst 

Stichting PCBO Voorst  

04MU00 bao Ten Holtens Erve Voorst 

04UH00 bao De Zaaier Voorst 

04VN00 bao De Oase Voorst 

05TZ00 bao Chr Basisschool Sjaloom Voorst 

07OC00 bao De Wingerd Voorst 

Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo 

04WL00 bao Daltonschool St Joris Berkelland 

Stichting Samenwerkende scholen Kranenburg e.o. 

06PN00 bao De Kraanvogel Bronckhorst 

Stichting  ZML Twente/Oost-Gelderland 

18QP00 so De Leeuwerik Berkelland 

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe 

03KS00 bao C van Leeuwen Brummen 

06NE00 bao Pancratius Brummen 

Stichting Vrijescholen Athena 

22ML00 so de Lans Brummen 

Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG)  

04EJ00 so School voor Speciaal Onderwijs (Klein Borculo) Berkelland 

Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs Eerbeek 

05NS00 bao De Triangel Brummen 

07YE00 bao De Enk Brummen 
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Bijlage 3 Kengetallen samenwerkingsverband IJssel │ Berkel  
 
 
Aantal leerlingen 1 oktober 2013 1 oktober 2012 1 oktober 2011 1 oktober 2010 

BAO 15.732 16.187 16.704 17.125 

SBO 372 378 416 454 

Totaal (S)BAO 16.104 16.565 17.120 17.579 

 
Aantal lln SO 1 oktober 2013 1 oktober 2012 1 oktober 2011 1 oktober 2010 

SO categorie 1 244 247 252 224 

SO categorie 2 5 7 5 7 

SO categorie 3 50 49 59 59 

Totaal SO    299 303 316 290 

 
Onderwijssoort  1 oktober 2013 1 oktober 2012 1 oktober 2011 1 oktober 2010 

Cluster 4  138 145 141 N.B.  

LG 5 7 5 N.B.  

MG 50 49 59 N.B.  

LZ 9 7 6 N.B.  

ZMLK 97 95 105 N.B.  

Totaal SO  299 303 316 290 

 
Aantal rugzakken  1 oktober 2013 1 oktober 2012 1 oktober 2011 1 oktober 2010 

 BAO  SBO  BAO  SBO  BAO  SBO  BAO  SBO  

Cluster  4 80 15 109 15 151 15 171 25 

LG 28 3 32 3 36 4 39 10 

MG 3 1 1 1 1 1 4 1 

LZ 29 2 30 1 28 4 32 4 

ZMLK 14 4 13 3 14 2 13 6 

Totaal  154 25 185 23 230 26 259 46 

 
Deelname %  1 oktober 2013 1 oktober 2012 1 oktober 2011 1 oktober 2010 

 SWV  Landelijk  SWV Landelijk  SWV  Landelijk  SWV  Landelijk  

SBO 2,31 2,60 2,28 2,60 2,43 2,68 2,58 2,72 

SO categorie 1 1,52 1,34 1,49 1,33 1,47 1,35 1,27 1,33 

SO categorie 2 0,03 0,09 0,04 0,09 0,03 0,09 0,04 0,09 

SO categorie 3 0,31 0,21 0,30 0,21 0,34 0,21 0,34 0,21 

SO totaal  1,86 1,64 1,83 1,63 1,85 1,65 1,65 1,63 

Rugzakken  1,11 0,95 1,27 0,96 1,50 1,00 1,74 1,05 

 
Cluster 1 en 2  1 oktober 2013 1 oktober 2012 1 oktober 2011 1 oktober 2010 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

Schoolgaand in het 

(S)BAO in het SWV  

10 50 10 55 18 60 N.B.  N.B.  

Woonachtig in SWV 

en schoolgaand in 

het SO 

6 43 5 53 7 44 N.B.  N.B.  
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Bijlage 4  Geraadpleegde bronnen  
 
 
Stukken van samenwerkingsverband IJssel │Berkel  

 Koersnotitie (goedgekeurd door ALV op 3 december 2012)  

 Statuten vereniging IJssel │ Berkel (goedgekeurd door ALV op 3 december 2012)  

 Toezichtkader samenwerkingsverband IJssel │ Berkel (goedgekeurd door ALV op 17 juni 2013)  

 Schets niveau basisondersteuning (goedgekeurd door ALV op 17 juni 2013)  

 Meerjarenbegroting  

 Personeelsplan (goedgekeurd door bestuur op 4 november 2013)  

 

 

Landelijke documenten  

 Wettekst passend onderwijs  

 Algemene Maatregel van Bestuur passend onderwijs  

 Concept-toezichtkader samenwerkingsverbanden passend onderwijs (juni 2013)  

 Tripartiete overeenkomst personele gevolgen van passend onderwijs  
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Bijlage 5 Niveau van de basisondersteuning  
 

A. Handelings- en opbrengstgericht werken in de school  
Met passend onderwijs streven we naar een positieve en optimale ontwikkeling van alle kinderen. Naast een 

positief schoolklimaat en een goede kwaliteit van het onderwijs zetten we in op handelings- en 

opbrengstgericht werken op alle niveaus in de school. Dit betekent onder meer dat we denken, praten en 

werken in mogelijkheden en oplossingen voor kinderen met ondersteuningsbehoeften. We betrekken ouders 

als partner en ervaringsdeskundige bij de ontwikkeling van hun kind en stimuleren een ononderbroken 

ontwikkelingsproces van kinderen. Verder zetten we in op sterke doelgerichtheid en een heldere werkwijze. 

Hierbij werken we volgens de ondersteuningsroute die is vastgesteld door het samenwerkingsverband. 

 

Standaard 1.  Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving  

A. De school heeft een positief schoolklimaat waar kinderen, ouders, teamleden en externe partners zich 

welkom voelen.  

B. De kinderen voelen zich aantoonbaar veilig op school (Inspectie 4.2).  

C. De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van kinderen en personeel én in de incidenten die zich 

voordoen op het gebied van sociale veiligheid op de school (Inspectie 4.4).  

D. De school heeft een veiligheidsbeleid dat is gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en 

om de school (Inspectie 4.5). 

E. Het personeel van de school zorgt ervoor dat de kinderen op een respectvolle manier met elkaar en 

anderen omgaan (Inspectie 4.7).  

 

Standaard 2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning 

A. De school kent en volgt de ondersteuningsroute.  

B. De school beschikt over de volgende beleidsstukken/protocollen en past deze toe:   

I. Ouderbeleid  

II. Verzuimbeleid   

III. Klachtenprotocol  

IV. Pestprotocol 

V. Protocol voor medische handelingen  

VI. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  

VII. Veiligheidsplan.   

C. De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld na overleg met het team.  

D. De school heeft haar ondersteuningsprofiel ter advies voorgelegd aan de MR.   

E. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids.  

F. Het ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks besproken met het team en de MR.  

 

Standaard 3. De school werkt handelingsgericht  

A. Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de kinderen, de 

leerkrachten, de ouders en het schoolteam. 

B. Alle teamleden communiceren transparant naar collega’s, kinderen en ouders over wat er rondom het kind 

gebeurt. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt;  

C. Alle teamleden werken en leren in teamverband aan hun handelingsgerichte vaardigheden.  

D. Schoolbesturen ondersteunen handelings- en opbrengstgericht werken en stimuleren hun scholen hierin.  

 

Standaard 4. De school werkt opbrengstgericht 

A. De school kan aangeven waarvoor het de ondersteuningsmiddelen inzet.   

B. De school evalueert jaarlijks de inzet en opbrengst van de ondersteuning aan kinderen.  

C. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie (Inspectie 9.1).  
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D. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (Inspectie 9.2).  

E. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (Inspectie 9.3).  

F. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (Inspectie 9.4). 

G. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (Inspectie 9.5).  

H. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit (Inspectie 

9.6). 

 

Standaard 5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over  

A. Voor elke (tussentijdse) aanmelding vindt een gesprek plaats met ouders en eventueel het kind. 

Wederzijdse verwachtingen en rollen worden gedeeld.  

B. Bij alle kinderen vindt overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. Deze 

overdracht vindt ook plaats bij de overgang naar een andere school.  

C. Bij kinderen met extra ondersteuningsbehoeften vindt de overdracht plaats via een gesprek. Dit geldt 

zowel voor de overdracht van de voorschoolse voorziening als bij de overgang naar een andere school.  

D. Bij alle kinderen binnen de school vindt de overdracht plaats via een gesprek. Dit geldt bij de overgang 

naar een volgende groep of een andere leerkracht.  

E. De school betrekt de ouders actief bij de schoolkeuze en overgang naar een andere school. Ouders 

ontvangen een (digitale) kopie van het onderwijskundig rapport en het leerlingdossier.  

 

 
 

B. Preventieve ondersteuning in de groep  
Met passend onderwijs willen we sterk inzetten op preventie. Dit doen we door onderwijsbehoeften tijdig te 

signaleren en daadwerkelijk samen te werken met kinderen en ouders. Ouders zien we als 

ervaringsdeskundigen en partner. Hun ervaringen, vragen en verwachtingen nemen we serieus.  

 

Standaard 6. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen 

A. Leerkrachten verkennen en benoemen de sterke kanten, interesses en onderwijsbehoeften van kinderen. 

Dit doen zij onder meer door observatie, kind- en oudergesprekken en het analyseren van toetsen.  

B. Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de 

leerstof. Zo kunnen zij de onderwijsbehoeften begrijpen en de lessen hierop afstemmen.  

C. Leerkrachten signaleren opvoed- en opgroeibehoeften van kinderen en ondernemen de nodige stappen.  

D. De school registreert en analyseert verzuim van kinderen.   

E. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het 

volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Inspectie 7.1).  

F. De leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen 

(Inspectie 7.2).  

 

Standaard 7. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en ondersteuning 

A. De school betrekt ouders als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van hun kind.  

B. Leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar voor kortdurende contactmomenten met ouders. Binnen een week 

is  een gesprek mogelijk.  

C. Leerkrachten en ouders informeren elkaar tijdig en regelmatig (minimaal drie keer per jaar) over de 

ontwikkeling van het kind.  

D. Als het gaat om de ontwikkeling van het kind, komen in oudergesprekken ervaringen, vragen en 

verwachtingen van ouders aan bod. 

E. Leerkrachten betrekken kinderen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en 

oplossingen van kinderen.  

F. De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt (Inspectie 

4.1).  
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Standaard 8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen 

kinderen 

A. Leerkrachten reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op kinderen, ouders en collega’s.  

B. Leerkrachten en andere betrokkenen op school zijn zich bewust van de grote invloed die zij hebben op de 

ontwikkeling van de kinderen (rolmodel).  

C. Leerkrachten maken gebruik van collegiale consultatie, zoals intervisie of kijkmomenten in de klas.   

D. Leerkrachten hebben kennis van leerlijnen en passen deze toe. Hierbij gaat het minimaal om de vakken 

technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen. 

E. Leerkrachten werken tenminste met een (groeps)plan voor rekenen en taal. Hierin beschrijven ze de 

doelen en de aanpak voor de groep, subgroepjes en mogelijk een individuele leerling.  

F. Leerkrachten benoemen hoge, reële en SMART-doelen
1
 voor de lange en de korte termijn: het einde van 

het einde schooljaar en tussendoelen. Zij bespreken en evalueren deze doelen met kinderen, ouders en 

collega’s. 

G. Op school zijn flexibele werkplekken voor kinderen beschikbaar. Hier kunnen zij individueel of in 

subgroepen werken.  

H. Leerkrachten maken gebruik van ICT om de les af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de 

kinderen.  

I. De leerkrachten geven duidelijke uitleg van de leerstof (Inspectie 5.1). 

J. De leerkrachten zorgen voor een taakgerichte werksfeer (Inspectie 5.2). 

K. De kinderen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (Inspectie 5.3).  

L. De leerkrachten stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de 

kinderen (Inspectie 6.1).  

M. De leerkrachten stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen (Inspectie 6.2).  

N. De leerkrachten stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen 

(Inspectie 6.3).  

O. De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen (Inspectie 

6.4).  

 

 

C. Lichte ondersteuning in de groep  
Onderstaande standaarden en indicatoren hebben betrekking op de lichte ondersteuning van kinderen in de 

groep. De onderwijsbehoeften van het kind staan hierbij centraal: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze 

groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode nodig om een bepaald doel te behalen? De 

onderwijsbehoeften bieden aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht, de samenwerking met 

ouders en de inrichting van de leeromgeving.  

 

Standaard 9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) 

onderwijsondersteuning 

A. Alle leerkrachten hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) leer- en 

ontwikkelingsbehoeften. Onder meer als het gaat om taal-, lees- en rekenvragen (zoals dyslexie en 

dyscalculie) en kinderen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.  

B. Alle leerkrachten hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) sociaal-emotionele en 

gedragsondersteuning. Onder meer als het gaat om stil en teruggetrokken gedrag (zoals ASS), faalangst, 

druk en impulsief gedrag (zoals ADHD), zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten.  

C. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over leer- en 

ontwikkelingsondersteuning. Onder meer op het gebied van taal-, lees- en rekenvragen (zoals dyslexie en 

dyscalculie) en kinderen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.  

                                                           
1
 SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.  
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D. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over sociaal-emotionele en 

gedragsondersteuning. Onder meer als het gaat om stil en teruggetrokken gedrag (zoals ASS), faalangst, 

druk en impulsief gedrag (zoals ADHD), zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten. 

E. Binnen het team zijn kennis en vaardigheden aanwezig over fysieke, medische ondersteuning. Onder meer 

op het gebied van de sensomotorische ontwikkeling van kinderen.  

 

Standaard 10. Leerkrachten zijn  in staat om lichte onderwijsondersteuning te bieden in de groep 

A. Leerkrachten werken vanuit onderwijsbehoeften.  

B. De school heeft een aanbod voor kinderen met dyslexie en werkt volgens het dyslexie-protocol.  

C. De school heeft een aanbod voor kinderen met dyscalculie en werkt volgens het dyscalculie-protocol.  

D. De school heeft een aanbod voor kinderen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.  

E. Leerkrachten praten drie keer per jaar met een deskundige binnen school. Hierbij gaat het om vragen over 

het ondersteunen van groepen en individuele kinderen.     

F. Leerkrachten stellen (incidenteel) een individueel handelingsplan op, als een kind speciale ondersteuning 

nodig heeft die zich niet laat specificeren in een groepsplan. Ouders en eventueel kinderen zijn betrokken 

bij het opstellen en evalueren van dit plan.   

G. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden (Inspectie 1.4).  

H. De school signaleert vroegtijdig welke kinderen zorg nodig hebben (Inspectie 8.1).  

I. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de 

zorgkinderen (Inspectie 8.2).  

J. De school voert de zorg planmatig uit (Inspectie 8.3).  

K. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg (Inspectie 8.4). 

 

Standaard 11. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school een 

ontwikkelingsperspectief op  

A. Voor een leerling die meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, stelt de school in 

overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief vast. 

B. De ontwikkelingsperspectiefplannen voldoen aan de wettelijke criteria. Ook omvatten deze in elk geval 

een omschrijving van de te verwachten uitstroombestemming, de onderbouwing hiervan en de te bieden 

ondersteuning.   

C. De school evalueert het ontwikkelingsperspectiefplan tenminste een keer per schooljaar met de ouders.  

 

 

D. Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners  
Deze standaarden en indicatoren hebben betrekking op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt in 

samenwerking met partners. Het doel van deze samenwerking met partners: kinderen en hun ouders krijgen 

tijdig passende en samenhangende ondersteuning bij het leren, opvoeden en opgroeien (één kind, één gezin, 

één plan). Binnen de ondersteuningsroute heeft elke school een efficiënt en snel opererend 

ondersteuningsteam. De school coördineert dit team en neemt de voorzittersrol op zich. In de basis beschikt 

ieder ondersteuningsteam over een onderwijscoach en een gezinscoach (vanuit jeugdhulp). Het 

samenwerkingsverband zorgt (in overleg met gemeenten) dat de benodigde expertise voldoende in de 

ondersteuningsteams aanwezig kan zijn. Ook faciliteert het samenwerkingsverband scholen in de 

basisondersteuning. Dit doen we door specifieke expertise beschikbaar te stellen waar dat nodig is. 

 

Standaard 12. De school werkt samen met relevante partners in en om de school  

A. De school weet waar informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien beschikbaar is en maakt hier 

waar nodig gebruik van.  

B. De school weet welke expertise op andere scholen binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is en 

maakt hier waar nodig gebruik van.  

C. De school meldt verzuim van kinderen conform regionale afspraken bij de leerplichtambtenaar.  
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D. Als de school langdurig of frequent ziekteverzuim signaleert, voert deze altijd een gesprek met ouders. 

Indien nodig, volgt bespreking in het ondersteuningsteam.    

E. De school verwijst in haar schoolgids en website tenminste naar:   

I. Het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel.  

II. De samenwerking met jeugdhulppartners (zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin).  

III. De verwijsindex.  

F. De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 

leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden (Inspectie 8.5).  

 

Standaard 13. De school heeft een effectief ondersteuningsteam 

A. Voordat op school extra ondersteuning wordt ingezet, moet het kind eerst zijn besproken in het 

ondersteuningsteam. De school zorgt hiervoor.  

B. Elke school heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam nemen naast  ouders en IB’er, 

minimaal een onderwijscoach (vanuit SWV) en gezinscoach (vanuit jeugdhulp ) deel.  

C. Het ondersteuningsteam komt minimaal drie keer per schooljaar bijeen.  

D. Leerkrachten en andere aanmelders  weten goed waarvoor zij bij het ondersteuningsteam terecht kunnen.  

E. De school betrekt de ouders altijd actief bij een aanmelding; ouders krijgen vooraf informatie over wat het 

ondersteuningsteam is en kan doen.  

F. Ouders zijn aanwezig bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam.  

G. In het ondersteuningsteam zijn op afroep relevante partners aanwezig.  

H. Bij elke casus staan de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school centraal.  

I. De voorzitter werkt per casus volgens een vast systeem: verkenning – analyse- oplossingsrichtingen – plan 

van aanpak – evaluatie.  

J. Bij elke casus bepaalt het ondersteuningsteam of registratie in de Verwijsindex nodig is.  

K. Bij elke casus bepaalt het ondersteuningsteam wie als casusverantwoordelijke optreedt.  

L. Kind, ouders en school krijgen de afgesproken ondersteuning volgens planning.  

M. De casusverantwoordelijke houdt actief zicht op de voortgang en afstemming van de ondersteuning aan 

kind, ouders en school.  

N. Elke casus wordt afgesloten met een evaluatie. Bij die evaluatie zijn ouders betrokken.   

O. Er wordt een dossier aangelegd volgens de wettelijke regels. Ouders hebben inzage in het dossier.  

P. Het ondersteuningsteam levert jaarlijks een rapportage met kengetallen en procesinformatie, om zich te 

verantwoorden aan de schoolleiding, het samenwerkingsverband en de gemeente.  

Q. De lijn van het ondersteuningsteam naar gespecialiseerde voorzieningen is voor de school helder en 

effectief.  
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Bijlage 6 Toelaatbaarheidscriteria speciaal basisonderwijs 
 

 

Er is sprake van specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot werkhouding, sociaal-

emotionele ontwikkeling/gedrag en cognitie. 

 
 

Algemeen 

Bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs is het volgende punt 

doorslaggevend: de huidige basisschool of een andere basisschool binnen het samenwerkingsverband kan niet 

voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Ook niet met inzet van specifieke 

arrangementen. 

De specifieke onderwijsbehoeften liggen hoofdzakelijk op het gebied van werkhouding, sociaal-emotionele 

ontwikkeling en gedrag en/of een cognitieve beperking. In veel gevallen is er sprake van een combinatie 

hiervan. 

 

Werkhouding 

- Er is sprake van een onvoldoende bij de leeftijd passende taakhouding en  

zelfstandigheid. Het kind komt (bijna) alleen tot werken bij 1-op-1 begeleiding en/of bekende, 

eenvoudige leertaken. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag op school 

- Uit observaties van de leerkracht, intern begeleider en extern deskundige (vanuit het 

ondersteuningsteam, maar mogelijk ook vanuit de jeugdhulpverlening) blijkt dat het kind zich niet 

leeftijdsadequaat ontwikkelt op sociaal-emotioneel of gedragsgebied. Er is bijvoorbeeld sprake van 

(faal)angst, onvoldoende impulscontrole of problemen met de emotieregulatie. Maar het kan ook 

gaan om onvermogen in sociale situaties, onvermogen in het aangaan van vertrouwensrelaties met 

volwassenen, somberheid of een gebrek aan zelfvertrouwen.   

- In uitzonderlijke gevallen is er sprake van gedragsproblemen thuis die op school niet zijn gesignaleerd.  

- Sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen op school en/of thuis zijn door een orthopedagoog 

vanuit het samenwerkingsverband beoordeeld – op basis van eigen onderzoek of dat van een extern 

deskundige.  

 

 

Cognitie 

- De verwachting is dat het kind voor meerdere vakken een eigen leerlijn volgt, met hierbij passende 

instructie en verwerking.  

- Gaat het om kinderen met een IQ tussen de 55-70? Dan geldt dat zij voldoende zelfredzaam en 

voldoende leerbaar en weerbaar moeten zijn voor het onderwijsaanbod in de specifieke setting van de 

speciale basisschool. Zij moeten aansluiting kunnen vinden bij groepsgenoten.  

- Bij kinderen met een gemiddelde intelligentie geldt dat er sprake moet zijn van complexe (specifieke) 

leerproblemen, in combinatie met emotionele problemen.  
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Algemene onderwijsbehoeften op basis van kindkenmerken 

Het kind heeft bij meerdere vakken het volgende nodig:  

− eisen en verwachtingen die zijn aangepast aan het tempo en niveau van de leerling – als het gaat om 

de leerontwikkeling;  

− opdrachten die aansluiten bij het niveau van het kind, zodat het succeservaringen op kan doen en 

voldoende uitgedaagd wordt. Hierbij maakt de leerkracht gebruik van visuele en auditieve 

ondersteuning; 

− activiteiten waarmee de leerling geleerde vaardigheden zelfstandig kan herhalen en automatiseren, 

en waarbij hij direct feedback krijgt (van de leerkracht of met behulp van zelfcorrigerend materiaal); 

− verlengde instructie en pre-teaching; 

− meer denk- en verwerkingstijd; 

− kleine leerstofstappen, korte taken en veelvuldige directe feedback; 

− specifieke instructie en ruime oefengelegenheid om zich didactische, sociale en persoonlijke 

vaardigheden eigen te maken; 

− een responsieve leerkracht die voorspelbaar is in gedrag, houding en activiteitenaanbod.  

 

 

Samenvatting  

Er is sprake van: 

- leerachterstanden: 

De leervorderingen vertonen een aanmerkelijke achterstand ten opzichte van klasgenoten bij alle 

elementaire schoolse vaardigheden en/of in relatie tot de eigen intellectuele capaciteiten  

en/of 

- pedagogische en didactische beperkingen: 

het kind heeft een onderwijsbehoefte die binnen de basisondersteuning niet voldoende te 

beantwoorden is. Ook niet met inzet van extra ondersteuning of ingezette arrangementen 

en/of 

- reactief gedrag van de leerling: 

het kind heeft aanzienlijke reactieve emotionele problemen doordat hij het idee heeft tekort te 

schieten. Deze gevoelens uiten zich in een negatief zelfbeeld, een negatieve competentiebeleving ten 

aanzien van het leren (duidelijk last van de problemen) en een negatief gevoel van welbevinden 

 

waarbij: 

- de reguliere basisschool niet voldoende aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen; 

- inzet van specifieke arrangementen of ondersteuning niet hebben geleid – of niet leiden – tot een 

positieve ontwikkeling ten aanzien van bovenstaande; 

- het kind niet de specifieke omgeving van het speciaal onderwijs nodig heeft, maar past binnen het 

aanbod van de speciale basisschool.  

 

 

Ten slotte  

De criteria zijn nevenschikkend: geen van de criteria is op zichzelf doorslaggevend; ze worden in samenhang 

bekeken. Het is vaak de onderlinge interactie van zowel kindgebonden als niet-kindgebonden factoren die de 

perspectieven voor het kind bepalen. Hierbij spelen ook beschermende factoren een rol die invloed hebben op 

het oordeel.  
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Bijlage 7 Toelaatbaarheidscriteria speciaal onderwijs cluster 3: zeer 

moeilijk lerende kinderen 
 

 

 Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (categorie SO 1). 

 Er is sprake van zeer specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot cognitie, 
zelfredzaamheid en/of reactieve problemen in het sociaal-emotionele gebied.  

 
 

 

Algemeen 

Gaat het om het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk 

lerende kinderen? Dan is het volgende punt doorslaggevend: de huidige basisschool of een andere basisschool 

binnen het samenwerkingsverband kan niet voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het 

kind. Ook een speciale school voor basisonderwijs niet. Er is zeer specifieke expertise en een specifiek 

schoolklimaat noodzakelijk om het kind te kunnen bieden wat hij nodig heeft. 

 

Cognitie: 

- uit individueel afgenomen psychodiagnostisch onderzoek blijkt dat er sprake is van een cognitieve 

beperking, al dan niet met bijkomende stoornissen; 

- bij een IQ < 55: het kind heeft voortdurend de begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig 

bij het volledige schoolprogramma; 

- bij een IQ 55-70, in combinatie met een beperking in de onderwijsparticipatie, die blijkt uit leer-

/ontwikkelingsachterstand of het ontbreken van algemene leervoorwaarden en een zeer geringe 

sociale redzaamheid. Dit betekent dat de onderwijsbehoefte bestaat uit voortdurende ondersteuning 

bij het uitvoeren van (leer)taken;  

- het kind heeft de voortdurende ondersteuning van de leerkracht nodig om geleerde vaardigheden toe 

te kunnen passen in een andere, c.q. nieuwe situatie; 

- syndroom van Down: medische verklaring én een individueel psychodiagnostisch onderzoek, waarbij 

boven- en onderstaande criteria gelden.  

 

Sociale redzaamheid: 

Om het niveau van de sociale zelfredzaamheid te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de Schaal Sociale 

Redzaamheid (SRZ)
2
 of de Vineland Screener

3
. 

- In vergelijking met leeftijdgenoten vertoont het kind een (zeer) zwakke zelfredzaamheid ten aanzien 

van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Zoals bij het zichzelf kunnen aan- en uitkleden, 

zindelijkheid, eten met mes en vork, de tafel dekken en het bed opmaken. 

- Het kind vertoont in vergelijking met leeftijdgenoten een (zeer) zwakke zelfredzaamheid ten aanzien 

van de communicatie. Zoals bij het verstaanbaar kunnen praten in zinnen, vragen beantwoorden, 

contact zoeken en onderhouden en een boodschap kunnen overbrengen. 

- Het kind vertoont in vergelijking met leeftijdgenoten een (zeer) zwakke zelfredzaamheid ten aanzien 

van taak- en werkhouding. Denk aan een taakgerichtheid, de aandacht richten en vasthouden, langere 

tijd aan een opdracht kunnen werken, werk afmaken zonder ondersteuning, hulp vragen en samen 

kunnen werken. 

                                                           
2
 Vanaf vier jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking 

3
 Bedoeld voor  zeer jonge kinderen (< 6 jaar) en mensen met een verstandelijke beperking en een 

ontwikkelingsleeftijd < 6 jaar.  
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- Het kind vertoont in vergelijking met leeftijdgenoten een (zeer) zwakke zelfredzaamheid ten aanzien 

van sociaal functioneren. Zoals gerichtheid op contact maken, zich staande houden in een sociale 

situatie, het omgaan met conflicten, het inschatten van  sociale situaties en oorzaak-gevolgrelaties. 

 

Reactieve problemen/sociaal-emotioneel 

- Het kind heeft meerdere keren per week voorbereiding nodig op het speelkwartier: met wie ga je 

spelen, wat ga je doen? 

- Het kind heeft meer dan gemiddeld positieve feedback nodig. 

- Het kind heeft meer dan gemiddeld communicatie nodig tussen school en ouders over de beleving op 

school. 

- De leerkracht moet meer dan gemiddeld zijn best doen om contact te krijgen met de leerling. 

- Het kind heeft langdurig last van gevoelens van somberheid, lusteloosheid, (sociale) angst en 

onzekerheid. Deze gevoelens zijn in de huidige onderwijssetting niet positief te beïnvloeden.  

- Het kind zit een langere periode thuis, omdat het niet kan meedraaien op de huidige school. 

 

Algemene onderwijsbehoeften op basis van bovengenoemde kindkenmerken 

- Het kind is aangewezen op een specifiek lesaanbod en aanspreekniveau, dat is afgestemd op zijn 

beperkte verstandelijke vermogens.  

- Het kind heeft een leerkracht nodig die het kind aanspreekt op zijn cognitieve mogelijkheden (kunnen) 

en rekening houdt met zijn emotionele niveau (aankunnen), met een bijpassende begeleidingsstijl.  

- Het kind heeft een zeer prikkelarme en rustige leeromgeving nodig. 

- Het kind heeft een directe instructie nodig, in zeer kleine stappen, met een vast stappenplan en met 

zeer veel voortdurende en blijvende herhaling. 

- De leerkracht functioneert als model en geeft altijd les volgens het model voordoen, samendoen, zelf 

doen. 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die standaard visuele ondersteuning biedt in de vorm van 

gebaren, verwijzers, foto’s en pictogrammen.  

- Het kind heeft een aanpak nodig waarbij het nieuwe vaardigheden aanleert vanuit concrete ervaring. 

Ook moet deze aanpak aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. 

- Het kind heeft opdrachten nodig waarin één enkele vaardigheid wordt geoefend, ondersteund met 

een visueel eindvoorbeeld en waarbij het kind gebruik maakt van concrete materialen. 

- Het kind heeft activiteiten nodig die structuur bieden, met een stap-voor-stap-plan en die 

zelfcorrigerend zijn met directe feedback. 

- Het kind heeft een zeer geduldige en empathische leerkracht nodig die hem de tijd geeft om 

informatie te verwerken en hem beloont voor zijn inzet. 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die de leerstof in hoeveelheid beperkt en structureert.  

- Het kind heeft altijd voor- en verlengde instructie nodig. 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die voortdurend van buitenaf ordening en structuur aanbiedt in 

taken, ruimte en tijd.  

- Het kind heeft met regelmaat therapie nodig voor voldoende ontwikkeling. Te denken valt aan 

orthopedagogische begeleiding, fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. En/of DTT (Discrete Trial 

Training), speltherapie en PMT (psychomotorische therapie). 
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Samenvatting 

Er is sprake van: 

- leerachterstanden: 

het kind heeft aanzienlijke en brede leerachterstanden als gevolg van (ernstige) cognitieve 

beperkingen, al dan niet met bijkomende stoornissen  

en/of 

- zeer geringe sociale redzaamheid: 

het kind heeft een zeer geringe sociale redzaamheid, waardoor het op school wordt belemmerd in het 

leren en sociaal functioneren. Deze sociale redzaamheid kan in ernst en aard verschillen 

en/of 

- intensieve sociaal-emotionele problematiek: 

het kind heeft een zodanige sociaal-emotionele hulpvraag, dat de school langdurig en intensief 

ondersteuning en training moet aanbieden 

 

waarbij: 

- de reguliere basisschool én de school voor speciaal basisonderwijs niet voldoende kunnen inspelen op 

de onderwijsbehoeften van het kind; 

- de inzet van specifieke arrangementen of ondersteuning niet hebben geleid – of niet leiden – tot een 

positieve ontwikkeling ten aanzien van bovenstaande; 

- het kind de specifieke omgeving van het speciaal onderwijs nodig heeft. 

 

 

Ten slotte  

De criteria zijn nevenschikkend: geen van de criteria is op zichzelf doorslaggevend; ze worden in samenhang 

bekeken. Het is vaak de onderlinge interactie van zowel kindgebonden als niet-kindgebonden factoren die de 

perspectieven voor het kind bepalen. Hierbij spelen ook beschermende factoren een rol die invloed hebben op 

het oordeel.  
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Bijlage 8 Toelaatbaarheidscriteria speciaal onderwijs cluster 3: langdurig 

zieke kinderen (LZK), kinderen met een ernstige (senso-) motorische 

beperking (LG) en kinderen met een meervoudige beperking (MG) 
 
 

Speciaal onderwijs voor:  

 langdurig zieke kinderen (categorie SO 1); 

 kinderen met een ernstige (senso-) motorische beperking (categorie SO 2) ; 

 kinderen met een meervoudige beperking (cognitief en lichamelijk, categorie SO 3). 
Er is sprake van zeer specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot cognitie, sociale 
redzaamheid, reactieve problemen in het sociaal-emotionele gebied, motoriek, revalidatie en 
medische verzorging. 
 
 
 

Algemeen 

Bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring tot het speciaal onderwijs is het volgende punt 

doorslaggevend: de constatering dat de huidige basisschool of een andere basisschool binnen het 

samenwerkingsverband niet kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Dit 

geldt ook voor de speciale school voor basisonderwijs. Er is zeer specifieke expertise en een specifieke 

schoolomgeving noodzakelijk om het kind te kunnen bieden wat hij nodig heeft. 

 

Algemene onderwijsbehoeften op basis van kindkenmerken 

- Het kind heeft een gediagnosticeerd ziektebeeld of een lichamelijke beperking. 

- Het kind heeft een verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende stoornis en een 

lichamelijke beperking.  

- Uit individueel afgenomen psychodiagnostisch onderzoek blijkt dat er sprake is van een cognitieve 

beperking, al dan niet met bijkomende stoornissen waaronder visuele en auditieve beperkingen.  

- Het kind is afhankelijk van gespecialiseerde (medische) zorg, continu of meerdere keren per dag (ook 

onder schooltijd). 

- Het kind heeft een aangepaste leeromgeving nodig wat betreft ruimte, bed, verschoningsruimte, 

hygiëne, veiligheid en/of medicatiegebruik. 

- Het kind maakt gebruik van (technische) aanpassingen. Zonder deze aanpassingen is het volgen van 

onderwijs niet mogelijk.  

- Het kind heeft met grote frequentie therapie nodig voor voldoende ontwikkeling. Te denken valt aan 

fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. 

- Het kind is onvoldoende zelfredzaam en is hierbij afhankelijk van volwassenen. Bijvoorbeeld op het 

gebied van: 

o fysieke ondersteuning: hulp bij de dagelijkse verzorging; 

o educatieve ondersteuning: hulp bij organisatie- en planningsvaardigheden, als gevolg van 

ziekte/lichamelijke beperking; 

o medische ondersteuning met betrekking tot het toedienen van medicatie, sondevoeding, 

verzorging Mic-Key button, katheterisatie e.d. 
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Aanvullende onderwijsbehoeften op basis van cognitieve kindkenmerken 

- Het kind is aangewezen op een specifiek lesaanbod en aanspreekniveau, afgestemd op zijn beperkte 

verstandelijke vermogens.  

- Het kind heeft een leerkracht nodig die het kind aanspreekt op zijn cognitieve mogelijkheden (kunnen) 

en rekening houdt met zijn emotionele niveau (aankunnen en handicapbeleving), met een hierbij 

passende begeleidingsstijl.  

- Het kind heeft een gestructureerde leeromgeving nodig. 

- Het kind heeft een directe instructie nodig in zeer kleine stappen, met een vast stappenplan en met 

zeer veel voortdurende en blijvende herhaling. 

- De leerkracht functioneert als model en geeft altijd les volgens het model voordoen, samendoen, zelf 

doen. 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die standaard visuele ondersteuning biedt in de vorm van 

gebaren, verwijzers, foto’s en pictogrammen.  

- Het kind heeft een aanpak nodig waarbij het nieuwe vaardigheden aanleert vanuit concrete ervaring. 

Deze aanpak moet aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. 

- Het kind heeft opdrachten nodig waarin één enkele vaardigheid wordt geoefend, ondersteund met 

een visueel eindvoorbeeld en waarbij het kind gebruik maakt van concrete materialen. 

- Het kind heeft activiteiten nodig die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en die 

zelfcorrigerend zijn met directe feedback. 

- Het kind heeft een zeer geduldige en empathische leerkracht nodig die hem de tijd geeft om 

informatie te verwerken en hem beloont voor zijn inzet. 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die leerstof in hoeveelheid beperkt en structureert. 

- Het kind heeft altijd voor- en verlengde instructie nodig. 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die van buitenaf voortdurend ordening en structuur aanbiedt in 

taken, ruimte en tijd. 

- Het kind heeft het merendeel van de schooldag 1-op-1 begeleiding nodig bij de taakuitvoering.  

- Het kind heeft persoonlijke verzorging op school nodig om zich voldoende te kunnen ontwikkelen.  

- Het kind heeft met regelmaat therapie nodig voor voldoende ontwikkeling. Te denken valt aan 

orthopedagogische begeleiding (handicapbeleving), fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. En/of 

DTT (Discrete Trial Training), speltherapie en PMT (psychomotorische therapie). 

 

Specifiek voor MG: 

− een ernstige of diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling 

of 

− een ernstige of diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling met bijbehorende behoeften aan fysiek 

medische ondersteuning en/of gedragsondersteuning   

of  

− een motorische stoornis in combinatie met een IQ < 70; 

− een visuele en/of auditieve beperking met een IQ < 70;  

− bij een IQ < 20: een zeer gering gedragsrepertoire (ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 2 jaar) en 

bijkomende zeer intensieve en blijvende behoefte aan fysiek medische ondersteuning en/of 

gedragsondersteuning; 

− bij een IQ tussen 20 en circa 35: een zeer beperkt gedragsrepertoire en bijkomende behoefte aan 

fysiek medische ondersteuning of gedragsondersteuning; 

− bij een IQ tussen 35 en 70: een motorisch beperking.  
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Specifiek voor LZK en LG: 

De LZK en LG-kinderen beschikken in de meeste gevallen wel over een normale intelligentie, maar hebben een 

specifieke problematiek. Bijvoorbeeld inprentingsmoeilijkheden, moeite met automatiseren of geheugen- of 

concentratieproblemen als gevolg van bestraling, chemotherapie of veelvuldige narcoses op vroege leeftijd.  

  

Samenvatting 

Er is sprake van: 

- leerachterstanden: 

het kind heeft aanzienlijke en brede leerachterstanden als gevolg van ernstige fysieke en/of 

neurologische/neuropsychologische beperkingen 

en/of 

- het kind heeft aanzienlijke en brede leerachterstanden als gevolg van (ernstige) cognitieve 

beperkingen, al dan niet met bijkomende stoornissen  

en/of 

- zeer geringe sociale redzaamheid: 

het kind heeft een zeer geringe sociale redzaamheid waardoor het op school wordt belemmerd in 

leren, bewegingsvaardigheden en sociaal functioneren. Dit kan in ernst en aard verschillen 

en/of 

- intensieve sociaal-emotionele problematiek: 

het kind heeft een zodanige sociaal-emotionele hulpvraag, dat de school langdurig en intensief 

ondersteuning en training moet aanbieden 

 

waarbij: 

- de reguliere basisschool én de school voor speciaal basisonderwijs niet voldoende kunnen inspelen op 

de onderwijsbehoeften van het kind; 

- de inzet van specifieke arrangementen of ondersteuning niet hebben geleid – of niet leiden – tot een 

positieve ontwikkeling ten aanzien van bovenstaande; 

- het kind de specifieke omgeving van het speciaal onderwijs nodig heeft. 

 

 

Ten slotte  

De criteria zijn nevenschikkend: geen van de criteria is op zichzelf doorslaggevend; ze worden in samenhang 

bekeken. Het is vaak de onderlinge interactie van zowel kindgebonden als niet-kindgebonden factoren die de 

perspectieven voor het kind bepalen. Hierbij spelen ook beschermende factoren een rol die invloed hebben op 

het oordeel.  
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Bijlage 9 Toelaatbaarheidscriteria speciaal onderwijs cluster 4 
 

 

 Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare leerlingen, al dan niet met een licht 
verstandelijke beperking (categorie SO 1). 

 Er is sprake van zeer specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot werkhouding, 
gedrag en leerachterstanden. 

 
 
 

Algemeen 

Bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare 

leerlingen is het volgende punt doorslaggevend: de huidige basisschool of een andere basisschool binnen het 

samenwerkingsverband kan niet voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind. Dit 

geldt ook voor de speciale school voor basisonderwijs. Er is zeer specifieke expertise en een specifieke 

schoolomgeving noodzakelijk om het kind te kunnen bieden wat hij nodig heeft. 

 

Werkhouding 

- Het kind heeft in de taakcyclus onevenredig vaker en intensiever aandacht/aansturing/aanmoediging 

nodig dan de andere leerlingen in de groep. 

- Het kind heeft onevenredig vaker dan andere kinderen voor- en verlengde instructie, pre-teaching of 

remedial teaching nodig, waarbij andere factoren dan een zwakke cognitie een rol spelen. 

- Het kind heeft erg veel structuur nodig.  

 

Gedrag 

- Het kind laat meerdere keren per week fysiek of verbaal ongewenst gedrag zien richting andere 

kinderen of volwassenen. 

- Het gedrag van het kind is bedreigend voor de leerkracht, de (mede)leerlingen en overig personeel. 

- Het kind is een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. 

- Het kind zit (een langere periode) thuis, omdat hij/zij niet kan meedraaien op de huidige school. 

- Het kind heeft meerdere keren per week extra toezicht nodig in vrije situaties. 

- Het kind heeft meerdere keren per dag bijsturing nodig op storend gedrag in de klas. 

- Het kind heeft meerdere keren per dag extra stimulans nodig om mee te doen in de groep 

(samenwerken, contacten leggen). 

- Het kind heeft meer dan gemiddeld communicatie nodig tussen school en ouders over het gedrag op 

school.  

- Het gedrag doet zich zowel op school als thuis of in de vrije tijd voor. Dit kan blijken uit:  

o de aard van de stoornis; 

o de rapportage waarin de diagnose wordt gesteld; 

o een specifiek onderzoeksverslag; 

o een ingevulde gedragsvragenlijst; 

o actuele behandeling gericht op dat gedrag, wat blijkt uit rapportages van gespecialiseerde 

jeugdhulp;  

o een document waaruit blijkt dat het kind op een wachtlijst staat voor gespecialiseerde 

(jeugdhulp)ondersteuning op dat gedrag.  
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Leerachterstanden 

- Als gevolg van sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsstoornissen komt het kind onvoldoende 

tot leren, waardoor leerachterstanden ontstaan. 

 

Algemene onderwijsbehoeften op basis van bovengenoemde kindkenmerken 

- Het kind heeft een leerkracht nodig die systematisch, planmatig, stap voor stap en met veel oog voor 

de onderwijsbehoeften van het kind kan werken aan het (herstel van) schools functioneren van de 

leerling.  

- Het kind heeft een schoolomgeving nodig waarin de veiligheid van iedereen is gegarandeerd. O.a. 

door de aanwezigheid van een time-out regeling, extra sociaal-emotionele ondersteuning, 

gedragsspecialisten en ruimte voor fysieke activiteiten. Maar ook door fysieke grenzen van het 

gebouw en de schoolomgeving. 

 

Samenvatting 

Er is sprake van: 

- pedagogische beperkingen: 

het kind heeft een onderwijsbehoefte die in de huidige optimale reguliere onderwijsleersituatie en/of 

de huidige of beschikbare optimale setting van het speciaal basisonderwijs niet voldoende te 

beantwoorden is. Ook niet met de inzet van extra ondersteuning of ingezette arrangementen 

en  

- reactief gedrag van de leerling: 

het kind heeft aanzienlijke (reactieve) emotionele problemen door gevoelens van boosheid, onmacht, 

angst of tekort schieten. Deze problemen uiten zich in een negatief zelfbeeld en een negatieve 

competentiebeleving ten aanzien van het totale functioneren op school: in de omgang met 

volwassenen, medeleerlingen en ten aanzien van de lesstof 

en vaak ook 

- leerachterstanden: 

de leervorderingen vertonen een achterstand ten opzichte van klasgenoten, als gevolg van de sociaal-

emotionele problematiek 

 

waarbij: 

- de reguliere basisschool én de school voor speciaal basisonderwijs niet voldoende kunnen inspelen op 

de onderwijsbehoeften van het kind; 

- de inzet van specifieke arrangementen of ondersteuning niet hebben geleid – of niet leiden – tot een 

positieve ontwikkeling ten aanzien van bovenstaande;  

- het kind de specifieke omgeving van het speciaal onderwijs nodig heeft. 

 
 
Ten slotte  

De criteria zijn nevenschikkend: geen van de criteria is op zichzelf doorslaggevend; ze worden in samenhang 

bekeken. Het is vaak de onderlinge interactie van zowel kindgebonden als niet-kindgebonden factoren die de 

perspectieven voor het kind bepalen. Hierbij spelen ook beschermende factoren een rol die invloed hebben op 

het oordeel.  
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Bijlage 10 Meerjarenbegroting  
 

De invoering van passend onderwijs zorgt voor een sterke verandering van het financieel perspectief van 

samenwerkingsverbanden. Er is sprake van het verleggen van geldstromen, waardoor het budget van het 

samenwerkingsverband sterk stijgt. Bovendien worden budgetten verevend. De financiële consequenties van 

het nieuwe stelsel worden geleidelijk doorgevoerd. Dit gebeurt in drie fasen:  

1. Het overgangsjaar (schooljaar 2014/15).        

2. De jaren waarin sprake is van verevening van gelden (schooljaren 2015/16 tot en met 2019/2020).  

3. De financiële eindsituatie (de periode daarna, vanaf schooljaar 2020/21).  

In deze bijlage presenteren we de meerjarenbegroting van ons samenwerkingsverband.  

    

   

Opzet meerjarenbegroting  

De meerjarenbegroting kent de onderdelen inkomsten, verplichte uitgaven en programma’s.     

Qua inkomsten is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een krimp van het aantal leerlingen met 

15% (vijf jaarlijkse stappen van 3% in de periode 1 oktober 2013 (peildatum) tot en met  1 oktober 2017). 

 

Inkomsten 

De inkomsten zijn opgenomen in het bovenste blok van de meerjarenbegroting. Het budget dat het 

samenwerkingsverband van de rijksoverheid ontvangt is te onderscheiden in: 

 een budget voor lichte extra ondersteuning (de gelden die de WSNS-verbanden nu ontvangen): € 156 

per leerling. Dit komt neer op ruim € 2,4 miljoen bij aanvang in 2014-2015 en in de volgende jaren 

dalend door krimp; 

 een budget voor zware extra ondersteuning (onder meer de huidige LGF-, REC- en SO-gelden): € 323 

per leerling. Dit komt neer op ruim € 5 miljoen bij aanvang (2015-2016). In 2014-2015 geldt een – 

lager – overgangsbudget; het samenwerkingsverband heeft in dit jaar nog minder financiële 

verplichtingen. Daarna zal het budget dalen in verband met krimp. 

Daarnaast kunnen er additionele inkomsten zijn, zoals gemeentelijke subsidies. Ook zullen er nog inkomsten 

volgen uit de regeling schoolmaatschappelijk werk, net als de inkomsten grensverkeeer speciaal basisonderwijs 

(vooralsnog op 0 gesteld).  

In de periode 2015-2020 worden we geconfronteerd met een negatieve verevening van ongeveer € 1,5 

miljoen. Het samenwerkingsverband groeit in 5 jaar tijd toe naar het nieuwe (volledig verevende) budget.  

 

Verplichte uitgaven 

Als samenwerkingsverband hebben we te maken met de volgende verplichte uitgaven: 

 de ondersteuningsbekostiging van leerlingen in het speciaal onderwijs, die wonen in de regio van het 

samenwerkingsverband (op basis van peildatum 1-10-2012 gaat het om ongeveer € 3,5 miljoen); 

 de deelname aan het speciaal basisonderwijs boven de 2% (ongeveer € 180.000);  

 uitgaand grensverkeer speciaal basisonderwijs (bij aanvang van het nieuwe stelsel € 0. Dit wordt 

opnieuw opgebouwd vanaf 1-8-2014 en is vooralsnog niet begroot). 

De verplichte uitgaven tonen we in de meerjarenbegroting in het bovenste deel van het blok lasten.  
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Programma’s 

De meerjarenbegroting is programmagericht opgesteld. Dit betekent dat we al onze doelstellingen en 

activiteiten hebben vertaald naar programma’s. Per programma hebben we de beoogde resultaten, de 

benodigde formatie, de wijze van monitoring, de risico’s en het budget bepaald. We onderscheiden de 

volgende programma’s: 

programma 1 Basisondersteuning;     

programma 1A Facilitering van de basisscholen ; 

programma 1B Onderwijscoaches; 

programma 2 Extra ondersteuning; 

programma 2A Scholen met extra profielen; 

programma 2B Expertiseteam/arrangementen; 

programma 3 Lesplaatsen in het speciaal (basis)onderwijs;  

programma 3A Toewijzingsteam; 

programma 4 Bestuur en beheer; 

programma 5 Overgangsmaatregelen; 

programma 5A Overgangsmaatregelen rugzakken; 

programma 5B Afbouw Zorgadviesteams; 

programma 6 Kwaliteitszorg; 

programma 7 Projecten.  

 

Programma 1A Facilitering van de basisscholen  

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

Alle scholen voldoen op 1 augustus 2017 aan het niveau van de 

basisondersteuning.  

Activiteiten Het samenwerkingsverband voorziet de basisscholen van een bedrag per leerling. 

Dit geld is bedoeld om de ondersteuning te organiseren, zodat de leerkrachten en 

overige medewerkers het afgesproken niveau van de basisondersteuning kunnen 

realiseren. Bovendien participeren scholen in kennisnetwerken. Het geld is 

geoormerkt.  

Benodigde formatie Geen formatie op het niveau van het samenwerkingsverband. 

Beschikbaar budget  − Schooljaar 2014-2015: scholen krijgen € 67,- per leerling, waarbij iedere school 

minimaal een bedrag van € 6.000,- ontvangt (vaste voet). Het beschikbare 

budget is € 1.140.000,-. 

− Schooljaren 2015-2017: het bedrag per leerling loopt op tot ongeveer € 80,-. 

De vaste voet bedraagt eveneens € 6.000,-. Het beschikbare budget is € 

1.340.000,-.  

− Daarna daalt het beschikbare budget. Door krimp daalt het bedrag per leerling 

niet. 

Budgethouder(s) Schoolbesturen. 

Monitoring  − Primair door het schoolbestuur zelf, minimaal eens per jaar. Hierover 

communiceert het bestuur met het samenwerkingsverband. 

Daarnaast:  

− vult elke school jaarlijks de monitor ‘basisondersteuning’ in;  

− vindt eens per vier jaar een interne audit en/of collegiale visitatie plaats over 

het schoolondersteuningsprofiel van de school.  

Risicoanalyse  − Een school realiseert het overeengekomen niveau van de basisondersteuning 

niet. Hierdoor krijgen bepaalde kinderen niet de meest passende 

ondersteuning en ontstaan er mogelijk extra curatieve kosten voor het SWV.  

− Als de verantwoording door de scholen en besturen te wensen overlaat, kan 

het samenwerkingsverband haar monitorende functie niet waarmaken. 

Hierdoor kunnen we geen goede (externe) verantwoording afleggen over de 

besteding van de middelen. 
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Programma 1B Onderwijscoaches  

Doelstelling en beoogd 

resultaat    

De inzet van onderwijscoaches draagt bij aan:  

− het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning 

(professionalisering);  

− het handelingsgericht toewijzen van onderwijsondersteuning;  

− het bieden van passende onderwijsondersteuning.  

Activiteiten Het samenwerkingsverband faciliteert alle scholen met een onderwijscoach. De 

onderwijscoach is een vast lid van het ondersteuningsteam en richt zich met name 

op de preventieve en systemische ondersteuning. De coaches hebben twee taken: 

het voeren van adviesgesprekken en het uitvoeren van interventies.  

Benodigde formatie De organisatie heeft in eerste instantie 12 FTE onderwijscoaches nodig. De 

verwachte omvang over enkele jaren is 7.0 FTE.  

Beschikbaar budget  − Schooljaren 2014-2016: er is 12 FTE nodig. Het beschikbare budget is € 

840.000,-. Het budget is deels beschikbaar in natura (vanuit het speciaal 

onderwijs).  

− Schooljaar 2016-2017:  er is naar verwachting 7 FTE nodig. Het beschikbare 

budget is € 475.000,-.  

− Daarna zal het benodigde aantal medewerkers afnemen, in verband met de 

krimp van het aantal leerlingen en de verwachte professionalisering van 

scholen. 

Budgethouder(s) Directeur samenwerkingsverband.  

Monitoring − Coaches hanteren een bepaalde vorm van tijdschrijven.  

− Jaarlijkse enquête onder scholen over tevredenheid.  

Risicoanalyse  − Scholen benutten de beschikbare coaches niet of onvoldoende (voorzien ze 

van onvoldoende informatie, schakelen ze niet of te laat in). 

− Coaches beschikken niet over de kennis en vaardigheden die in het opgestelde 

competentieprofiel staan.  

− Onderwijscoaches zijn niet of onvoldoende flexibel en op maat inzetbaar.  

 
 
Programma 2A Scholen met extra profielen  

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

Het faciliteren van basisscholen met een structureel aanbod extra ondersteuning 

dat het niveau van de basisondersteuning overstijgt. Deze scholen bieden hiermee 

een deel van de extra ondersteuning die we binnen ons samenwerkingverband 

nodig hebben.  

Activiteiten We stellen tijdelijk – en op basis van nader te bepalen criteria – extra middelen 

beschikbaar aan enkele scholen met een extra profiel. Dit betreft een 

overgangsmaatregel tot 2016.   

Benodigde formatie Nader te bepalen.  

Beschikbaar budget  € 280.000,-  

Budgethouder(s) Samenwerkingsverband IJssel | Berkel en (na toekenning) het betreffende 

schoolbestuur/de school. 

Monitoring  Visitaties.  

Risicoanalyse  − Als gevolg van verloop kan een school(bestuur) het afgesproken niveau van 

extra ondersteuning tijdelijk niet leveren. 

− Vraag en aanbod van extra profielen matchen niet met elkaar, waardoor geld 

ondoelmatig wordt besteed of leerlingen niet te plaatsen zijn.  
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Programma 2B Expertiseteam/onderwijsarrangementen 

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

Het expertiseteam draagt bij aan:  

− het realiseren en versterken van het niveau van de basisondersteuning 

(professionalisering);  

− het handelingsgericht toewijzen van extra onderwijsondersteuning;   

− het bieden van extra ondersteuning die is afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de 

leerkracht.  

Activiteiten Op het niveau van ons samenwerkingsverband is een expertiseteam snel en op 

maat beschikbaar: voor vragen die de mogelijkheden en/of expertise van het 

ondersteuningsteam overstijgen en voor het bieden van onderwijsarrangementen.  

Benodigde formatie Leden van het expertiseteam zijn onder andere:  

− orthopedagogen (1,5 FTE) 

− GZ psycholoog (0,5 FTE) 

− diagnostisch medewerker (1,0 FTE)  

− specialisten vanuit het speciaal onderwijs  

− overige specialisten.  

Beschikbaar budget  De expertise wordt het eerste jaar (grotendeels) in natura geleverd door de 

huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) en het 

speciaal onderwijs.   

In het tweede jaar kopen we de expertise grotendeels – verplicht – in bij het 

speciaal onderwijs.  

Vanaf 2016-2017 is het beschikbare budget ruim € 2 miljoen. Daarna zal het 

budget tot en met 2020-2021 vrij snel dalen, in verband met krimp van het aantal 

leerlingen en de verwachte professionalisering van de scholen. 

Budgethouder(s) De orthopedagogen en de voorzitter van de toewijzingscommissie.  

Monitoring  Registratie en evaluatie van toegekende arrangementen (waaronder omvang, 

duur, type arrangement en kosten).  

Risicoanalyse  − Bij twijfel over noodzakelijke arrangement (onderzoek of extra ondersteuning) 

schakelen onderwijscoaches collega’s niet of te laat in.  

− Het beschikbare budget is vroegtijdig uitgeput.  

− De deskundigen vanuit het expertiseteam zijn niet of onvoldoende flexibel en 

op maat inzetbaar.  
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Programma 3 (Tijdelijke) lesplaatsen in het speciaal basisonderwijs  

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

De regionale scholen voor speciaal basisonderwijs bieden een lesplaats aan 

leerlingen voor wie dit de meest passende onderwijsplek is.   

Op 1 oktober 2011 telden deze scholen 416 leerlingen (2,68%), een jaar later 379 

(2,60%). In de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 streven we naar 

respectievelijk 360, 352 en 344 leerlingen; een daling door krimp en minder 

verwijzing. In de schooljaren erna zal het leerlingenaantal geleidelijk dalen naar 

295 (omstreeks 2%). 

Activiteiten Voor deelname boven de 2%, betaalt het samenwerkingsverband de 

ondersteuningsbekostiging.   

Benodigde formatie Geen formatie vanuit het samenwerkingsverband. Wel kosten in verband met 

deelname boven de 2%.  

Beschikbaar budget  Omstreeks € 180.000,- in de aanvangsfase, daarna aflopend (daling richting 2%).  

Budgethouder(s) Directeur van het samenwerkingsverband. 

Monitoring  Kwantitatief en kwalitatief.  

Risicoanalyse  − Scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs ontwikkelen zich niet 

volgens de visie van of de afspraak met het samenwerkingsverband. 

− Verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs ontwikkelen zich anders dan 

verwoord onder ‘beoogd resultaat’.  

 
Overige lesplaatsen speciaal basisonderwijs (peildatum en grensverkeer):  

 uitgaand grensverkeer speciaal basisonderwijs (vanaf 1-8-2014 nieuw op te bouwen, vooralsnog op 0 

leerlingen gesteld);  

 peildatum speciaal basisonderwijs (tussentijdse groei), voorlopig op 0 leerlingen gesteld.  

 
 
Programma  (Tijdelijke) lesplaatsen in het speciaal onderwijs  

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

Scholen voor speciaal basisonderwijs binnen en buiten het samenwerkingsverband 

bieden een lesplaats aan leerlingen voor wie dit de meest passende onderwijsplek 

is.  We gaan ervan uit dat het leerlingenaantal binnen het speciaal onderwijs in de 

schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 met in totaal 34 leerlingen zal dalen 

naar het landelijk gemiddelde (1,65%). Daarna verwachten we dat het stabiliseert. 

Daarnaast doet zich in de periode 2014-2015 tot en met 2017-2018 een autonome 

krimp van 10% voor. We verwachten dat de daling zich volledig zal voordoen in de 

groep cluster 4-leerlingen. 

Activiteiten Het samenwerkingsverband betaalt de ondersteuningsbekostiging van leerlingen 

in het SO, woonachtig in het samenwerkingsverband.   

Benodigde formatie Geen formatie vanuit het samenwerkingsverband. Wel kosten in verband met 

betalen ondersteuningsbekostiging.   

Beschikbaar budget  € 3,2 miljoen in 2015-2016, 3 miljoen in 2021-2022. 

Budgethouder(s) Directeur van het samenwerkingsverband. 

Monitoring  Kwantitatief en kwalitatief.  

Risicoanalyse  − Scholen voor regulier en speciaal (basis)onderwijs ontwikkelen zich niet 

volgens de visie van of de afspraak met het samenwerkingsverband. 

− Verwijzingen naar het speciaal onderwijs ontwikkelen zich anders dan 

verwoord onder ‘beoogd resultaat.’ 
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Lesplaatsen in het speciaal onderwijs (peildatum):  

Peildatum speciaal onderwijs (tussentijdse groei, gemiddeld tien leerlingen in categorie 1), € 135.000,- (geldt 

nog niet in 2014-2015).    

 
Programma 3A Toewijzingscommissie  

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

De toewijzing van extra en zware onderwijsondersteuning vindt plaats op een  

handelingsgerichte, transparante en objectieve manier.  

Activiteiten De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband beoordeelt de 

aanvragen voor extra en zware ondersteuning en geeft 

toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis)onderwijs.  

Benodigde formatie Het samenwerkingsverband heeft een ‘smalle’ toewijzingscommissie voor ogen. 

Tijdens de overgangsperiode (2014 – 2016) bestaat de commissie uit de twee 

directieleden van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel. 

Beschikbaar budget  We ramen de structurele kosten op € 100.000,-. 

In de jaren 2014-2015 en 2015-2016 is er extra capaciteit nodig. Dit komt doordat 

dan voor alle leerlingen van het speciaal onderwijs – in overleg met ouders en 

school – wordt beoordeeld of zij nog steeds op de best passende plek zitten: 

misschien zijn er mogelijkheden om de leerling met extra ondersteuning in te 

schrijven op een reguliere school.  

Budgethouder(s) Voorzitter toewijzingscommissie.  

Monitoring  Registratie en evaluatie van afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen (waaronder 

het type verklaring, de duur van de plaatsing en de kosten) en het aantal 

terugplaatsingen naar regulier basisonderwijs.    

 
 
Programma 4 Bestuur en beheer  

Doelstelling en beoogd 

resultaat  

Een sobere, maar adequate bestuurlijke en organisatorische inrichting van het 

samenwerkingsverband waarbij sprake is van:  

- degelijke beleidsontwikkeling, -uitvoering, en -evaluatie;  

- een stevige financiële functie;  

- transparante in- en externe verantwoording. 

Activiteiten − Directie (1,6 FTE) € 150.000 (vanaf 2016-2017 1 FTE, € 100.000). 

− Onafhankelijk voorzitters en vacatiegelden overige bestuursleden € 10.000. 

− Huisvesting € 25.000. 

− Kantoor- en organisatiekosten € 50.000. 

− Administraties FA en PSA, incl. accountantskosten en controlling  € 20.000. 

− Staf en administratie € 70.000. 

− Inhuur deskundigenadvies € 50.000. 

− Facilitering ondersteuningsplanraad € 5.000. 

− PR & communicatie € 10.000.               

Benodigde formatie Zie bovenstaand. 

Beschikbaar budget  € 390.000 (vanaf 2016-2017 € 340.000). 

Budgethouder(s) Directeur samenwerkingsverband. 

Monitoring  Kwantitatief: begroting en tussentijdse rapportages. 

Kwalitatief: enquêtes en evaluaties.  

Risicoanalyse  − Financieel: overschrijdingen budgetten. 

− Kwalitatief: kwaliteit administraties en bestuurlijke processen. 
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Programma 5 Overgangsmaatregelen  

Dit (tijdelijke) programma omvat activiteiten die bedoeld zijn als maatregelen om de overgang van het huidige 

naar het nieuwe stelsel te vergemakkelijken. Het gaat om: 

- Programma 5A Schooldeel rugzakken 

Voor de huidige rugzakleerlingen (schooljaar 2014 – 2015) krijgen de scholen een 

overgangsbudget van 6.000 euro per leerling. Dit betekent dat een arrangement dat lager uitvalt, 

wordt aangevuld tot maximaal 6.000 euro per leerling (2014-2015: € 1.125.000). De scholen, 

ouders en onderwijscoaches bespreken samen de inhoud van het arrangement.  

- Programma 5B Afbouw Zorgadviesteams  

Voor de toewijzing van extra en zware ondersteuning maken we gedurende de overgangsperiode 

(2014 – 2016) gebruik van het Zorgadviesteam. Daarnaast is budget beschikbaar voor het 

‘arrangeren’ van kinderen die nu speciaal onderwijs volgen. Beschikbaar budget voor 2014-2016 : 

€ 100.000.  

 

 

Programma 6 Kwaliteitszorg        

Hierbij gaat het om activiteiten die we ondernemen in het kader van monitoren en verantwoording.  

Kwaliteitsmedewerker, 0,8 FTE, schaal 10: € 80.000. 

 

 

Programma 7 Projecten        

In dit programma gaat het om eenmalige of niet-structurele activiteiten van het samenwerkingsverband. 

Bijvoorbeeld: pilots, collegiale visitatie basisondersteuning en extra profiel en de uitvoering van de tripartiete 

overeenkomst. Beschikbaar budget: € 50.000. 

 

 

Programma 8  Professionalisering       

Dit programma heeft betrekking op onder meer de organisatie van studiedagen en andere activiteiten in het 

kader van kennisdeling. Beschikbaar budget: € 50.000.  
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Meerjarenbegroting  
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Weerstandsvermogen  

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 nemen de taken, het budget en de risico’s van het 

nieuwe samenwerkingsverband toe. Daarom vragen we de schoolbesturen om een bijdrage aan ons 

startkapitaal. In onderstaande tabel staan de risico’s per programma beschreven.  

 

Programma Risico’s   Kwantificering risico en 

eventuele maatregelen 

Programma 1A  

Basisondersteuning 

d.m.v. facilitering 

basisscholen 

 

Het risico is beperkt, omdat de budgetten voor de scholen 

vastliggen. Financieel en onderwijskundig risico ontstaat 

als scholen het overeengekomen niveau van de 

basisondersteuning niet realiseren. Er staat dan mogelijk 

een extra druk op de duurdere vormen van (extra) 

ondersteuning.  

Vooralsnog € 0. 

Maatregel: monitoring 

realisatie basisondersteuning. 

Programma 1B 

Onderwijscoaches  

 

− Er is meer vraag dan capaciteit. 

− Er zijn onvoorziene kosten als gevolg van personele 

problemen (verzuim, verlof, personele conflicten; 

bijvoorbeeld noodzakelijke interim-inhuur).  

Vooralsnog € 75.000. 

Maatregelen: 

− monitoring 

− goed personeelsbeleid (o.a. 

functionerings- en 

beoordelingsgesprekken  

en ruimte voor nascholing).  

Programma 2A 

Scholen met extra 

profiel   

Een financieel risico is dat er meer aanvragen zijn dan er 

budget is. Dit wordt als beperkt ingeschat. Een inhoudelijk 

risico is dat de leerlingen van scholen met een 

expertiseprofiel onvoldoende presteren.  

Vooralsnog € 0. 

Maatregel: monitoring 

realisatie expertiseprofielen. 

Programma 2B 

Expertiseteam en 

arrangementen 

− Er is meer vraag dan capaciteit. 

− Er zijn onvoorziene kosten als gevolg van personele 

problemen (verzuim, verlof, personele conflicten; 

bijvoorbeeld noodzakelijke interim-inhuur). 

Vooralsnog € 75.000. 

Maatregelen: 

− monitoring (incl. 

maandelijkse rapportage 

− goed personeelsbeleid  

 

Programma 3A 

Toewijzings-

commissie 

− Er zijn meer dossiers dan er capaciteit begroot is. 

− Er zijn onvoorziene kosten als gevolg van personele 

problemen (verzuim,  verlof, personele conflicten; 

bijvoorbeeld noodzakelijke interim-inhuur). 

Vooralsnog € 25.000. 

Maatregelen:  

− monitoring (incl. 

maandelijkse rapportage) 

− goed personeelsbeleid  

 

Programma 3 

Lesplaatsen SBO en 

SO 

Dit programma kent aanzienlijke risico’s, omdat hier de 

kosten zijn opgenomen voor leerlingen die zijn verwezen 

naar het speciaal (basis)onderwijs. 

Vooralsnog: € 175.000 

(ongeveer 5% afwijking). 

Maatregel: monitoring van de 

afgifte van 

toelaatbaarheidsverklaringen  

Programma 10 

Bestuur en beheer  

Personele risico’s. Vooralsnog: € 75.000. 

De overige programma’s kennen geen of beperkte risico’s, omdat het hierbij gaat om een voortzetting van huidige 

taken of een vast budget. 

 

Totaal (indicatie minimale weerstandsvermogen; benodigde algemene reserve) € 425.000. 
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De benodigde algemene reserve bedraagt € 425.000. Dit komt neer op een bedrag van € 26.50 per leerling. De 

schoolbesturen die middelen terugkrijgen van de huidige samenwerkingsverbanden WSNS Berkeldal en WSNS 

Zutphen vragen we om het bedrag uiterlijk 1 juni 2014 over te maken. Voor besturen die afkomstig zijn van een 

ander WSNS-samenwerkingsverband hanteren we een termijn van twee jaar. Deze termijn geldt ook voor 

besturen van het speciaal onderwijs.  

 

Als we de algemene reserve op een bepaald moment moeten aanspreken, is aanvulling nodig via de 

exploitatiebegroting van het volgende schooljaar. Om dit te voorkomen, nemen we ieder jaar in de begroting 

een bedrag ‘onvoorzien’ op. 

Als na enkele jaren blijkt dat een hogere algemene reserve nodig is, dan moet – eveneens via onze begroting –

ophoging plaatsvinden. Er is dan minder geld beschikbaar voor de andere uitgaven c.q. activiteiten van het 

samenwerkingsverband. 

Als na enkele jaren blijkt dat een lagere algemene reserve mogelijk is, dan kunnen we een deel van de 

algemene reserve besteden aan activiteiten van het samenwerkingsverband of dit geld teruggeven aan de 

schoolbesturen. 
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Bijlage 11  Lijst met afkortingen   
 

 

ALV  Algemene Ledenvergadering  

BAO  Basisonderwijs  

LGF  Leerlinggebonden financiering  

OPR   Ondersteuningsplanraad  

MR  Medezeggenschapsraad (van scholen)  

MR-P  Medezeggenschapsraad personeel (van samenwerkingsverband) 

PO  Primair onderwijs  

SBO   Speciaal basisonderwijs  

SO  Speciaal onderwijs  

SWV   Samenwerkingsverband 

TLV  Toelaatbaarheidsverklaring  

VO   Voorgezet onderwijs  

VSO   Voortgezet speciaal onderwijs  

WSNS  Weer Samen Naar School  

ZAT   Zorgadviesteam  

 

 

 

 

 


