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1.  Inleiding 
 

1.1 Passend onderwijs  

Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht. Met als doel: zorgen dat kinderen op school 

een zo passend mogelijke plek krijgen. Hoofdpunten van deze wet zijn:  

 schoolbesturen krijgen zorgplicht;  

 scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke 

onderwijsondersteuning ze kinderen kunnen bieden; 

 om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, gaan schoolbesturen samenwerken in regionale 

samenwerkingsverbanden;  

 deze samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de ondersteuning van kinderen met 

een extra onderwijsbehoefte. Hierbij gaat het om het toekennen en betalen van lichte én zware 

ondersteuning; 

 de samenwerkingsverbanden krijgen een eigen budget voor extra ondersteuning;  

 deze middelen worden (na een overgangsperiode) naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over 

de  samenwerkingsverbanden;  

 ieder samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op. Hierin beschrijven de schoolbesturen 

hoe zij passend onderwijs voor elk kind willen realiseren. Het gaat dan om een samenhangend geheel 

van ondersteuningsvoorzieningen. Ook beschrijft dit plan hoe de scholen de beschikbare middelen 

verdelen, op welke manier zij leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs verwijzen en hoe zij ouders 

informeren; 

 de samenwerkingsverbanden overleggen met alle betrokken gemeenten over hun concept-

ondersteuningsplan. Met als doel: het bereiken van overeenstemming;  

 ouders en leerkrachten hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het 

ondersteuningsplan.  

 

De invoering van passend onderwijs betekent dat de leerlinggebonden financiering (het ‘rugzakje’) verdwijnt. 

Ook de landelijke indicatiestelling voor het speciaal onderwijs stopt. Verder worden de huidige 

samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School en de Regionale Expertise Centra opgeheven.  

 

1.2 Samenwerkingsverband (SWV) IJssel │ Berkel  

Voor u ligt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel. Dit samenwerkingsverband 

– met nummer PO25-01 – bestaat uit 27 schoolbesturen van primair en speciaal onderwijs 
1
. In totaal gaat het 

om 106 scholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de 

gemeente Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg).  

 

Het samenwerkingsverband IJssel │Berkel is een vereniging en kent dus een algemene ledenvergadering en 

een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  

 mevrouw A.M.G. Volp-Kortenhorst (onafhankelijk voorzitter)  

 de heer M.W. Everink  

 mevrouw G.P.M. van Haren (aftredend per 1-8-2014) 

 de heer L.W.M. Hilhorst  

 de heer J. Scholten  

 de heer F.P.J. de Vries  

 de heer P.L. Vriesema  

 de heer J.W. Westerink.  

 

                                                           
1
 Met uitzondering van scholen voor cluster 1 en 2.  
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De heer L. van Aalst en mevrouw A. Stegenga vormen de directie van het samenwerkingsverband. In de 

bijlagen 1 t/m 3 vindt u een overzicht van de deelnemende schoolbesturen en scholen, plus kengetallen van 

het samenwerkingsverband. 

 

1.3 Ondersteuningsplan 

Bij het inrichten van passend onderwijs krijgen samenwerkingsverbanden veel beleidsvrijheid. In dit 

ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel hoe we voor elk kind passend 

onderwijs willen realiseren.  

 

Volgens de wet moet ieder ondersteuningsplan de volgende zaken beschrijven: 

a) het niveau van de basisondersteuning op alle scholen van het samenwerkingsverband; 

b) de manier waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning wordt 

 georganiseerd. Doel is dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en  

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een plek krijgen die zo goed mogelijk bij hen past; 

c) de procedure en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en 

ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting; 

d) de procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor 

basisonderwijs en op scholen voor speciaal onderwijs;  

e) de procedure en het beleid rondom de terug- en overplaatsing van leerlingen van het speciaal 

(basis)onderwijs naar het basisonderwijs; 

f) de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Inclusief de hiermee samenhangende bekostiging; 

g) de manier waarop de ouders informatie krijgen. Hierbij gaat het ook om informatie over 

ondersteuningsvoorzieningen en de wijze waarop de scholen omgaan met persoonsgegevens;  

h) de manier waarop het speciaal (basis)onderwijs wordt bekostigd. 

 

Dit ondersteuningsplan begint met de missie en visie van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel. Deze visie 

is leidend voor de inrichting en organisatie van passend onderwijs in deze regio – zowel inhoudelijk als 

financieel –  en daarmee ook voor de manier waarop de bovenstaande onderdelen zijn uitgewerkt.  

 

1.4 Planperiode  

Dit eerste ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel  is opgesteld voor de periode 

2014 – 2018. Ieder jaar evalueren we dit plan, en waar nodig stellen we het bij. Het is aan de schoolbesturen  

om de wijzigingen vervolgens vast te stellen. De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft daarbij instemmingsrecht. 

In 2015 – wanneer de gemeenten verantwoordelijk worden voor alle vormen van jeugdhulp – zullen we 

waarschijnlijk nieuwe afspraken maken over de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. 

Wijzigingen in de relatie tussen passend onderwijs en gemeentelijk beleid zullen we bespreken met de 

gemeenten. Met als doel: het bereiken van overeenstemming.  

 

1.5 Totstandkoming  

Dit ondersteuningsplan is tot stand gekomen in samenspraak met alle betrokken schoolbesturen en de leden 

van de ondersteuningsplanraad (OPR). Ook zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waar scholen en 

ouders onderdelen van dit plan hebben besproken.  

Op 10 februari 2014 hebben alle schoolbesturen het ondersteuningsplan goedgekeurd. Vervolgens heeft ook 

de ondersteuningsplanraad ingestemd met het plan, op 25 februari 2014. 

Het hoofdstuk over de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten hebben we samen opgesteld met een 

ambtelijke werkgroep, waarin de zes betrokken gemeenten zijn vertegenwoordigd. Het ‘op overeenstemming 

gericht overleg’ vond plaats op 22 januari 2014.  
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Over de doorgaande lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs hebben we overleg gevoerd met 

de (aangrenzende) samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs.  

Voor een overzicht van de geraadpleegde bronnen verwijzen we u graag naar bijlage 4.  

 

1.6 Samenhang met andere documenten 

In het kader van de bestuurlijke samenwerking is een Koersnotitie opgesteld. Deze beschrijft op hoofdlijnen de 

koers van ons samenwerkingsverband en diende als basis voor dit ondersteuningsplan. Daarnaast hebben alle 

scholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Al deze profielen samen vormen de basis voor het 

dekkende aanbod van ondersteuning, zoals beschreven in dit ondersteuningsplan.   

De inhoud van dit ondersteuningsplan komt in verschillende documenten terug. Zo worden de doelen ieder 

schooljaar concreet gemaakt in een activiteitenplan. Daarnaast vermelden de verschillende schoolplannen de 

afspraken en procedures van het samenwerkingsverband.   
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2. Missie en visie 
 

2.1 Missie van het samenwerkingsverband 

De missie van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel is:   

 

 

alle kinderen uit de regio gaan succesvol naar school. 

 

 

Deze missie impliceert dat: 

 ieder kind recht heeft op onderwijs van hoge kwaliteit, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, met 

lessen die aansluiten bij zijn (of haar) onderwijsbehoeften;  

 de basis wordt gevormd door het vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van het kind en 

de leerkracht, in partnerschap met de ouders;  

 passend onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van scholen, ouders, besturen en het 

samenwerkingsverband. Met als belangrijke pijlers: het vertrouwen in elkaar en het leren van én met 

elkaar.  

 

2.2 Visie van het samenwerkingsverband 

Binnen het samenwerkingsverband bieden we kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat zo veel mogelijk dicht bij 

huis plaatsvindt en is toegesneden op de behoeften en talenten van het kind. Zodat de leerlingen tot optimale 

ontplooiing komen en opgroeien tot evenwichtige volwassenen.  

 

Passend onderwijs is gebaat bij een optimistische en pedagogische denkwijze: we richten ons op wat kinderen 

wel kunnen. Hierbij zien we het vakmanschap van de leerkracht en een goed partnerschap met de ouders als 

belangrijke instrumenten. We richten ons altijd op preventie: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. 

 

Het schoolbestuur heeft een zorgplicht: de verantwoordelijkheid om een kind dat ondersteuning nodig heeft, 

een passende plek aan te bieden. Om dit mogelijk te maken, vormen we een samenwerkingsverband met 

andere besturen uit de regio. Het is onze gezamenlijke opdracht om voor ieder kind een passende plek te 

vinden. De besturen van het (speciaal) onderwijs in de regio IJssel | Berkel vinden samenwerking belangrijk. 

Want alleen door intensief samen te werken, kunnen we onze missie bereiken. 

 

Bij een aantal kinderen gaat passende ondersteuning verder dan de schoolmuren. Daarom geven we samen 

met onze (keten)partners – waaronder gemeenten – vorm aan een integrale aanpak. Hierbij werken we 

handelingsgericht: de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen staan centraal. Met ondersteuning die optimaal 

is aangepast aan wat kinderen nodig hebben om gezond, veilig en succesvol te kunnen opgroeien. Dit doen we 

in nauwe samenwerking en afstemming met de ouders. 

 

Aan ons de taak om deze visie vorm te geven in een transparante organisatie. Dat wil zeggen dat de organisatie 

helder en toegankelijk moet zijn voor iedereen die betrokken is bij het samenwerkingsverband. Als 

samenwerkingsverband moeten we zorgen dat alle partijen inbreng hebben. Van onze eigen medewerkers, de 

teams op de scholen en de ouders tot en met de gemeenten en jeugdhulppartners.  
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2.3 Relevante denkkaders en ontwikkelingen 

De uitgangspunten van handelingsgericht en opbrengstgericht werken vormen het fundament van dit 

ondersteuningsplan en de onderwijsondersteuning in deze regio. De afgelopen jaren hebben al veel scholen 

geïnvesteerd in deze werkwijze. Met de invoering van passend onderwijs gaan we dan ook verder op de al 

ingeslagen weg.  

 

De uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn:  

 de onderwijs- en opvoedbehoeften van het kind staan centraal; 

 het gaat om de wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding;  

 leerkracht en ouders zijn de spil;  

 positieve aspecten van kind, onderwijs en opvoeding zijn van groot belang;  

 alle betrokken partijen werken constructief met elkaar samen;  

 sterke doelgerichtheid;  

 een systematische en transparante werkwijze. 

 

Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan resultaatverbetering. Hierbij gaat 

het niet alleen om leerprestaties, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

 

Een combinatie van handelings- en opbrengstgericht werken biedt scholen de kans om de opbrengsten op 

school-, groeps- en leerlingniveau te verhogen. Daarnaast levert dit een belangrijke bijdrage aan het bieden van 

passend onderwijs.   
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3. Doelen en beoogde resultaten  
 

Het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel wil dat alle kinderen in de regio succesvol naar school gaan.   

In dit hoofdstuk beschrijven we welke kwalitatieve en kwantitatieve resultaten we voor ogen hebben.  

 

3.1 Kwalitatieve resultaten 

 

Zorgplicht schoolbesturen  

 Schoolbesturen zorgen samen met hun scholen voor het naleven van de zorgplicht.  

 

Kwaliteit extra ondersteuning  

 Toewijzing van extra ondersteuning en middelen vindt plaats op een handelingsgerichte, deskundige, 

transparante en efficiënte manier. De doorlooptijden zijn kort.  

 Scholen zijn tevreden over de dienstverlening van het samenwerkingsverband.  

 Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze op een veilige en passende plek: dicht 

bij huis, in overleg met hun ouders en met hoge realistische doelen. Dit gebeurt regulier waar het kan 

en speciaal waar het moet.  

 

Professionalisering  

 Dankzij hoogwaardige specifieke expertise van het samenwerkingsverband kunnen scholen 

inspelen op verschillen. Deze expertise is snel beschikbaar en van goede kwaliteit.  

 Het samenwerkingsverband fungeert als een soort makelaar. Hierdoor is er steeds een goede match 

tussen vraag en aanbod als het gaat om specifieke onderwijsexpertise. Zo weten scholen waar welke 

expertise te halen is.  

 

Ouders als partner 

 De school geeft de ouders goede informatie en begeleiding.  

 Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de voorlichting en de begeleiding van het 

samenwerkingsverband.  

 Ouders zijn bekend met de klachtenprocedure van het samenwerkingsverband.  

 

Organisatie samenwerkingsverband  

 Scholen en ouders ervaren het samenwerkingsverband als een klantgerichte organisatie, die snel en 

zorgvuldig werkt en goede dienstverlening levert.  

 

Samenwerking ketenpartners  

 Scholen profiteren van een actieve samenwerking tussen het samenwerkingsverband, gemeenten en 

organisaties in de jeugdhulp (één gezin, één plan).  

 Scholen profiteren van heldere afspraken tussen het samenwerkingsverband, cluster 1 en 2 en 

aangrenzende samenwerkingsverbanden (grensverkeer).  

 Leerlingen profiteren van afspraken over doorgaande lijnen, van voorschoolse voorziening naar het 

primair onderwijs en vervolgens naar het voortgezet onderwijs.  
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3.2 Kwantitatieve resultaten 

 

Basisondersteuning  

 Schoolbesturen en scholen zorgen samen dat alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de 

inspectie. 

 Schoolbesturen en scholen zorgen samen dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel hebben 

opgesteld.  

 Schoolbesturen en scholen zorgen dat alle scholen op 1 augustus 2017 voldoen aan het niveau van de 

basisondersteuning.  

 

Resultaat ondersteuning  

 Er zijn geen thuiszitters.   

 Er zijn geen wachtlijsten voor onderwijsondersteuning. 

 Er gaan minder leerlingen naar speciale voorzieningen dan in 2013
2
.  

− Ons doel: in de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 gaan er 360 leerlingen naar het 

speciaal basisonderwijs. Dit betreft een daling door krimp en minder verwijzing. In de schooljaren 

daarna zien we dat aantal graag geleidelijk dalen naar 310 (ongeveer 2% van het totale aantal 

leerlingen).  

− Ons doel: in de schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 zal het aantal leerlingen in het 

speciaal onderwijs dalen naar het landelijk gemiddelde. Daarna zien we het aantal graag 

stabiliseren.   

 

Financieel  

 De uitgaven van het samenwerkingsverband blijven binnen de beschikbare rijksmiddelen en de 

begroting.  

 De liquiditeit heeft een current ratio
3
 van 1.00.  

 De solvabiliteitsratio
4
 ligt tussen 0,30 en 0,70.  

 De rentabiliteit
5
 is minimaal 0%.  

 

  

                                                           
2
 De kengetallen van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel zijn opgenomen in bijlage 3.  

3
 De current ratio geeft aan in hoeverre het bestuur op korte termijn (1 jaar) aan haar verplichtingen kan 

voldoen.  
4
 De solvabiliteit geeft aan in hoeverre het bestuur op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.  

5
 De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale baten.  
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4. Inrichting passend onderwijs 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de inrichting van passend onderwijs in de regio IJssel │ Berkel. Aan de orde 

komen:  

1. Zorgplicht  

2. Basisondersteuning  

3. Extra ondersteuning  

4. Zware ondersteuning.  

 

4.1 Zorgplicht 

Met de komst van passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Dit houdt in dat scholen iedere leerling 

(die zich aanmeldt) een passende onderwijsplek moeten bieden binnen het samenwerkingsverband. Kan een 

school de leerling niet de nodige extra ondersteuning bieden? Dan is de school verplicht om in overleg met de 

ouders te zorgen voor een passend aanbod op een andere school.  

 

De procedure voor aanmelding bij het regulier onderwijs ziet er – volgens de Wet passend onderwijs – als volgt 

uit:  

 ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Dit is mogelijk vanaf de dag 

waarop het kind drie jaar wordt. Het blijft mogelijk om een kind bij meerdere scholen tegelijk aan te 

melden;  

 de ouders melden hun kind zo mogelijk minimaal tien weken vóór de gewenste toelatingsdatum aan. 

Hierbij geven zij aan bij welke school of scholen zij hun kind ook hebben aangemeld;  

 de school beoordeelt of het hierbij gaat om een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. De school 

kan de ouders vragen informatie door te geven over de ondersteuning die het kind nodig heeft, 

aangevuld met informatie van een voorschoolse voorziening of vorige school. Van ouders wordt 

verwacht dat zij die informatie met de school delen (informatieplicht);   

 de school moet binnen zes weken beslissen of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan 

eenmaal met maximaal vier weken worden verlengd;  

 kan de school het kind niet toelaten? Dan moet de school (of het schoolbestuur) na overleg met de 

ouders een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn of 

een school voor speciaal (basis)onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat er een goede balans wordt 

gevonden tussen de wensen van de ouders en de mogelijkheden van scholen. Het 

samenwerkingsverband kan hierbij ondersteuning bieden;  

 voor kinderen waarvan bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben, kan het 

samenwerkingsverband in samenspraak met school en ouders een arrangement opstellen. Hiermee 

kan een kind met extra ondersteuning naar het reguliere onderwijs; 

 kinderen die zware ondersteuning nodig hebben en niet op een reguliere school terecht kunnen, 

hebben een 'toelaatbaarheidsverklaring' nodig. Hiermee kunnen zij naar het speciaal (basis)onderwijs.  

Deze verklaring is aan te vragen bij het samenwerkingsverband.  
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Schoolondersteuningsprofiel  
In het kader van passend onderwijs hebben alle basisscholen een schoolondersteuningsprofiel opgesteld.  

Dit profiel geeft een beeld van hun mogelijkheden en ambities als het gaat om het bieden van ondersteuning 

aan kinderen.  

 

Het schoolondersteuningsprofiel geeft in de eerste plaats antwoord op de vraag of een school kan voldoen 

aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in het algemeen duidelijk wat de 

school wel of niet voor een kind kan betekenen. Zo vormt het schoolondersteuningsprofiel een middel in de 

communicatie met ouders en kan het ouders helpen bij het maken van een schoolkeuze. 

Daarnaast laat het schoolondersteuningsprofiel het professionaliseringsbeleid van scholen zien. In dit 

document staat namelijk beschreven waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Bovendien geeft 

het de ambities van de school weer als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor 

het samenwerkingsverband belangrijk om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau 

van de basisondersteuning. Dat maakt het document een belangrijk instrument voor monitoring.  

 

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.  

 

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen geven een beeld van het aanbod van 

onderwijsondersteuning in de regio. U vindt de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen op de website 

van ons samenwerkingsverband: www.ijsselberkel.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ijsselberkel.nl/
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4.2 Basisondersteuning, extra ondersteuning en zware ondersteuning  

Bij de inrichting van passend onderwijs maken we onderscheid tussen de basisondersteuning, extra 

ondersteuning en zware ondersteuning.  

 De basisondersteuning beschrijft het ondersteuningsniveau van alle scholen binnen het 

samenwerkingsverband. Zo weten ouders welke ondersteuning zij van elke school mogen verwachten.   

 Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra 

ondersteuning. Hierbij gaat het dus om ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de 

afspraken die zijn gemaakt over de basisondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt geboden in 

de vorm van arrangementen: een onderwijsarrangement, een jeugdhulparrangement of een 

combinatie hiervan. Voor het inzetten van extra ondersteuning is het opstellen van een 

ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht.  

 Zware ondersteuning heeft betrekking op de lesplaatsen in het speciaal (basis)onderwijs.  

 

De basisondersteuning , extra ondersteuning en zware ondersteuning zijn communicerende vaten: hoe hoger 

het niveau van de basisondersteuning, hoe minder arrangementen voor extra ondersteuning nodig zijn.  

 

In de volgende hoofdstukken lichten we de vormen van ondersteuning verder toe.  

 

 

 
 

  

 

Zware 

 ondersteuning  

S(B)O 

Extra ondersteuning  

Arrangementen  

Basisondersteuning  
Inclusief basiskwaliteit  
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4.3 Basisondersteuning  

Een belangrijk onderdeel van passend onderwijs is de basisondersteuning: het ondersteuningsniveau dat wordt 

verwacht van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband. In deze paragraaf beschrijven we de afspraken 

die we hierover binnen het samenwerkingsverband hebben gemaakt.   

 
 
4.3.1 Algemene bestuurlijke afspraken  
De basisondersteuning bestaat uit dertien standaarden met bijbehorende indicatoren. Hiervoor gelden de 

volgende afspraken, waar alle schoolbesturen binnen IJssel | Berkel zich aan houden: 

a) Schoolbesturen en hun scholen zorgen samen dat alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de 

inspectie; 

b) Schoolbesturen en hun scholen zorgen samen dat alle scholen op 1 augustus 2017 voldoen aan het 

niveau van de basisondersteuning. Het bestuur en de directeur van elke school zijn verantwoordelijk 

voor de professionalisering die hiervoor nodig is;  

c) De principes van handelingsgericht werken vormen het uitgangspunt. Alle lagen in de organisatie van 

het samenwerkingsverband passen deze toe;  

d) Alle scholen werken volgens de ondersteuningsroute van het samenwerkingsverband. Deze werkwijze 

is cyclisch en ouders worden bij alle stappen betrokken; 

e) In de groep kan een leerkracht omgaan met verschillen tussen leerlingen. De leerkracht geeft les in 

niveaus, met waar nodig een individuele aanpak; 

f) Binnen de basisondersteuning heeft elke school een efficiënt en een snel opererend 

ondersteuningsteam. De school coördineert dit team en fungeert als voorzitter. In de basis beschikt 

ieder ondersteuningsteam over een onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) en een 

gezinscoach
6
 (vanuit jeugdhulp);  

g) Het samenwerkingsverband zorgt (in overleg met gemeenten) dat de ondersteuningsteams 

beschikken over de benodigde expertise; 

h) Het samenwerkingsverband stelt waar nodig specifieke expertise beschikbaar in de 

basisondersteuning van scholen; 

i) We gaan uit van het principe dat wat we op de school kunnen regelen, dat daar ook doen. Eventueel 

met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en/of andere externe partners. We brengen de 

ondersteuning naar de school toe in plaats van andersom.  

  

 

4.3.2 Standaarden basisondersteuning  
Er zijn dertien standaarden basisondersteuning afgesproken. Hiermee is het voor besturen, scholen en ouders 

inzichtelijk wat zij van elke school mogen verwachten. De standaarden zijn onderverdeeld in de volgende 

categorieën:  

 handelings- en opbrengstgericht werken in de school;  

 preventieve ondersteuning in de groep;  

 lichte ondersteuning in de groep;  

 speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners.  

 

Voor elke standaard is een indicatorenset opgesteld (zie bijlage 5). Deze set is bedoeld als ontwikkelinstrument 

voor scholen en bestaat uit twee delen: de basiskwaliteit en de aanvullende afspraken van het 

samenwerkingsverband. De basiskwaliteit omvat de relevante indicatoren uit het toezichtkader van de 

inspectie.  

 

 

                                                           
6
 Met de term ‘gezinscoach’ bedoelen we een professional vanuit de jeugdhulp. Bijvoorbeeld een 

schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige of jeugdzorgmedewerker, al dan niet onder de noemer 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
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Standaarden basisondersteuning  

 

Handelings- en opbrengstgericht werken in de school  

1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving.  

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

3. De school werkt handelingsgericht.  

4. De school werkt opbrengstgericht.  

5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over.  

 

Preventieve ondersteuning in de groep  

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

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

8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen.  

 

Lichte ondersteuning in de groep  

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

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

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

 

Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners  

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

13. De school heeft een effectief ondersteuningsteam.  

 

 

Ondersteuningsteam  

Iedere school beschikt binnen de basisondersteuning over een ondersteuningsteam. Dit team bespreekt 

integraal de ondersteuningsbehoeften van kind, ouders en leerkracht en bekijkt wat er nodig is.  

Vaste deelnemers van het ondersteuningsteam zijn:  

 ouders 

 leerkracht 

 intern begeleider 

 onderwijscoach  

 gezinscoach (vanuit jeugdhulp/gemeenten). 

 

De bespreking in het ondersteuningsteam verloopt handelingsgericht. Dat wil zeggen:  

 de onderwijs- en opvoedbehoeften staan centraal. Wat heeft dit kind nodig om een bepaald doel te 

behalen?;  

 het gaat om deze leerling, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. De 

bespreking richt zich op de onderlinge wisselwerking;  

 de leerkracht en ouders doen er toe. Wat hebben zij nodig om het kind te kunnen ondersteunen; 

welke ondersteuningsbehoeften hebben zij?;  

 positieve aspecten van de leerling, leerkracht, groep, school en ouders komen in iedere bespreking 

aan de orde;  

 leerkracht, intern begeleider, ouders en externe deskundigen werken constructief met elkaar samen;  

 er wordt doelgericht gewerkt;  

 de bespreking in het ondersteuningsteam verloopt systematisch, transparant en gestructureerd.  
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4.3.3 Ondersteuning binnen de basisondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband faciliteert scholen bij het realiseren van het niveau van de basisondersteuning, het 

delen van expertise en het tijdig inzetten van passende ondersteuning. Door sterk in te zetten op preventie 

willen we voorkomen dat ondersteuningsvragen van kinderen en school een probleem worden. We 

ondersteunen scholen binnen de basisondersteuning met:  

 

 deelname onderwijscoach en orthopedagoog in ondersteuningsteam  

Iedere school beschikt binnen de basisondersteuning over een ondersteuningsteam op schoolniveau. 

Binnen dit team worden kinderen met ondersteuningsbehoeften multidisciplinair besproken (met 

instemming en deelname van ouders). Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat elk 

ondersteuningsteam beschikt over de volgende expertise:  

− onderwijscoach; structurele deelname (zie kader); 

− orthopedagoog; zo nodig snel beschikbaar vanuit het expertiseteam.  

Binnen het niveau van de basisondersteuning kan de onderwijscoach en/of orthopedagoog – in 

overleg met ouders en school – lichte, kortdurende interventies inzetten. Zoals enkele 

consultatiegesprekken of een observatie in de klas;  

 

 expertiseteam  

Voor specifieke ondersteuningsvragen kan de school contact opnemen met ons expertiseteam. Dit kan 

rechtstreeks of via de onderwijscoach. Vanuit dit team is onder meer de volgende expertise snel en op 

maat beschikbaar:   

− orthopedagoog;  

− GZ-psycholoog; 

− onderwijscoaches met specifieke expertise op het gebied van hoog-/meerbegaafdheid, dyslexie, 

dyscalculie, ontwikkelingsperspectief en/of gedrag;  

− specifieke expertise vanuit het speciaal onderwijs (cluster 1, 2, 3 en 4).  

 Daarnaast  is er veel deskundigheid en expertise aanwezig op de scholen. Deze expertise willen we 

 graag met elkaar delen. Het samenwerkingsverband vervult hierbij de rol van makelaar;  

 

 budget basisondersteuning 

Basisscholen krijgen een bedrag per leerling om het afgesproken niveau van de basisondersteuning te 

realiseren;  

 

 samenwerking met cluster 1  

Voor kinderen met een visuele beperking werken we samen met cluster 1 (Bartiméus). Binnen de 

basisondersteuning bieden zij scholen consultatie en advies. Dit wordt bekostigd vanuit het budget 

voor cluster 1. Zie voor meer informatie: www.bartimeus.nl;  

 

 samenwerking met cluster 2  

Voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking (doof, slechthorend en/of ernstige 

spraaktaalmoeilijkheden) werken we samen met cluster 2 (Kentalis). Met betrekking tot de 

basisondersteuning hebben we het volgende afgesproken: is de schoolinterne ondersteuning 

ontoereikend? En zijn vragen rondom een verondersteld cluster 2-probleem niet te beantwoorden? 

Dan is een consultatie- en adviestraject aan te vragen. Dit traject duurt drie tot vijf dagdelen en wordt 

bekostigd vanuit het budget voor cluster 2. Zie voor meer informatie: www.kentalis.nl en 

www.simea.nl;  

 
 samenwerking met Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie  

Kinderen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van 

schoolproblemen, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en 

Epilepsie (LWOE). Het LWOE biedt ondersteuning aan kinderen met epilepsie in het reguliere en het 

http://www.bartimeus.nl/
http://www.kentalis.nl/
http://www.simea.nl/
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speciaal onderwijs. Nadat de ouders, arts, school of het samenwerkingsverband een kind hebben 

aangemeld bij het LWOE, volgt een direct, preventief traject. Een onderwijskundig begeleider van het 

LWOE verzorgt dit traject. Is meer intensieve ondersteuning nodig? Dan brengt het LWOE de 

ondersteuningsbehoefte en het begeleidingsarrangement voor het betreffende kind in kaart. Voor 

meer informatie zie www.lwoe.nl.  

 

Onderwijscoach  

De onderwijscoach is een vast lid van het ondersteuningsteam en richt zich met name op de preventieve en 

systemische ondersteuning. De coaches hebben hierbij twee taken: het voeren van adviesgesprekken en het 

uitvoeren van interventies. Alle onderwijscoaches hebben brede kennis van gedrag, didactiek, communicatie 

en coaching. Daarnaast heeft elke onderwijscoach specifieke expertise op het gebied van hoog-

/meerbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, ontwikkelingsperspectief en/of gedrag.  

 
 
 
4.3.4 Ondersteuning binnen de basisondersteuning vanuit gemeenten (zie ook hoofdstuk 7) 

 
 Deelname gezinscoach in ondersteuningsteam  

Het samenwerkingsverband is met alle betrokken gemeenten in gesprek over de structurele inzet van 

een gezinscoach in elk ondersteuningsteam. Zodat ondersteuningsvragen tijdig en in samenhang zijn 

op te pakken.  

 
 Inzet van preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning op scholen 

Ook de school kan een belangrijke en natuurlijke rol vervullen als het gaat om het geven van 

informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien. Zo bieden partners vanuit de jeugdhulp 

verschillende kinderactiviteiten aan op scholen, gericht op een gezonde en veilige ontwikkeling. Zoals 

het aanleren van sociale vaardigheden, een gezonde leefstijl en weerbaarheid. Maar ook het 

ondersteunen van kinderen in echtscheidingssituaties. Daarnaast zijn er scholen waar ouders  

informatie en advies over het opvoeden en opgroeien kunnen verkrijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van 

inloopspreekuren en themabijeenkomsten, georganiseerd door partners vanuit jeugdhulp.  

 

Gezinscoach 7
  

De gezinscoach concentreert zich op de opvoed- en opgroeiomgeving van kinderen en het gezin.  

Hij of zij:  

 helpt de ouders en de school bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag;  

 geeft de ouders en de school handelingsadviezen rondom opvoeden en opgroeien; 

 is structureel lid van het ondersteuningsteam;  

 neemt verantwoordelijkheid voor het tijdig inzetten en volgen van passende opvoed- en 

opgroeiondersteuning;  

 biedt (bij voorkeur zelf) kinderen en ouders lichte, kortdurende opvoed- en opgroeiondersteuning;   

 communiceert met de ouders en de school over de voortgang van de ingezette opvoed- en 

opgroeiondersteuning;  

 zorgt – bij wachttijden voor de gespecialiseerde jeugdhulp – voor wachttijdhulp aan kind, ouders en 

school;  

 treedt zo nodig op als casuscoördinator. 

 

                                                           
7
 Met de term ‘gezinscoach’ bedoelen we een professional vanuit de jeugdhulpverlening. Bijvoorbeeld een 

schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige of jeugdzorgmedewerker, al dan niet onder de noemer 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

http://www.lwoe.nl/
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 4.3.5 Procedure en criteria voor de toewijzing van lichte interventies binnen de basisondersteuning  
 

 Vanuit het samenwerkingsverband  

De onderwijscoach is bevoegd om – in overleg met ouders en school – lichte, kortdurende interventies 

in te zetten die vallen binnen het niveau van de basisondersteuning. Denk hierbij aan enkele 

consultatiegesprekken met de onderwijscoach of een observatie in de klas. De onderwijscoach 

registreert dit in het systeem van het samenwerkingsverband.  

 

 Vanuit gemeenten  

De gezinscoach is het aanspreekpunt voor opvoed- en opgroeivragen. Waar nodig zorgt hij of zij voor 

de inzet van lichte, preventieve interventies op scholen. Uiteraard gebeurt dit binnen de afspraken 

met de betreffende gemeente. 

 

 

4.3.6 Relatie met begroting  

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 

samenwerkingsverband.  

− 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.  

 

  



Ondersteuningsplan 2014 – 2018 SWV IJssel | Berkel    20 
 

4.4 Extra ondersteuning  

Kinderen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. 

Hierbij gaat het dus om ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de gemaakte afspraken over de 

basisondersteuning. Dit kan variëren van licht curatieve en tijdelijke ondersteuning tot intensieve en 

langdurende of structurele hulp. Extra ondersteuning wordt geboden in de vorm van arrangementen. 

Bijvoorbeeld een onderwijsarrangement, een jeugdhulparrangement (vanuit gemeenten) of een combinatie 

hiervan.  

 

 

4.4.1 Onderwijsarrangement   
Een onderwijsarrangement richt zich op de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften 

van de leerkracht. Het omvat de activiteiten die nodig zijn om de gestelde doelen op dit vlak te bereiken. Het 

arrangement kan bestaan uit informatie, advies, diagnostisch onderzoek of begeleiding. Hierbij gaat het om:  

 leer- en ontwikkelingsondersteuning, bijvoorbeeld bij taal-, lees- en rekenvragen (zoals dyslexie en 

dyscalculie). Deze ondersteuning is bedoeld voor kinderen met een meer óf minder dan gemiddelde 

intelligentie;  

 sociaal-emotionele en gedragsondersteuning, bijvoorbeeld bij stil en teruggetrokken gedrag (zoals 

ASS), faalangst of druk en impulsief gedrag (zoals ADHD). Het kan ook gaan om het vergroten van het 

zelfvertrouwen of de weerbaarheid; 

 fysiek medische ondersteuning, bijvoorbeeld bij de sensomotorische ontwikkeling van kinderen.  

Daarnaast kan het arrangement bestaan uit een budget voor specifieke middelen of materialen.  

 

Voorbeelden van een onderwijsarrangement zijn:  

 observatie in de klas;  

 schoolvideo-interactiebegeleiding;  

 handelingsgerichte diagnostiek;  

 tijdelijke inzet van een onderwijsassistent in de klas;  

 co-teaching;  

 individuele leerling-ondersteuning;  

 training voor het verbeteren van de groepsdynamiek (zoals Klassekids, Rots & Water);  

 crisisinterventie, o.a. bij (dreigende) thuiszitters;  

 teamtrainingen.  

 

Verschillende deskundigen/organisaties kunnen een onderwijsarrangement aanbieden. Bijvoorbeeld 

deskundigen vanuit het speciaal (basis)onderwijs, mensen uit de expertisepool van ons samenwerkingsverband 

of een reguliere basisschool met een extra profiel (zie kader).  

 

Scholen met een extra profiel  

Een aantal reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband  IJssel │ Berkel heeft aangegeven dat zij 

mogelijkheden bieden voor extra ondersteuning. Hierbij gaat het om ondersteuning die het niveau van de 

basisondersteuning overstijgt. Het is vooralsnog lastig te beoordelen in hoeverre het een structureel aanbod 

betreft. Bovendien zal het onderscheid tussen de basisondersteuning en extra ondersteuning de komende 

jaren nog verder uitgekristalliseerd worden. Daarom kiezen we voor een overgangsmaatregel tot 2016, 

waarbij we enkele scholen die extra ondersteuning aanbieden, tijdelijk middelen toekennen. In het voorjaar 

van 2014 stellen we de criteria hiervoor op. Hierbij kijken we onder meer naar de spreiding, duurzaamheid, 

bereikbaarheid en betaalbaarheid van het ondersteuningsaanbod.  
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4.4.2 Samenwerking met cluster 1  
We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen met een visuele beperking op een reguliere school lessen te 

laten volgen. Om dat te realiseren, geven medewerkers van cluster 1 (Bartiméus) ondersteuning op maat aan 

leerkrachten en kinderen op reguliere scholen. Deze ondersteuning kan bestaan uit ambulante 

onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen. Samen met de 

school en ouders maken zij hierover afspraken. Voor de procedure voor aanmelding en toelating verwijzen we 

naar www.bartimeus.nl.  

 
 
4.4.3 Samenwerking met cluster 2  
Is de basisondersteuning en eventuele extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband niet toereikend 

voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking? Dan wordt een toeleidingstraject naar 

extra ondersteuning aangevraagd bij cluster 2. De school en ouders stellen hiervoor de nodige informatie en 

onderzoeksgegevens beschikbaar. Deze extra onderwijsondersteuning wordt betaald uit het cluster 2-budget. 

Cluster 2 biedt lichte en medium arrangementen. De interventies worden op maat ingezet en zijn altijd cluster 

2-specifiek. Meer informatie is te vinden op: www.kentalis.nl en www.simea.nl.  

 

 Lichte arrangementen 

− Ondersteuning leerkracht bij handelingsverlegenheid (consultaties en adviezen n.a.v. bijvoorbeeld 

observatie). 

− Voorlichting en scholing (Doe Het Zelf Kenniskoffer). 

− Begeleiding op afstand. 

− Incidentele of kortdurende ondersteuning van het kind. 

− Kortdurende co-teachingstrajecten. 

 

 Medium arrangementen  

Aanwezigheid van cluster 2-medewerker voor begeleiding en ondersteuning van kind en  

leerkracht/school, gedurende meerdere dagdelen.  

 

 Aanvulling uit pakket Onderwijsondersteuning  

De lichte en medium arrangementen zijn op maat aan te vullen met:  

− speciale remedial teaching (pre-, re- en afterteaching); 

− co-teaching; 

− schoolvideo-interactiebegeleiding; 

− deskundigheidsbevordering. 

 
 
4.4.4 Jeugdhulparrangement vanuit gemeente

8 
 

Een jeugdhulparrangement richt zich op de opvoed- en opgroeibehoeften van het kind en de 

ondersteuningsvragen van ouders. Het omvat de activiteiten die nodig zijn om de gestelde doelen op dit vlak te 

bereiken. Het arrangement kan bestaan uit informatie, advies, diagnostisch onderzoek of ondersteuning van 

kinderen en hun ouders bij:  

 psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen, 

opvoedingsproblemen of adoptiegerelateerde problemen;  

 somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of 

een psychosociaal probleem.  

Professionals vanuit de jeugdhulp en gezondheidszorg bieden een jeugdhulparrangement aan.  

 

                                                           
8
 Ontleend aan: Eerste Kamerstuk (oktober 2013). Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 

preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, 
psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet).  

http://www.bartimeus.nl/
http://www.kentalis.nl/
http://www.simea.nl/
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4.4.5 Ontwikkelingsperspectief  
Voor het inzetten van extra ondersteuning is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht.  

Daarnaast stelt het samenwerkingsverband als voorwaarde dat dit wordt besproken in het 

ondersteuningsteam.  

 

Is er extra ondersteuning nodig, dan stelt de school binnen zes weken een ontwikkelingsperspectiefplan op en 

legt dit voor aan de ouders. Er is een wetsvoorstel dat regelt dat ouders instemmingsrecht hebben op het 

handelingsdeel van het plan.  

In het ontwikkelingsperspectiefplan voor een leerling in het regulier onderwijs zijn in ieder geval opgenomen: 

 de belemmerende en bevorderende factoren die invloed hebben op het onderwijsproces; 

 het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan; 

 de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning. 

 

Scholen voor speciaal onderwijs nemen in hun ontwikkelingsperspectief alleen de eerste twee punten op.  

Alle scholen zijn verplicht om het ontwikkelingsperspectief minimaal één keer per jaar met ouders te evalueren 

en te melden in het Basisregister Onderwijs (BRON). We nemen een protocol voor het ontwikkelingsperspectief 

op in het nog te realiseren kwaliteitshandboek van het samenwerkingsverband (zie hoofdstuk 8).  

Zie voor meer informatie: www.ijsselberkel.nl.  

 

 

4.4.6 Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning  
 

 Onderwijsarrangement  

Het ondersteuningsteam op school bereidt de aanvraag van een onderwijsarrangement voor. Naast de 

vaste deelnemers (school, ouders, onderwijscoach en gezinscoach) moet hierbij ook een 

orthopedagoog aanwezig zijn. Daarnaast kunnen op afroep ook partners deelnemen aan het overleg, 

zoals deskundigen vanuit het expertiseteam.  

Met de aanwezigheid van een orthopedagoog is het ondersteuningsteam bevoegd om een 

onderwijsarrangement met een omvang van maximaal 20 uur vast te stellen. De orthopedagoog 

registreert dit in het systeem van het samenwerkingsverband.   

Arrangementen met een omvang van meer dan 20 uur worden de eerste twee schooljaren (2014- 

2016) besproken in het Zorgadviesteam (zie kader). De daadwerkelijke toekenning van 

onderwijsarrangementen vindt vervolgens plaats door de toewijzingscommissie van het 

samenwerkingsverband (zie hoofdstuk 4.5.4).  

 

Met het instellen van een overgangsperiode (2014-2016)  krijgen scholen, besturen en het 

samenwerkingsverband voldoende tijd om de voorwaarden te realiseren voor het arrangeren op 

schoolniveau
9
. Deze procedure evalueren we ieder jaar. We streven ernaar dat op termijn het 

arrangeren zoveel mogelijk plaatsvindt in de ondersteuningsteams op school. Ook zullen we – op basis 

van de opgedane ervaringen en de jaarlijkse evaluatie – bekijken of het ondersteuningsteam meer 

mandaat kan krijgen voor het toekennen van extra onderwijsondersteuning.  

Alle onderwijsarrangementen worden voor de duur van maximaal zes maanden toegekend
10

. Het 

arrangement is te verlengen op basis van de evaluatie met ouders in het ondersteuningsteam.  

De toewijzingscommissie houdt toezicht op de onderwijsarrangementen en de hiervoor aangevraagde 

middelen en ondersteuningsuren.  

 

 

                                                           
9
 Denk hierbij aan de realisatie van het niveau van de basisondersteuning, de rol van onderwijscoaches en het 

expertiseteam en de afstemming met gemeenten.  
10

 De duur van zes maanden geldt niet voor de toekenning van een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs 
(zware ondersteuning).   

http://www.ijsselberkel.nl/


Ondersteuningsplan 2014 – 2018 SWV IJssel | Berkel    23 
 

 

Zorgadviesteam  

Voor de toekenning van extra ondersteuning (arrangementen met een omvang meer dan 20 uur) en zware 

ondersteuning (lesplaats speciaal (basis)onderwijs) wil ons samenwerkingsverband de eerste twee schooljaren 

(2014 – 2016) de deskundigheid inroepen van het Zorgadviesteam. Dit team bespreekt casussen 

multidisciplinair en bestaat uit:  

 ouders  

 school 

 orthopedagoog (voorzitter)  

 vertegenwoordiger speciaal basisonderwijs 

 vertegenwoordiger speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) 

 jeugdgezondheidszorg  

 Bureau Jeugdzorg  

 partners op afroep.  

 

 

 Jeugdhulparrangement vanuit gemeenten  

De gezinscoach is verantwoordelijk voor de inzet van passende opvoed- en opgroeiondersteuning. We 

zijn nog in gesprek met de betrokken gemeenten over twee zaken: het mandaat van de gezinscoach in 

het ondersteuningsteam en de toewijzing van gespecialiseerde jeugdhulp. Wanneer een gemeentelijk 

‘toeleidingsteam’ een casus bespreekt, zal het samenwerkingsverband zorgen voor de inzet van een 

onderwijsspecialist. Zo kunnen we de ondersteuning op elkaar afstemmen (zie hoofdstuk 7).  

 
 
 
4.4.7 Relatie met begroting  

 
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 samenwerkingsverband 

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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4.5 Zware ondersteuning  

Voor sommige kinderen is een – tijdelijke – lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs de meest passende plek. 

In dit hoofdstuk beschrijven we wat nodig is voor de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs. Hierbij geldt als 

uitgangspunt dat kinderen – waar mogelijk en al dan niet met extra ondersteuning – weer terugkeren naar een 

reguliere school in de eigen omgeving.   

 

 
4.5.1 Ontwikkelingsperspectief  
Voor kinderen in het speciaal (basis)onderwijs is het wettelijk verplicht om binnen zes weken een 

ontwikkelingsperspectief op te stellen (zie hiervoor paragraaf 4.4.5).  

 
 
4.5.2 Deskundigenadvies  
Voor het toekennen van zware ondersteuning is, naast een ontwikkelingsperspectief, ook deskundigenadvies 

nodig. Dit houdt in dat ons samenwerkingsverband zich voor een toelating tot het speciaal (basis)onderwijs 

moet laten adviseren door: een orthopedagoog en een tweede deskundige. Wie deze tweede deskundige is, 

hangt af van de ondersteuningsvraag van de leerling. Dit kan een kinder- of jeugdpsycholoog zijn, maar ook een 

pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater.  

Tijdens de overgangsperiode (2014-2016) verzorgen een orthopedagoog in het ondersteuningsteam en de 

leden van het Zorgadviesteam het deskundigenadvies. Deze procedure evalueren we ieder jaar. We streven 

ernaar dat het ondersteuningsteam hier op termijn zelf, afhankelijk van de ondersteuningsvraag, de benodigde 

deskundigen bij betrekt. Als samenwerkingsverband stellen we voor de aanvraag van een 

toelaatbaarheidsverklaring de volgende voorwaarde: minimaal één deskundige vanuit het speciaal 

(basis)onderwijs is betrokken geweest bij het voortraject en/of bij de bespreking in het ondersteuningsteam. 

Op deze manier borgen we dat ons samenwerkingsverband relevante deskundigheid betrekt bij de beslissing 

om kinderen wel of niet door te verwijzen naar speciale voorzieningen. Zowel tijdens de overgangsperiode 

(2014 – 2016) als de periode daarna. 

 

 

4.5.3 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)    
Met de komst van passend onderwijs beoordeelt het samenwerkingsverband daadwerkelijk of een leerling 

(tijdelijk) naar een school voor speciaal (basis)onderwijs kan. Wij bepalen, mede op basis van het advies van het 

ondersteuningsteam en de deskundigen, of een leerling een toelaatbaarheidsverklaring krijgt. Er zijn vier 

verschillende toelaatbaarheidsverklaringen:   

 speciaal basisonderwijs;  

 speciaal onderwijs categorie 1: voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML), langdurig zieke kinderen 

(LZK), kinderen met epilepsie en kinderen met gedragsproblemen (ZMOK); 

 speciaal onderwijs categorie 2: voor kinderen  met een motorische beperking (LG);  

 speciaal onderwijs categorie 3: voor kinderen met een (meervoudige) lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking (MG).   

 

Met een toelaatbaarheidsverklaring kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor speciaal 

(basis)onderwijs.  
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4.5.4 Procedure voor toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs   
Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven, kan zware 

ondersteuning aanvragen. Het ondersteuningsteam van de desbetreffende school bereidt deze aanvraag voor. 

Naast de vaste deelnemers (school, ouders, onderwijscoach en gezinscoach) is hierbij ook een orthopedagoog 

betrokken.  

  

Gedurende de overgangsperiode (2014-2016) bespreekt het Zorgadviesteam de aanvraag. Daarna volgt een 

beoordeling door de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband. Het advies van het Zorgadviesteam 

is hierbij leidend. De toewijzingscommissie beoordeelt de aanvragen met name procedureel (zie paragraaf 

4.5.5).   

Ieder jaar evalueren we deze procedure. We streven ernaar dat het ondersteuningsteam hier op termijn zelf, 

afhankelijk van de ondersteuningsvraag, de benodigde deskundigen bij betrekt. Als samenwerkingsverband 

stellen we de volgende voorwaarde voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring: minimaal één 

deskundige vanuit het speciaal (basis)onderwijs is betrokken geweest bij het voortraject en/of bij de 

bespreking in het ondersteuningsteam. Ook na de overgangsperiode beoordeelt een toewijzingscommissie van 

het samenwerkingsverband de aanvraag.  

 

We hebben een ‘smalle’ toewijzingscommissie voor ogen. Tijdens de overgangsperiode (2014 – 2016) bestaat 

deze commissie uit de twee directieleden van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel. Na 2016 bekijken we 

de samenstelling van de toewijzingscommissie opnieuw. Dit doen we mede op basis van de opgedane 

ervaringen. 

 

De toewijzingscommissie:  

 beoordeelt de aanvragen voor extra ondersteuning (onderwijsarrangementen boven de 20 uur);  

 beoordeelt de aanvragen voor zware ondersteuning (lesplaatsen speciaal (basis)onderwijs);  

 geeft toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis)onderwijs af; 

 geeft de duur van de toelaatbaarheid aan; 

 informeert ouders en de betrokken school of scholen over het besluit;  

 registreert het aantal toegewezen arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. 

 

 

4.5.5 Criteria voor toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs  
De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel beoordeelt de aanvraag op basis van 

de volgende criteria:  

 

procedureel  

 De basisschool heeft aangetoond dat het minimaal heeft gedaan wat volgens de afspraken voor de 

basisondersteuning mag worden verwacht.  

 De basisschool heeft aangetoond dat de extra ondersteuning, die onder meer beschikbaar is vanuit 

het samenwerkingsverband, doelmatig is ingezet. En dat dit niet heeft geleid tot een substantiële 

verbetering in het kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.  

 Als extra ondersteuning niet is ingezet, moet het ontwikkelingsperspectiefplan beschrijven welke 

argumenten of overwegingen hieraan ten grondslag liggen. 

 Eventueel ingezet psychodiagnostisch onderzoek is ondersteunend als het gaat om het bepalen en 

formuleren van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

 Er heeft deskundigenadvies plaatsgevonden. Voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring 

voor het speciaal (basis)onderwijs geldt de voorwaarde dat hierbij een orthopedagoog en een 

deskundige vanuit het speciaal (basis)onderwijs betrokken zijn geweest.  

 Het deskundigenoordeel is gebaseerd op algemeen erkende beroepsstandaarden. 

 De leerling is (meermalen) in het ondersteuningsteam van de school besproken, er is gewerkt met een 

handelingsplan / ontwikkelingsperspectief en deze zijn recentelijk geëvalueerd. 
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 De ouders participeren volledig of zoveel als mogelijk in het proces.  

 Alle betrokkenen zijn het met de oplossing eens. 

 De aanvraag is ondertekend door de school en de ouders.  

 De aanvraag bestaat uit: schooltype, duur en doelstelling van de plaatsing. Ook staat beschreven of 

het gaat om volledige of gedeeltelijke plaatsing.   

 

inhoudelijk  
In de bijlagen 6 t/m 9 zijn de inhoudelijke criteria opgenomen. Deze zijn tevens te vinden op 

www.ijsselberkel.nl. Ieder jaar evalueren we de criteria, waar nodig stellen we ze bij.  

 

 

4.5.6 Beleid ten aanzien van plaatsing binnen het speciaal (basis)onderwijs  

De scholen voor speciaal (basis)onderwijs plaatsen de kinderen zo snel mogelijk nadat een 

toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Als dat om organisatorische of inhoudelijke redenen niet kan, volgt in 

ieder geval plaatsing op de eerstvolgende verplichte plaatsingsdatum. Dit is de eerste dag na de zomervakantie, 

de eerste dag na de kerstvakantie of op 1 april. Er zijn dus geen lange wachtlijsten.  

 

 

4.5.7 Symbiose  

De wettelijke regeling van symbiose maakt het voor kinderen in het speciaal onderwijs mogelijk om een deel 

van het onderwijs op een reguliere school of een deel op een school voor speciaal basisonderwijs te volgen. 

Regulier en speciaal onderwijs maken onderling afspraken over het programma en de bekostiging en leggen dit 

vast in een symbioseovereenkomst. Er zijn geen voorwaarden voor de minimale duur en het minimale aantal 

uren. Deze flexibilisering maakt het voor scholen gemakkelijk om een onderwijsarrangement te bieden dat past 

bij de mogelijkheden van de leerling. De gemaakte afspraken komen in het ontwikkelingsperspectief van de 

leerling te staan.  

 

 

4.5.8 Beleid ten aanzien van terugplaatsing en overplaatsing  

Bij terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs kunnen de betrokkenen altijd vragen om ondersteuning 

van het samenwerkingsverband. De uitplaatsende school overlegt met de ouders van het betreffende kind over 

een passende vervolgschool. Ook hierbij kan het samenwerkingsverband ondersteuning bieden.  

Terugplaatsing van kinderen vindt bij voorkeur plaats op de eerste dag na de zomervakantie of de eerste dag 

na de kerstvakantie. Terugplaatsingen worden altijd gemeld bij de directeur van het samenwerkingsverband.  

 

 

4.5.9 Samenwerking met cluster 1  

Wanneer ouders, scholen of andere verwijzers vermoeden dat een kind een visuele beperking heeft, kunnen de 

ouders hun kind aanmelden bij Bartiméus. Ook het samenwerkingsverband kan een kind aanmelden, met 

toestemming van de ouders.  

Na aanmelding worden de medische (oogheelkundige) gegevens opgevraagd. Als het nodig is, volgen meerdere 

onderzoeken, zoals visueel functieonderzoek, psychologisch onderzoek en pedagogisch en/of didactisch 

onderzoek. Op basis van de resultaten beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de betreffende cluster 1-

instelling of het kind recht heeft op ambulante begeleiding of op plaatsing op een cluster 1 school. Hiervoor 

gelden landelijke toelatingscriteria.  Zie voor meer informatie: www.bartimeusonderwijs.nl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijsselberkel.nl/
http://www.bartimeusonderwijs.nl/
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4.5.10 Samenwerking met cluster 2  

Gaat het om leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking? Waarbij de onderwijsbehoefte de 

zorgplichtmogelijkheden van de school en/of het samenwerkingsverband overstijgt? Dan is het mogelijk om 

een toeleidingstraject aan te vragen voor plaatsing op een cluster 2-school. De Commissie van Onderzoek van 

de cluster 2-instelling bepaalt of de leerling recht heeft op ondersteuning door cluster 2. Een leerling is 

toelaatbaar als hij doof of slechthorend is en/of ernstige spraak-taalmoeilijkheden heeft én als er sprake is van 

een onderwijsbehoefte. Op basis van de ernst van de onderwijsbehoefte wijst de Commissie een 

onderwijsarrangement toe. Ook geeft de Commissie aan voor welke periode de toelaatbaarheid geldt. Ook de 

ouders, de leerling en de reguliere school zijn betrokken bij het bepalen van de toelaatbaarheid.  

 

Voor leerlingen die nu een cluster 2-beschikking hebben met als einddatum 1 augustus 2015 (of later), is een 

overgangsregeling gemaakt.  

Leerlingen met een beschikking die eindigt op 1 augustus 2014 kunnen een herindicatie aanvragen. Dit geldt 

ook voor leerlingen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden die in het schooljaar 2013-2014 in groep 8 

zitten. De overgangsregelingen zijn te vinden op www.simea.nl.  

 
 
4.5.11  Relatie met begroting  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simea.nl/
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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.’ 

 

 

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.    
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4.6 Toeleiding naar ondersteuning  

Voor de inzet van passende ondersteuning gelden de volgende stappen:  

0. Basisondersteuning bieden;  

1. Signaleren van ondersteuningsbehoeften;  

2. Collegiale consultatie; 

3. Ondersteuningsteam;  

4. Toewijzen van ondersteuning; 

5. Bieden van ondersteuning;  

6. Volgen en evalueren.  

 

Hierna lichten we de stappen van de ondersteuningsroute kort toe. Bij elke stap is er sprake van overleg en 

samenwerking met ouders.  Een overzichtelijk schema van de ondersteuningsroute is te vinden op 

www.ijsselberkel.nl.  

 

 

0. Basisondersteuning bieden 
Met passend onderwijs streven we naar een positieve en optimale ontwikkeling van alle kinderen. Ons 

samenwerkingsverband koerst daarbij op een hoog niveau van de basisondersteuning, waarbij scholen 

handelings- en opbrengstgericht werken. We faciliteren scholen in de basisondersteuning onder meer met de 

inzet van onderwijscoaches.  

 

 

1. Signaleren van ondersteuningsbehoeften   
Vanuit het handelingsgericht werken zijn leerkrachten sterk gericht op de ondersteuningsbehoeften van 

kinderen. Leerkrachten pakken deze signalen op door onder meer observatie, kind- en oudergesprekken en het 

analyseren van toetsen. Zij kijken hierbij zowel naar de situatie op school als thuis. En zij verkennen niet alleen 

belemmeringen, maar ook sterke kanten en mogelijkheden. Leerkrachten betrekken ouders als 

ervaringsdeskundige en hebben regelmatig contact met ouders over de ontwikkeling van het kind.   

 

 

2. Collegiale consultatie  
Leerkrachten bespreken de signalen met één of meerdere collega’s, zoals de intern begeleider. Doel van deze 

stap is het begrijpen van de ondersteuningsbehoeften: wat heeft deze leerling, in deze groep, bij deze 

leerkracht, op deze school en van deze ouders nodig? Daarnaast gaat het om het krijgen van adviezen voor de 

aanpak: hoe verbeteren we de afstemming als het gaat om de behoeften van deze leerling? Het overleg geeft 

de leerkracht handvatten voor het bieden van lichte ondersteuning. Waar nodig vindt overleg plaats met de 

onderwijs- of gezinscoach.  

 

 

3: Ondersteuningsteam  
Blijkt dat de ondersteuningsvragen nog niet zijn beantwoord? En dat een kind meer ondersteuning nodig heeft 

dan de school kan bieden? Dan volgt een bespreking in het ondersteuningsteam. Zowel school, ouders  als 

jeugdhulp kunnen een overleg van dit team aanvragen. Deelnemers aan dit overleg zijn: de ouders, leerkracht, 

intern begeleider, onderwijscoach, gezinscoach en eventueel één of meer externe deskundigen
11

. De 

bespreking in het ondersteuningsteam heeft de volgende doelen:  

 analyseren en vaststellen van de ondersteuningsbehoeften;  

 bepalen welke ondersteuning nodig is bij onderwijs, opvoeden en opgroeien;  

 maken van afspraken over uitvoering, coördinatie en evaluatie.  

 

                                                           
11 Bij de aanmelding vermelden de leerkracht, intern begeleider en ouders samen hun ondersteuningsvragen. 

Ook geven zij aan welke deskundigen zij denken nodig te hebben om de vragen te beantwoorden.    

http://www.ijsselberkel.nl/
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4. Toewijzen van ondersteuning   
De toewijzing van ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in het ondersteuningsteam op school. Hierdoor is 

de ondersteuning snel en laagdrempelig inzetbaar.  

 

 Basisondersteuning  

De onderwijscoach heeft het mandaat om lichte, kortdurende interventies in te zetten die vallen 

binnen het niveau van de basisondersteuning. Denk hierbij aan enkele consultatiegesprekken of een 

observatie in de klas.  

 

 Onderwijsarrangement  

Met de aanwezigheid van een orthopedagoog is het ondersteuningsteam bevoegd om een 

onderwijsarrangement met een omvang van maximaal 20 uur vast te stellen. De eerste twee 

schooljaren (2014- 2016) bespreekt het Zorgadviesteam arrangementen met een omvang van meer 

dan 20 uur. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband kent de arrangementen 

vervolgens daadwerkelijke toe. 

 

 Jeugdhulparrangement vanuit gemeenten  

De gezinscoach is verantwoordelijk voor de inzet van passende opvoed- en opgroeiondersteuning. We 

zijn nog in gesprek met de betrokken gemeenten over de toewijzing van gespecialiseerde jeugdhulp 

en het mandaat van de gezinscoach in het ondersteuningsteam.  

 

 (Tijdelijke) lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs 

Het ondersteuningsteam bereidt de aanvraag voor van een toelaatbaarheidsverklaring voor een 

lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs. Naast de vaste deelnemers is hierbij ook een 

orthopedagoog betrokken.  

Gedurende de overgangsperiode (2014-2016) bespreekt het Zorgadviesteam de aanvraag, waarna de 

toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband de aanvraag beoordeelt.  

Het ondersteuningsteam kijkt ook naar de benodigde opvoed- en opgroeiondersteuning. Zoals al 

eerder aangegeven, is het samenwerkingsverband nog met de gemeenten in gesprek over de 

toewijzing van gespecialiseerde jeugdhulp en het mandaat van de gezinscoach in het 

ondersteuningsteam. Bij het bespreken van een casus in een gemeentelijk ‘toeleidingsteam’ zal het 

samenwerkingsverband zorgen voor de inzet een onderwijsspecialist. Zo kunnen we de ondersteuning 

op elkaar afstemmen (zie hoofdstuk 7).  

 

 

5. Bieden van ondersteuning  
Het onderwijsarrangement wordt geboden waar dat nodig is: in het primaire schoolproces.  

Bovenschoolse expertise komt zo de school in. Hiervan profiteren het schoolteam en meerdere kinderen.  

 

 

6. Volgen en evalueren 
De door het ondersteuningsteam aangewezen casuscoördinator houdt, samen met betrokkenen, zicht op de 

voortgang van de ondersteuning. Ook informeert hij regelmatig alle betrokkenen. Minimaal eenmaal per jaar 

evalueert de school het ontwikkelingsperspectief met de ouders. Ook wordt elke casus afgesloten met een 

evaluatie, waarbij de ouders aanwezig zijn.    
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4.7 Samenvatting  

In onderstaande tabel staan de kenmerken, voorwaarden en toewijzing voor de inzet van 

onderwijsondersteuning op een rij.  

 

 Basisondersteuning Extra ondersteuning  Zware ondersteuning  

Kenmerken   Betreft lichte, kortdurende 

interventies die vallen 

binnen het niveau van de 

basisondersteuning.  

 Ontwikkelingsperspectief 

mag, hoeft niet.  

 

 Overstijgt het niveau van de 

basisondersteuning.  

 Kan variëren van licht 

curatief en tijdelijk van aard 

tot intensief en langdurend 

van aard.  

 Aangeboden in de vorm van 

arrangementen (onderwijs-  

en/of  jeugdhulp-

arrangement).  

Betreft een (tijdelijke) lesplaats 

binnen het S(B)O.  

 

Voorwaarden    Ontwikkelingsperspectief. 

 Bespreking in 

ondersteuningsteam 

waarbij, naast de vaste 

leden, ook een 

orthopedagoog aanwezig is.  

 Ontwikkelingsperspectief. 

 Bespreking in 

ondersteuningsteam 

waarbij, naast de vaste 

leden, ook een 

orthopedagoog aanwezig is.  

 Deskundigenadvies door 

orthopedagoog en een 

tweede deskundige.  

 Betrokkenheid van 

deskundige vanuit S(B)O  

Toewijzing 

tijdens 

overgangs-

periode   

(2014 – 2016)  

Door onderwijscoach in 

ondersteuningsteam.  

 

 Voorbereiding door 

ondersteuningsteam.  

 Arrangementen tot 20 uur 

door orthopedagoog in 

ondersteuningsteam.  

 Onderwijsarrangementen 

boven de 20 uur worden 

besproken in het 

Zorgadviesteam en 

toegekend door 

toewijzingscommissie van 

het SWV.   

 Voorbereiding door 

ondersteuningsteam. 

 Bespreking aanvraag in 

Zorgadviesteam 

(deskundigenadvies). 

 Daadwerkelijke toekenning 

van toelaatbaarheidsverkla- 

ring (TLV) door 

toewijzingscommissie van 

het SWV.  

Beoogde situatie  
na 
overgangsperiod
e (o.b.v. 
evaluatie)    
 
 

Door onderwijscoach in 

ondersteuningsteam  

 

 Voorbereiding door 

ondersteuningsteam.  

 Arrangementen tot 20 uur 

door orthopedagoog in 

ondersteuningsteam. 

 Onderwijsarrangementen 

boven de 20 uur worden 

toegekend door 

toewijzingscommissie van 

het SWV.   

 Voorbereiding door 

ondersteuningsteam, 

voorzien van 

deskundigenadvies en 

betrokkenheid van 

deskundige vanuit het 

S(B)O.  

 Daadwerkelijke toekenning 

van TLV door 

toewijzingscommissie van 

het SWV.  
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4.8 Doorgaande lijn  

Juist voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is een doorgaande lijn in de ondersteuning van groot 

belang. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we deze doorgaande lijn realiseren.  

 

 

4.8.1 Relevante indicatoren basisondersteuning  

Elke school moet leerlingen zorgvuldig overdragen. Voor het niveau van de basisondersteuning gelden de 

volgende indicatoren:  

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

Wederzijdse verwachtingen en rollen worden gedeeld;  

 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;  

 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;  

 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;  

 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.  

 
 
4.8.2 Voorschoolse voorzieningen 
 

 Kinderen zonder extra ondersteuningsbehoeften 

Voorschoolse voorzieningen – zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven – beschikken vaak over 

belangrijke informatie over de ontwikkeling van een kind. Bij alle kinderen die de overstap maken naar 

een basisschool, vindt overdracht van informatie plaats. In de meeste gemeenten zijn hierover 

afspraken gemaakt met de scholen en werken de scholen met een standaardformulier. 

 

 Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften  

Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften krijgen een ‘warme overdracht’. Dit houdt in dat er een 

gesprek plaatsvindt tussen de voorschoolse voorziening en de leerkracht van de basisschool.  

Als het nodig is, vindt er ook een bespreking plaats door het ondersteuningsteam. Bijvoorbeeld als de  

voorschoolse voorziening en/of ouders zich zorgen maken over de overgang naar de basisschool. Het  

ondersteuningsteam kijkt samen met de ouders of de school een passende plek kan bieden en welke 

(extra) ondersteuning eventueel nodig is. Op verzoek kijkt het samenwerkingsverband mee.  

Is het ondersteuningsteam van de school nog niet in beeld, dan kunnen de voorschoolse voorziening 

en/of de ouders contact opnemen met het samenwerkingsverband. Verder heeft het 

samenwerkingsverband afspraken gemaakt met instanties als de jeugdgezondheidszorg, MEE en 

Zozijn.  

 

 Rechtstreekse instroom voor kinderen met extra of zware ondersteuningsbehoeften  

Het samenwerkingsverband streeft naar een soepele overgang van de voorschoolse voorziening naar 

het primair onderwijs, zeker voor kinderen met extra of zware ondersteuningsbehoeften. Dit betekent 

concreet dat we voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking in principe een 

toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor het speciaal onderwijs. Uiteraard na overleg met de  

ouders en de voorschoolse voorziening (meestal een kinderdagcentrum). Met deze verklaring kunnen 

de kinderen direct instromen in het speciaal onderwijs en daar de gehele basisschoolperiode blijven –

tot en met de leeftijd van twaalf jaar. 

Wanneer voorschoolse voorzieningen vermoeden dat een kind op school extra of zware 

ondersteuning nodig zal hebben, kunnen zij zich altijd melden bij het samenwerkingsverband. Dus ook 

als het gaat om kinderen jonger dan vier jaar. Samen met ouders en de voorschoolse voorziening 
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bekijken we dan wat de best passende plek is voor het kind. Ook vindt een gesprek plaats met de 

orthopedagoog of GZ-psycholoog van het samenwerkingsverband. Op basis van dit gesprek – en de 

beschikbare diagnostiek vanuit het kinderdagcentrum – kan extra of zware ondersteuning worden 

aangevraagd. De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband beoordeelt deze aanvraag.  

Is een kind van vier jaar nog niet toe aan instroming naar een schoolse setting? Dan bekijken we in 

overleg met de leerplichtambtenaar of de periode op de voorschoolse voorziening te verlengen is, met 

vrijstelling van de leerplicht.  

 

 Beleidsoverleg  

Twee keer per jaar vindt een beleidsoverleg plaats met de voorschoolse instellingen in de regio IJssel | 

Berkel. 

 

 

4.8.3 Leerlingen uit een andere regio 
Het zal regelmatig voorkomen dat een leerling uit een ander samenwerkingsverband in ons regio komt wonen. 

Leerlingen die binnen een ander samenwerkingsverband zware ondersteuning hebben gekregen, zullen dit hier 

ook nodig hebben. Daarom nemen we een toelaatbaarheidsverklaring uit een andere regio in principe over. Is 

er sprake van extra ondersteuning? Dan overleggen we met de ouders en school welk ondersteuningsaanbod 

uit ons samenwerkingsverband het meest passend is.  
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4.8.4 Overdracht naar voortgezet onderwijs  

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor een 

ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen. Voor de meeste leerlingen zal deze overstap soepel verlopen. 

Maar voor kinderen met extra onderwijsbehoeften is een doorgaande lijn van groot belang. Krijgt een leerling 

in het basisonderwijs extra ondersteuning? Dan moet het voor het kind en de ouders op tijd helder zijn welke 

middelbare school deze ondersteuning ook kan bieden, of dat er hulp nodig is van een specialistische 

voorziening.  

 

 Afspraken over leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften 

De leerkracht geeft in groep acht advies over het gewenste niveau van de leerling en bespreekt dit met 

de ouders. Ook vult de basisschool een onderwijskundig rapport in en bespreekt dit met de ouders. 

Ouders tekenen dit voor gezien. Met dit rapport draagt het basisonderwijs alle relevante informatie 

over aan het voortgezet onderwijs. 

Deze gegevens worden zo veel mogelijk digitaal overgedragen, via de landelijke Overstap Service 

Onderwijs (OSO). Als het nodig is, krijgen leerlingen ook nog een ‘warme overdracht’. Dit houdt in dat 

er een gesprek plaatsvindt tussen de leerkracht van groep acht en de zorgcoördinator van de 

middelbare school. 

 

 Afspraken over leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 
Voor leerlingen die binnen de basisschool extra ondersteuning krijgen, is een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. In groep zeven, in de periode van januari tot en met maart, bespreekt het 

ondersteuningsteam van de basisschool deze leerlingen. Hierbij sluit een vertegenwoordiger aan van 

het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. De teamleden bespreken de onderwijsbehoeften en 

brengen in kaart welke route zij gaan volgen richting het voortgezet onderwijs. De afspraken worden 

vastgelegd.  Op deze manier is het voor alle betrokken, inclusief de ouders, tijdig duidelijk welk traject 

wordt ingezet. Het kan dan gaan om afspraken als: 

− het voortgezet onderwijs gaat op zoek naar een school die passende ondersteuning kan bieden; 

− er wordt een traject ingezet richting leerweg ondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs; 

− er wordt een traject ingezet richting het voortgezet speciaal onderwijs; 

− er is ander onderzoek nodig. 

Leerlingen kunnen begeleiding krijgen om ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. 

Alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften krijgen een ‘warme overdracht’. 

 

 Beleidsoverleg  

Drie keer per jaar vindt een beleidsoverleg plaats met de samenwerkingsverbanden voortgezet 

onderwijs in de regio IJssel | Berkel. 
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5. Samenwerking met ouders 
 

Scholen en ouders hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. Samen zorgen we voor een 

optimale ontwikkeling van ieder kind. We zien ouders als gelijkwaardige partners en als ervaringsdeskundige. 

Daarom betrekken we hen intensief bij overleg, op alle relevante niveaus binnen het samenwerkingsverband.   

 

5.1 Samenwerking met ouders op het niveau van het samenwerkingsverband  

Als het gaat om de communicatie met ouders en hun betrokkenheid, ondersteunen we besturen en scholen op 

de volgende manieren:  

 een ouderconsulent van het samenwerkingsverband biedt ondersteuning aan ouders;  

 ouders hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het ondersteuningsplan (zie 

paragraaf 6.2.1);  

 we hebben een klankbordgroep van en voor ouders;  

 we informeren ouders via de website www.ijsselberkel.nl;  

 we organiseren, naargelang de behoeften, thema-avonden voor ouders;  

 we werken samen met jeugdhulporganisaties binnen de zes gemeenten. Deze organisaties bieden 

ouders informatie en advies rondom opgroeien en opvoeden.  

 

5.2 Samenwerking met ouders op schoolniveau  

 

5.2.1  Ouders als partner     
Binnen het niveau van de basisondersteuning is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Dit blijkt onder 

meer uit de volgende indicatoren:   

 de school betrekt ouders bij de ontwikkeling van het kind, als ervaringsdeskundige en partner;  

 leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar voor kortdurende contactmomenten met ouders. Binnen een 

week is een gesprek mogelijk;  

 leerkrachten en ouders informeren elkaar tijdig en regelmatig (minimaal drie keer per jaar) over de 

ontwikkeling van het kind;  

 in oudergesprekken komen ervaringen, vragen en verwachtingen van ouders aan bod; 

 alle teamleden communiceren transparant naar collega’s, kinderen en ouders over wat er rondom het 

kind gebeurt. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt;  

 de school legt haar schoolondersteuningsprofiel ter advies voor aan de medezeggenschapsraad.  

 

5.2.2  Informatieverstrekking  

Ouders zijn gelijkwaardige partners; zij hebben inzage in alles wat met hun kind te maken heeft. Scholen vragen 

hen altijd toestemming voor het delen van informatie met externe partners. Dit geldt ook voor de bespreking 

van een kind in het ondersteuningsteam.  

Via nieuwsbrieven en de schoolgids krijgen ouders informatie over algemene zaken.  

De schoolondersteuningsprofielen kunnen ouders helpen bij het maken van een schoolkeuze.  

  

 

5.2.3  Extra ondersteuning   

Elke school kent een ondersteuningsteam, dat kinderen met ondersteuningsbehoeften multidisciplinair 

bespreekt. Samen met de ouders bekijkt het ondersteuningsteam welke ondersteuning nodig is.  

Scholen vragen ouders formeel toestemming voor de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam en 

de uitwisseling van informatie met derden. Van ouders wordt verwacht dat zij deelnemen aan het overleg over 

hun kind in het ondersteuningsteam. De school ziet ouders hierbij als een gelijkwaardige gesprekspartner, 

waarbij ouders erop kunnen vertrouwen dat het belang van het kind altijd voorop staat.  

http://www.ijsselberkel.nl/
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Als het gaat om de samenwerking met ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften, zijn in het 

niveau van de basisondersteuning verder de volgende indicatoren opgenomen:  

 voor een leerling die meer nodig heeft dan de basisondersteuning, stelt de school in overleg met de 

ouders een ontwikkelingsperspectief vast;  

 de school evalueert het ontwikkelingsperspectief minimaal één keer per schooljaar met de ouders; 

 ouders zijn aanwezig bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam;  

 scholen betrekken ouders altijd actief bij een aanmelding; zij krijgen vooraf informatie over wat het 

ondersteuningsteam is en kan doen;  

 bij elke casus staan de ondersteuningsbehoeften en mogelijkheden van kind, ouders en school 

centraal;  

 elke casus wordt afgesloten met een evaluatie, waarbij de ouders zijn betrokken;   

 de school maakt een dossier volgens wettelijke regels. Ouders hebben hier inzage in.  

 

 

5.3 Geen overeenstemming met school(bestuur) of samenwerkingsverband  

Binnen passend onderwijs zijn scholen en besturen verantwoordelijk voor het bieden van een passende 

onderwijsplek voor elk kind. Dit doen ze in nauw overleg met ouders. Maar ook als ouders tijdig en volledig 

betrokken zijn, kunnen er verschillende inzichten ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag wat een kind nodig 

heeft en hoe die ondersteuning het beste aan te bieden is. Ouders en scholen kunnen de volgende partijen 

vragen om advies of bemiddeling:  

 

 mediation  

Het samenwerkingsverband IJssel│Berkel gaat mediation inzetten om geschillen op te lossen en  

verdere juridische stappen te voorkomen. Het is mogelijk om een erkende mediator uit ons 

samenwerkingsverband bij een geschil te vragen, maar ook een onafhankelijke partij uit een ander 

samenwerkingsverband. De mediator begeleidt de betrokkenen in hun overleg en onderhandelingen 

en houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen. De mediator kiest geen partij, maar blijft 

onafhankelijk en neutraal.   

 

 onderwijsconsulenten  

De onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door de minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. Zij adviseren en begeleiden ouders en scholen als er problemen zijn met de 

plaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Of als dit proces moeizaam verloopt en 

school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen. De advisering en begeleiding is kosteloos. 

Meer informatie is te vinden op www.onderwijsconsulenten.nl.  

 

Geschillen kunnen ontstaan over de toelating en verwijdering, de toelaatbaarheid en de ondersteuning. We 

beschrijven per geschil welke verdere stappen mogelijk zijn.  

 

 

5.3.1 Geschil tussen ouders en schoolbestuur rond toelating en verwijdering  

 

 Bezwaarprocedure 

Ouders melden een leerling aan en vragen om toelating tot de school, het schoolbestuur beslist over 

het toelaten of verwijderen van leerlingen. Dit is wettelijk zo geregeld. Zijn ouders het niet eens met 

de beslissing van het schoolbestuur om een leerling niet toe te laten of van school te verwijderen? 

Dan kunnen zij gebruik maken van de regeling voor bezwaar, die ook in de onderwijswetten is 

opgenomen. 

 

 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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 Geschillenprocedure  

Ouders en het schoolbestuur kunnen een dergelijk geschil vanaf 1 augustus 2014 voorleggen aan de 

Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering. Anders dan bij de regeling Bezwaar geeft hier 

een onafhankelijke externe instantie een oordeel over het bestreden besluit. Lopen de 

bezwaarprocedure en de geschillenprocedure bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering tegelijkertijd? Dan neemt het bevoegd gezag pas een beslissing over het bezwaar nadat 

de Tijdelijke geschillencommissie haar oordeel heeft gegeven. 

 

 Naar de rechter  

Is het geschil na deze procedures niet naar tevredenheid opgelost, dan kunnen ouders het besluit van 

het schoolbestuur voorleggen aan de rechter. In het bijzonder onderwijs gebeurt dit bij de civiele 

rechter en in het openbaar onderwijs bij de bestuursrechter. 

Ouders uit het bijzonder onderwijs kunnen een geschil ook rechtstreeks aan de civiele rechter 

voorleggen, zonder eerst de bezwaarprocedure te doorlopen. Dit is alleen aan te raden als bij rond de 

beslissing van het schoolbestuur principiële vragen aan de orde zijn. In het openbaar onderwijs 

behandelt een bestuursrechter een zaak alleen als eerst de bezwaarprocedure is doorlopen. 

 

 

5.3.2 Geschil tussen ouders (of schoolbestuur) en het samenwerkingsverband over toelaatbaarheid voor 

het speciaal (basis)onderwijs  

 

 Bezwaarprocedure  

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. 

Ouders en het schoolbestuur kunnen dit besluit aanvechten. Hiervoor bestaat een specifieke 

procedure, die het samenwerkingsverband verplicht om een speciaal hiervoor ingerichte 

adviescommissie te raadplegen. Deze procedure is te vinden op www.ijsselberkel.nl.  

 

 Naar de rechter  

Leidt deze bezwaarprocedure tot een onbevredigende uitkomst? Dan kunnen ouders en het 

schoolbestuur naar de civiele rechter. Zij kunnen ook de bezwaarprocedure overslaan en meteen naar 

de civiele rechter gaan, maar dat is alleen zinvol als meer principiële zaken aan de orde zijn. 

 

 

5.3.3 Geschil tussen ouders en schoolbestuur over de ondersteuning 

 

 Klachtenregeling  

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school binnen zes weken een 

ontwikkelingsperspectief vast. Voor die tijd overlegt de school met de ouders, met als doel het 

hierover eens te worden. Zijn de ouders het niet eens met de gang van zaken bij de vaststelling of de 

inhoud van het ontwikkelingsperspectief? Dan kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling van 

de school. Dit geldt ook als zij het niet eens zijn met de manier waarop de ondersteuning wordt 

geboden. 

 

 Tijdelijke geschillencommissie  

Bij een geschil over het ontwikkelingsperspectief in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen ouders 

tot 1 augustus 2014 terecht bij de Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief. Vanaf 1 

augustus 2014 kunnen zij een geschil melden bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering (geschillencommissie passend onderwijs), die ook een oordeel geeft over het 

ontwikkelingsperspectief. Dit geldt niet alleen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, 

praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs, maar ook voor het reguliere basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. 

http://www.ijsselberkel.nl/
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 Naar de rechter  

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. Voor het openbaar onderwijs is dit de 

bestuursrechter, voor het bijzonder onderwijs de civiele rechter. 

 

 College voor de rechten van de mens  

Een verschil van inzicht over de vormgeving van de ondersteuning kan ook worden beoordeeld tegen 

de achtergrond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.  

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de vraag welke aanpassingen de school moet realiseren zodat 

de leerling lessen kan volgen. Een geschil hierover kan worden voorgelegd aan het College voor de 

rechten van de mens. 

 

 Naar de rechter  

Zijn ouders van mening dat de school ernstig tekortschiet bij het verlenen van de noodzakelijke 

ondersteuning, waardoor schade is ontstaan? Of vinden zij dat de school nalatig is bij het nakomen 

van afspraken hierover? Dan kunnen zij de civiele rechter benaderen en bijvoorbeeld een 

schadevergoeding eisen. 

 

Meer informatie is te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl en www.geschillenpassendonderwijs.nl.  

 

 

  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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6. Organisatie van het samenwerkingsverband 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van het samenwerkingsverband. Aan de orde komen:  

1. Het verenigingsmodel  

2. De medezeggenschap 

3. Het personeel  

4. Het organogram.  

 

6.1 Verenigingsmodel    

Vanwege het grote aantal van 27 schoolbesturen dat bij ons samenwerkingsverband is aangesloten, hebben we 

gekozen voor een verenigingsmodel. Dit houdt in dat alle schoolbesturen bij ons zijn aangesloten via het 

lidmaatschap van de vereniging. Alle besturen hebben via de algemene ledenvergadering invloed op de koers 

van het samenwerkingsverband. De vereniging kent twee organen: de algemene ledenvergadering en het 

bestuur.  

 

 

6.1.1 De algemene ledenvergadering (ALV) 
De algemene ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 schoolbesturen: één 

vertegenwoordiger per bestuur. De algemene ledenvergadering functioneert als algemeen intern 

toezichthoudend orgaan. De taak van de algemene ledenvergadering is het houden van toezicht op het beleid 

van het bestuur én op de gang van zaken binnen de vereniging. Hierbij staan de belangen van de vereniging 

voorop. De algemene ledenvergadering kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en is onder meer 

belast met het goedkeuren van:  

 het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting;  

 de jaarrekening en het jaarverslag; 

 het toezichtkader;  

 het benoemen van de bestuursleden.  

De algemene ledenvergadering vergadert circa tweemaal per jaar.  We willen alle leden c.q. schoolbesturen 

graag voldoende bij het samenwerkingsverband betrekken. Daarom is in het toezichtkader bepaald dat de 

directie actief zal investeren in die betrokkenheid. 

 

 

6.1.2 Het bestuur 
Het bestuur functioneert als verenigingsbestuur. We hebben gekozen voor een toezichthoudend bestuur. 

Hierbij ziet het bestuur, namens de leden, toe op de voorbereiding en uitvoering van de bestuurstaken die zijn 

gemandateerd aan de directie. Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan twee leden uit het speciaal 

onderwijs (cluster 3 en 4). Het streven is om in 2017 te groeien naar een bestuur van vijf personen.  

 

De taken van het bestuur zijn: 

 het voorlopig vaststellen van het ondersteuningsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarverslag, 

voordat we deze ter goedkeuring voorleggen aan de algemene ledenvergadering; 

 het benoemen van de directie van het samenwerkingsverband;  

 het monitoren van de uitvoering van het ondersteuningsplan door de directie;  

 het goedkeuren van de verantwoordingsrapportages van de directie;  

 fungeren als sparringpartner voor de directie.  
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6.1.3 Directie 
Het bestuur verleent de directie een ruim mandaat voor beleidsvoorbereiding en uitvoering. In het 

toezichtkader staat de handelingsruimte waarbinnen de directie zijn taken en bevoegdheden moet uitoefenen. 

De directie: 

 voert het ondersteuningsplan uit, in overleg met de schooldirecties;  

 bewaakt de voortgang van de activiteiten en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering; 

 beheert en bewaakt de financiële middelen en dagelijkse kas;  

 evalueert, borgt en verbetert waar nodig de activiteiten van het samenwerkingsverband 

(plancyclus/kwaliteitssysteem); 

 vertegenwoordigt het samenwerkingsverband bij externe contacten; 

 stuurt personeel aan dat binnen het samenwerkingsverband op basis van ondersteuningsmiddelen 

werkzaam is (in dienstverband of op basis van detachering). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toezichtkader  
Het is belangrijk dat de algemene ledenvergadering, het bestuur en de directie elk hun eigen rol goed kunnen 
vervullen. Daarom is er een toezichtkader opgesteld. Hierin staan de afspraken die het bestuur en de 
algemene ledenvergadering als toezichthouders hebben gemaakt. Met als intentie: de doelen en beoogde 
resultaten van het samenwerkingsverband zo goed mogelijk bereiken. Het toezichtkader is te downloaden via  
www.ijsselberkel.nl.   
 
 

 

6.1.4 Onafhankelijke voorzitters  
Het bestuur en de algemene ledenvergadering hebben een eigen onafhankelijke voorzitter. Op deze manier 

kunnen we een zo transparant mogelijke besluitvorming realiseren.  

De voorzitter van de algemene ledenvergadering is de regisseur van het goedkeuringsproces. Hij/zij moet er in 

het bijzonder op letten dat alle in het geding zijnde belangen aan bod komen. Ook moet hij/zij ervoor zorgen 

dat een goede belangenafweging plaatsvindt, waarbij alle leden voldoende ruimte hebben voor hun inbreng.  

 

De voorzitter van het bestuur bewaakt de voortgang van het bestuurlijk proces. Hij/zij zorgt ervoor dat in 

overleg met de directie de juiste onderwerpen op het juiste moment op de agenda komen. Ook bewaakt hij/zij 

het besluitvormingsproces en de monitoring van de uitvoeringstrajecten. Dit gebeurt onder leiding van de 

directie van het samenwerkingsverband. Daarnaast is de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor de 

integriteit en kwaliteit van de besluitvorming.  

 

http://www.ijsselberkel.nl/
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6.1.5 Besluitvorming 
In de statuten van de vereniging staat hoe de besluitvorming verloopt. Dit moet goed zijn geregeld, voor het 

geval de schoolbesturen het niet eens zijn over het nemen van een belangrijk besluit binnen het 

samenwerkingsverband. De besluitvorming is gericht op het bereiken van consensus.  

 

Binnen de algemene ledenvergadering zijn de stemverhoudingen als volgt verdeeld:  

 1 stem voor ieder schoolbestuur + 

 1 stem per 200 leerlingen tot 1.000 leerlingen; 

 1 stem per 250 leerlingen boven de 1.000 leerlingen. 

Voor een meerderheid van stemmen zijn er minimaal zeven besturen nodig. 

Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid één stem.  

De onafhankelijke voorzitters zijn niet stemgerechtigd.  

 
6.1.6 Relatie met begroting  
 

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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6.2 Medezeggenschap 

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel vindt de betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en 

personeelsleden erg belangrijk. Want we zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ouders en personeel bijdraagt 

aan kwaliteit, betrokkenheid en draagvlak. In deze paragraaf staat beschreven hoe de medezeggenschap is 

vormgeven.  

 
6.2.1 Ondersteuningsplanraad (OPR) 
In het kader van passend onderwijs moet elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad inrichten, 

waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. Deze ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op 

het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Onze ondersteuningsplanraad bestaat uit zes personeelsleden en zes ouders, waarvan twee personeelsleden 

en twee ouders vanuit het speciaal (basis)onderwijs. De leden van de ondersteuningsplanraad zijn afgevaardigd 

door de leden van de medezeggenschapraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband.  

In de wet is opgenomen dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de vier jaar opnieuw moet worden 

vastgesteld. Dit betekent niet dat de ondersteuningsplanraad maar eens in de vier jaar bijeen hoeft te komen. 

Wij vinden dat er voor de ondersteuningsplanraad een belangrijke rol is weggelegd in de tussenliggende 

periode. Daarom willen we minimaal vier keer per jaar met de leden van de ondersteuningsplanraad bij elkaar 

komen om te praten over het activiteitenplan, de begroting en thematisch gekozen onderwerpen. Zo blijft de 

ondersteuningsplanraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn de leden van de 

ondersteuningsplanraad hierdoor in staat om met een kritische blik naar het ondersteuningsplan te blijven 

kijken en voorstellen te doen aan de directie.   

Het statuut en reglement van de ondersteuningsplanraad zijn te vinden op www.ijsselberkel.nl.  

 

 

6.2.2 Medezeggenschapsraad personeel (MR-P) 
Het samenwerkingsverband heeft medewerkers in dienst. Zij hebben inspraak via een aparte 

medezeggenschapsraad personeel, niet te verwarren met de ondersteuningsplanraad. Deze 

medezeggenschapsraad bestaat uit een nader te bepalen aantal personeelsleden en houdt zich alleen bezig 

met zaken die het personeel van het samenwerkingsverband aangaan. 

 

 

6.2.3 Informele medezeggenschap 
De ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad personeel zijn de formele 

medezeggenschapsorganen van het samenwerkingsverband. Daarnaast vinden we het belangrijk dat scholen 

en ouders betrokken zijn bij het samenwerkingsverband. Dit willen we bevorderen via twee klankbordgroepen:  

één voor ouders en één voor personeelsleden van scholen. Dit noemen we de informele medezeggenschap. 

Deze klankbordgroepen komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar om mee te denken over actuele zaken 

binnen het samenwerkingsverband.  

Daarnaast denken we na hoe we de informele betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en 

personeelsleden verder kunnen vergroten. Bijvoorbeeld via kennisnetwerken.  

  

http://www.ijsselberkel.nl/
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6.3 Personeel 

Deze paragraaf beschrijft de inrichting van het personeel van het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. Bij 

deze inrichting hebben we ervoor gekozen om alles zo flexibel mogelijk te organiseren. We besteden middelen, 

en daarmee personele inzet, zo dicht mogelijk bij het primaire proces: op de scholen. De ondersteuning die 

kinderen en scholen nodig hebben, bepalen de personele inzet.  

 
 
6.3.1 Personele invulling  
De personele invulling van het samenwerkingsverband heeft betrekking op de volgende onderdelen:  

 

 directie (in dienst van het samenwerkingsverband)  
De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is in handen van de directie. Zij zijn 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en leggen hierover 

verantwoording af aan het bestuur. Bij aanvang is gekozen voor een tweehoofdige directie (1,6 FTE).  

Op 1 augustus 2016 wordt dit teruggebracht naar 1,0 FTE. 

 

 staf en administratie (in dienst van het samenwerkingsverband) 
De directie wordt ondersteund door een staf en administratie, in dienst van het 

samenwerkingsverband. Concreet gaat het om een kwaliteitsmedewerker (0,8 FTE), 

managementondersteuner (0,6 FTE) en administratief medewerker (0,9 FTE).  

 

 onderwijscoaches (in dienst van het samenwerkingsverband en gedetacheerd vanuit het speciaal 
onderwijs)  
Het samenwerkingsverband faciliteert basisscholen met de inzet van een onderwijscoach in elk 

ondersteuningsteam. De organisatie heeft in eerste instantie 12 FTE onderwijscoaches nodig. De vaste 

formatie (7,0 FTE, in dienst van het samenwerkingsverband) betreft de verwachte omvang over enkele 

jaren.  

 

 expertiseteam (in dienst van het samenwerkingsverband en  via dienstverleningsafspraken met het 
speciaal onderwijs)  
Binnen het samenwerkingsverband is een expertiseteam beschikbaar. Dit team helpt bij 

(ondersteunings)vragen die de mogelijkheden en/of expertise van het ondersteuningsteam 

overstijgen. Ook biedt het expertiseteam onderwijsarrangementen. Leden van het expertiseteam zijn 

onder anderen:  

− orthopedagoog (1,5 FTE) 

− GZ psycholoog  (0,5 FTE) 

− diagnostisch medewerker (1,0 FTE)  

− specialisten vanuit het speciaal onderwijs  

− overige specialisten.  

 

De orthopedagogen, GZ-psycholoog en diagnostisch medewerkers zijn in dienst van het 

samenwerkingsverband. Over de inzet van de specialisten vanuit het speciaal onderwijs maken we 

dienstverleningsafspraken met de betreffende besturen. 

 

 toewijzingscommissie  

De toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvragen voor een 

toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs. Tijdens de overgangsperiode (2014 – 

2016) bestaat de commissie uit de twee directieleden van ons samenwerkingsverband. 

Voor de toewijzingscommissie is € 100.000,- gereserveerd, in te zetten voor vast of flexibel personeel.  
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Het voorgaande ziet er schematisch zo uit:  

 

Functie  Schaal  FTE  

Vaste formatie in dienst van het samenwerkingsverband 

Directie  S-13 1,6 

Kwaliteitsmedewerker S-10 0,8  

Managementondersteuner S-8 0,6 

Administratief medewerker S-5 0,9  

Onderwijscoaches S-10 7,0 

GZ psycholoog S11/12 0,5 

Orthopedagoog S-11 1,5  

Diagnostisch medewerker S-8 1,0 

Flexibele formatie middels detachering en dienstverleningsafspraken 

Onderwijscoaches S-10  5,0  

Toewijzingscommissie  Hiervoor is € 100.000,- gereserveerd (in te zetten voor vast of flexibel 
personeel).  

Expertiseteam Voor overige specialisten is de komende jaren € 580.00O,- beschikbaar. 

Hierover maken we herbestedingsafspraken met het speciaal onderwijs. 

Naar verwachting neemt dit budget de komende jaren af; dus ook de inzet 

vanuit het speciaal onderwijs. Daarnaast vindt mogelijk een verschuiving 

plaats in het soort vragen en de benodigde expertise. 

 

 

6.3.2  Tripartiete akkoord  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vakcentrales en de sectorraden hebben afspraken 

gemaakt over het omgaan met de personele gevolgen van passend onderwijs. Het doel van deze zogenoemde 

tripartiete overeenkomst is om zo veel mogelijk expertise te behouden voor het onderwijs. De overeenkomst 

heeft betrekking op de volgende personeelscategorieën:  

 ambulant begeleiders in dienst van het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4; 

 personeel in dienst van regionale expertisecentra; 

 personeel in dienst van de huidige samenwerkingsverbanden of centrale diensten; 

 personeel dat wordt gefinancierd uit lgf-middelen in het regulier onderwijs; 

 personeel dat mogelijk zijn baan verliest als gevolg van de verevening. 

 

De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies 

van expertise – en dus ontslag van medewerkers – zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

6.3.3 Personeelsplan  
Ons samenwerkingsverband zal zich maximaal inspannen om medewerkers uit de bovenstaande categorieën 

zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Personeelsleden met een detacheringscontract vallen 

formeel niet onder de verplichtingen van de tripartiete overeenkomst. Maar het bestuur voelt zich wel moreel 

verantwoordelijk om ook deze mensen van werk naar werk te begeleiden.   

Het personeelsplan bestaat uit de volgende stappen:  

 

1. Inventarisatie  

Alle aanwezige functies binnen het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel zijn omschreven en 

gewaardeerd. Vervolgens hebben we met alle betrokken medewerkers een belangstellingsgesprek 

gevoerd: hebben zij interesse voor een functie binnen het samenwerkingsverband? De volgende stap 

is het bepalen of de betrokken personeelsleden geschikt zijn voor een dergelijke functie – of dat zij 
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zich hiervoor op korte termijn kunnen kwalificeren middels scholing. Zijn personeelsleden niet 

geschikt, dan bepalen we de vervolgstappen.  

 

2. Overleg en afspraken met het speciaal onderwijs en vakcentrales 

Over de personele gevolgen overleggen we met de betrokken besturen en de vakorganisaties.  

Onderwerpen van gesprek zijn: het werken aan een positieve match en het maken van afspraken over 

verplichte herbesteding en opting-out.  

 

3. Mobiliteit  

Afhankelijk van de inhoud en planning van de afspraken die zijn genoemd onder punt 1 en 2, stellen 

we een mobiliteitsplan op.  

 

We streven ernaar dat de personele invulling van ons samenwerkingsverband vóór 1 april 2014 rond is.  

 

6.4 Organogram  

Het organogram van het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel ziet er als volgt uit:  
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7. Passend onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid  
 

In het kader van passend onderwijs krijgen schoolbesturen de verantwoordelijkheid om alle kinderen een 

passende onderwijsplek aan te bieden. Tegelijkertijd worden gemeenten – met de decentralisatie jeugdzorg –

verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten 

is dus belangrijk: het draagt bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en het bieden van passend 

onderwijs. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe deze samenwerking in de regio IJssel │ Berkel vorm krijgt.  

 

7.1 Gezamenlijke missie en uitgangspunten  

Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is van groot belang. Zo kunnen beide partijen ervoor zorgen 

dat kinderen en ouders met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk hulp krijgen. In de vorm van 

passende, effectieve en samenhangende ondersteuning, dicht bij huis. Onderwijs en gemeenten hebben 

hierbij een gezamenlijke missie:  

 

 
alle kinderen groeien gezond en veilig op en gaan succesvol naar school. Zodat zij zich maximaal 

 kunnen ontplooien tot zelfstandige en evenwichtige burgers. 
 
 

In september 2013, tijdens een bestuurlijk verkennend overleg met de zes gemeenten, werd deze missie 

onderschreven. Zowel het samenwerkingsverband als de gemeenten onderstrepen het belang van 

afstemming, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alle kinderen 

passend onderwijs en passende ondersteuning krijgen.  

 

Gedeelde uitgangspunten voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten zijn:  

 ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opgroeien en opvoeden van hun kind(eren);  

 versterken van het gewone, positieve opgroeien en opvoeden;  

 we gaan uit van wat het kind en het gezin nodig hebben (en niet van wat ze hebben);  

 lichte ondersteuning waar het kan, zwaarder als het moet;  

 de ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van kind en 

gezin;  

 kinderen, ouders en professionals zijn betrokken en bepalen samen welke ondersteuning passend 

en haalbaar is;  

 de ondersteuning wordt zoveel mogelijk dicht bij huis geboden, met zoveel mogelijk gebruik van 

het eigen sociale netwerk;  

 er zijn geen thuiszitters;  

 er is een doorgaande lijn;  

 een effectieve en samenhangende aanpak (één gezin, één plan, één casuscoördinator). 
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7.2 Gezamenlijke agenda  

Om de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten verder te versterken – als onderdeel van passend 

onderwijs en de transities in het sociale domein – hebben we in onderling overleg de volgende agenda 

opgesteld:  

a) verdeling van de taken en verantwoordelijkheden;  

b) de rol van de school in de wijk, buurt, kern en het dorp;  

c) samenwerking onderwijs en jeugdhulp, waaronder:  

− deelname jeugdhulp aan ondersteuningsteams;  

− inzet van preventieve en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning op scholen;  

− toewijzing van extra ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en onderwijs; 

− coördinatie van samenhangend aanbod;  

d) doorgaande lijn voorschools – primair onderwijs – voortgezet onderwijs;  

e) aanpak thuiszitters; 

f) consequenties passend onderwijs voor leerlingenvervoer;  

g) consequenties passend onderwijs voor onderwijshuisvesting;  

h)  consequenties drie decentralisaties in sociaal domein.  

 

In de volgende paragrafen werken we deze agendapunten verder uit.  
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7.3 Verdeling taken en verantwoordelijkheden  

 

7.3.1 Wettelijke taken van gemeenten  
Als het gaat om opvoeden en opgroeien, voeren gemeenten verschillende taken uit. Bijvoorbeeld op het 

gebied van voorschoolse educatie, jeugdgezondheidszorg, preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning, 

leerplicht, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Daarnaast krijgen gemeenten er drie taken bij in het 

sociale domein:  

 

 decentralisatie jeugdzorg 
Het kabinet geeft gemeenten de verantwoordelijkheid voor alle vormen van jeugdzorg. Hierbij gaat 

het om jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming 

en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (zie kader).  

In de Jeugdwet
12

 is opgenomen dat gemeenten in ieder geval verantwoordelijk zijn voor:  

− een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod om aan de taken kunnen voldoen;  

− het op een laagdrempelige en herkenbare manier aanbieden van jeugdhulp. In dringende 

gevallen moet deze hulp altijd bereikbaar en beschikbaar zijn;  

− het geven van deskundig advies aan mensen die beroepsmatig met kinderen en jongeren 

werken. Hierbij gaat het om opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen;  

− het geven van kosteloos advies aan kinderen en jongeren, waarbij zij anoniem kunnen blijven. 

Hierbij gaat het om opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;  

− het zorgen voor maatregelen om kindermishandeling te bestrijden;  

− het zorgen voor een vertrouwenspersoon, op wie kinderen, jongeren, ouders of pleegouders 

een beroep kunnen doen;   

− jeugdhulp die ook toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de 

jeugdarts. 

 

Gemeenten moeten een beleidsplan maken over de uitvoering van deze taken. Zij zijn verplicht om 

dit plan te bespreken met schoolbesturen, met als doel: overeenstemming bereiken.  

 

 decentralisatie AWBZ / WMO 
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de extramurale AWBZ-functie 'begeleiding'. Het doel 

hiervan is het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid van mensen met 

een beperking. Daarnaast worden gemeenten verantwoordelijk voor het kortdurend verblijf. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld om logeervoorzieningen voor kinderen met een verstandelijke beperking.  

Onder de doelgroep die nu begeleiding krijgt in de AWBZ, vallen ook kinderen en jongeren met een 

fysieke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking. Een deel van die begeleiding vindt 

plaats in het onderwijs: via een persoonsgebonden budget of zorg in natura. Meestal gaat het hierbij 

om kinderen in een cluster 3-school, soms een cluster 4-school. Het Centrum Indicatiestelling Zorg  

indiceert nu nog voor deze begeleiding. Straks organiseren gemeenten de toegang tot die 

begeleiding.  

 

 Participatiewet  
Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar hierbij ondersteuning nodig 

hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. Hierin komen de Wet werk en bijstand, de Wet 

sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Met de Participatiewet wil het kabinet 

bereiken dat zoveel mogelijk mensen kunnen werken.  

 

                                                           
12

 Eerste Kamerstuk (oktober 2013). Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, 
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen (Jeugdwet).  
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Decentralisatie jeugdzorg
13

  
 

Met de decentralisatie jeugdzorg worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp:  

 ondersteuning van en hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. Hierbij gaat het niet om 

preventie, maar om het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van – of het omgaan 

met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 

gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van het kind of de jongere of  

opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;  

 het bevorderen van de deelname aan de maatschappij en het zelfstandig functioneren van kinderen 

en jongeren met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een 

chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.  

Hierbij gaat het om kinderen en jongeren tot achttien jaar; 

 het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 

verzorging. Hierbij gaat het om het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij kinderen of 

jongeren met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of 

psychiatrische aandoening of beperking. Hierbij gaat het om kinderen en jongeren tot achttien jaar. 

 

Het gemeentelijke beleid is gericht op:  

 het voorkomen en de vroege signalering van én vroege interventie bij opgroei- en 

opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;  

 het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang 

en peuterspeelzalen;  

 het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, zodat zij hun verantwoordelijkheid 

kunnen dragen voor de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen;  

 het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend 

vermogen van het kind/de jongere, zijn ouders en de personen in hun sociale omgeving. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk uitgegaan van hun eigen inbreng;  

 het bevorderen van de veiligheid van kinderen en jongeren in de opvoedsituatie waarin hij 

opgroeit;  

 integrale hulp aan kinderen/jongeren en hun ouders, als er sprake is van multi-problematiek;  

 het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van 

deze plannen, als er sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, 

psychische problemen en stoornissen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Bron: Eerste Kamerstuk (oktober 2013). Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, 
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen (Jeugdwet).  
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7.3.2 Wettelijke taken van het onderwijs  
 

 Wet op het primair onderwijs  

De primaire taak van scholen is het bieden van onderwijs. Hierbij is het onderwijs zo ingericht dat de 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt 

afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van kinderen. De lessen richten zich in elk geval op de 

emotionele en de verstandelijke ontwikkeling. Maar ook op het ontwikkelen van creativiteit, het 

verwerven van noodzakelijke kennis en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.  

 

 Onderwijskwaliteit  

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit.  In het bestuursakkoord Primair 

Onderwijs 2012 – 2015 staan afspraken die als doel hebben: het verhogen van de opbrengsten van 

het primair onderwijs over de hele linie.  

 

 Wetgeving passend onderwijs  

Het doel van de Wet passend onderwijs: het realiseren van zo passend mogelijk onderwijs voor alle 

kinderen met een onderwijsbehoefte. Hoofdpunten van de wet zijn:  

− het schoolbestuur heeft een zorgplicht; 

− de samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden verantwoordelijk voor het toekennen 

en bekostigen van lichte en zware ondersteuning, bedoeld voor kinderen met een extra 

onderwijsbehoefte; 

− samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op;  

− over het concept-ondersteuningsplan vindt overleg plaats met alle betrokken gemeenten, met 

als doel: overeenstemming bereiken;  

− ouders en leerkrachten hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het 

ondersteuningsplan.  

 

Voor het ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ (OOGO) hebben we, samen met de zes betrokken 

gemeenten, een procedure vastgelegd en ondertekend. Deze kunt u vinden op www.ijsselberkel.nl.  

 
 
7.3.3 Gedeelde verantwoordelijkheid  
Naast de eigen wettelijke taken en verantwoordelijkheden, hebben onderwijs en gemeenten een gedeelde 

verantwoordelijkheid als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Samen moeten zij de ondersteuning aan 

kinderen afstemmen met andere voorzieningen op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. Deze 

gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijs en gemeenten komt concreet naar voren in:  

 het signaleren van ondersteuningsbehoeften;  

 het versterken van het opvoedkundige klimaat op scholen;  

 de samenwerking met ouders; 

 het bieden van een samenhangend aanbod rondom onderwijs, opvoeden en opgroeien, bedoeld 

voor kinderen en ouders met ondersteuningsbehoeften.  

 

 

7.4 De rol van de school in wijk, buurt, kern en dorp  

De school is niet alleen een plek waar kinderen onderwijs krijgen, maar heeft ook een relatie met de wijk, de 

buurt en het dorp. Zo vormt de school een ontmoetingsplaats van ouders en een plek waar kinderen na 

school kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Daarnaast zijn scholen een natuurlijk inlooppunt voor 

ouders en een veilige omgeving voor het bespreken van opvoed- en opgroeivragen. Ook is de school een 

belangrijke plek voor het bieden van informatie, advies en ondersteuning rondom opvoeden en opgroeien. Al 

naar gelang de mogelijkheden van een schoolgebouw en de behoeften van ouders, school en bewoners kan 

een school meerdere functies vervullen voor een wijk, buurt of dorp.  

http://www.ijsselberkel.nl/
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Afspraken samenwerkingsverband en gemeenten  

 Onderwijs en gemeenten zetten zich samen in voor de totstandkoming en versterking van de 

verbinding tussen school en wijk, buurt, kern en dorp.  

 Als het nodig is, worden signalen vanuit de wijk en de school tijdig met elkaar gedeeld. Partners 

vanuit jeugdhulp kunnen hiervoor een aanmelding doen bij het ondersteuningsteam op school.  

 
 

7.5 Samenwerking onderwijs en jeugdhulp  

 

Relevante indicatoren uit de basisondersteuning  
De samenwerking met jeugdhulp maakt deel uit van de basisondersteuning van het samenwerkingsverband 

IJssel │Berkel. Hieronder staan relevante standaarden en indicatoren op een rij.  

 

 Leerkrachten signaleren opvoed- en opgroeibehoeften van kinderen en ondernemen de nodige 

stappen. 

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

hier gebruik van als dat nodig is. 

 De school beschikt over relevante beleidsstukken/ protocollen
14

 en past deze toe.  

 De school verwijst in haar schoolgids en website tenminste naar het samenwerkingsverband IJssel │ 

Berkel, de samenwerking met jeugdhulppartners (zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin) en de  

verwijsindex.  

 Als noodzakelijke interventies op leerlingniveau de eigen kerntaak overschrijden, dan zoekt de school 

structurele samenwerking met ketenpartners (Inspectie 8.5).  

 Voor het inzetten van extra ondersteuning op school, moet de leerling worden besproken in het 

ondersteuningsteam. 

 Elke school heeft een ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit ouders, de intern begeleider, 

minimaal één onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) en een gezinscoach
15

 (vanuit 

jeugdhulp).  

 Het ondersteuningsteam komt minimaal drie keer per schooljaar bijeen.  

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

kunnen.  

 Ouders worden altijd actief betrokken bij een aanmelding; zij krijgen vooraf informatie over wat het 

ondersteuningsteam is en kan doen.  

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

 In het ondersteuningsteam zijn op afroep relevante partners aanwezig.  

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

centraal.  

 De voorzitter werkt per casus volgens een vaste systematiek: verkenning – analyse- 

oplossingsrichtingen – plan van aanpak – evaluatie.  

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

 Bij elke casus bepaalt het ondersteuningsteam wie als casusverantwoordelijke optreedt.  

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

 De casuscoördinator houdt actief zicht op de voortgang en afstemming van de ondersteuning aan 

kind, ouders en school.  

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

                                                           
14

 Het betreft: Ouderbeleid,  Verzuimbeleid,  Klachtenprotocol, Pestprotocol, Protocol voor medische 
handelingen, Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Veiligheidsplan.  
15

 Met de term ‘gezinscoach’ bedoelen we een professional vanuit de jeugdhulp. Bijvoorbeeld een 
schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige of jeugdzorg-medewerker, al dan niet onder de noemer 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
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 Er wordt een dossier aangelegd volgens de wettelijke regels. Ouders hebben inzage in het dossier.  

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

te verantwoorden aan de schoolleiding, het samenwerkingsverband en de gemeente.  

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

effectief.  

 

 

Afspraken samenwerkingsverband en gemeenten  
Het is de bedoeling dat kinderen en ouders met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk passende, 

effectieve en samenhangende ondersteuning krijgen, dicht bij huis. Om dit voor elkaar te krijgen, willen we 

graag het volgende met de betrokken gemeenten afspreken:  

 deelname jeugdhulp aan ondersteuningsteams  

a) gemeenten zorgen voor de structurele inzet van een gezinscoach in elk ondersteuningsteam; 

b) de gezinscoach concentreert zich op de opvoed- en opgroeiomgeving van kinderen en het gezin. 

De gezinscoach:  

− ondersteunt ouders en school bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag;  

− geeft handelingsadviezen rondom opvoeden en opgroeien aan ouders en school; 

− neemt structureel deel aan het ondersteuningsteam ; 

− neemt verantwoordelijkheid voor het tijdig inzetten en volgen van passende opvoed-  

en opgroeiondersteuning; 

− biedt kinderen/ouders (bij voorkeur zelf) lichte, kortdurende opvoed- en 

opgroeiondersteuning;  

− communiceert met ouders en de school over de voortgang van de ingezette opvoed-  

en opgroeiondersteuning; 

− zorgt bij wachttijden voor de gespecialiseerde jeugdhulp voor wachttijdhulp aan kind, ouders  

en school;  

− treedt zo nodig op als casuscoördinator. 

c) het samenwerkingsverband levert jaarlijks een verantwoordingsrapportage aan gemeenten, met 

hierin kengetallen en informatie over de behaalde resultaten.  

 

 toewijzing van extra ondersteuning bij opvoeden, opgroeien en onderwijs 

Over de toewijzing van extra ondersteuning is het samenwerkingsverband nog in gesprek met de 

gemeenten. Uitgangspunt is één gezin, één plan, één casuscoördinator. Mede op basis van opgedane 

ervaringen in pilots zal duidelijk worden hoe de organisatie en structuur per gemeente vorm krijgt. 

Wel zijn er een aantal richtlijnen c.q. kaders te noemen, zoals:  

a) het samenwerkingsverband zorgt voor de inzet van een onderwijsspecialist in elk gemeentelijk 

‘toeleidingsteam’;    

b) de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband kent de onderwijsarrangementen 

daadwerkelijk toe; 

c) de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke toekenning van 

jeugdhulparrangementen; 

d) de kosten voor het onderwijsarrangement zijn voor rekening van het samenwerkingsverband; 

e) de kosten voor het jeugdhulparrangement zijn voor rekening van de gemeente.   
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 inzet van preventieve en lichte ondersteuning op scholen 

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Het is dan ook vaak de plek waar 

ondersteuningsbehoeften van kinderen en hun ouders worden gesignaleerd. Door vroege signalering 

en het tijdig inzetten van passende ondersteuning is te voorkomen dat vragen van kinderen en ouders 

uitgroeien tot een probleem. Het samenwerkingsverband en de betrokken gemeenten zien scholen als 

een belangrijke en natuurlijke plek voor het bieden van informatie, advies en ondersteuning bij het 

opvoeden en opgroeien. Zo bieden scholen al verschillende kinderactiviteiten aan, gericht op een 

gezonde en veilige ontwikkeling. Bijvoorbeeld als het gaat om sociale vaardigheden, gezonde leefstijl 

en weerbaarheid. Daarnaast wordt op enkele scholen informatie en advies aan ouders geboden, om 

hen te ondersteunen bij hun opvoedtaak. Bijvoorbeeld in de vorm van inloopspreekuren en 

themabijeenkomsten. Naast dit collectieve, preventieve aanbod zijn er individuele arrangementen, 

bedoeld voor kinderen en ouders met ondersteuningsbehoeften.  

Dit zijn de afspraken: 

a) de gemeente is (eind)verantwoordelijk voor het bieden van een collectief, preventief aanbod  

rondom opvoeden en opgroeien;  

b) het onderwijs is verantwoordelijk voor het bieden, volgen en evalueren van het  

onderwijsarrangement; 

c) de gemeente is (eind)verantwoordelijk voor het bieden van het jeugdhulparrangement;  

d) onderwijs en gemeenten zijn beide verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming.  

 

 

7.6 Doorgaande lijn  

Juist voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is een doorgaande lijn in de ondersteuning van kind 

en gezin van groot belang. Dit vraagt onder meer om een effectieve overdracht van informatie over de 

ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van het kind. Van de voorschoolse voorziening 

naar de basisschool en vervolgens naar het voorgezet onderwijs.  

 

Relevante indicatoren basisondersteuning  

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

Wederzijdse verwachtingen en rollen worden gedeeld.  

 Bij alle kinderen vindt overdracht plaats met de voorschoolse voorziening  (of de vorige school) en bij 

de overgang naar een andere school.  

 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. 

 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. 

 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.  

 

Afspraken samenwerkingsverband en gemeenten  

Geen nadere afspraken.  
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7.7 Aanpak thuiszitters  

Met passend onderwijs willen we het ‘thuiszitten’ van kinderen voorkomen. De zorgplicht voor 

schoolbesturen moet hier waarborgen voor bieden. Maar zij kunnen dit niet alleen. Het tegengaan van 

thuiszitten vraagt nadrukkelijk om een nauwe samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en de instellingen 

voor jeugdhulp en opvoedondersteuning.  

 

Relevante indicatoren uit de basisondersteuning  

 De school meldt verzuim van kinderen bij de leerplichtambtenaar, conform regionale afspraken.  

 Signaleert de school langdurig of frequent ziekteverzuim? Dan voert de school altijd een gesprek met 

de ouders. Als het nodig is, volgt een bespreking in het ondersteuningsteam.    

 

Afspraken samenwerkingsverband en gemeenten  
 

 Melden bij het bestuur, het samenwerkingsverband en de leerplichtambtenaar 

Alle scholen moeten samen met elkaar een dekkend netwerk vormen. Het is de taak van alle 

professionals om thuiszittende leerlingen, of leerlingen bij wie thuiszitten dreigt, direct te melden. 

Dit moet bij het bestuur, het samenwerkingsverband en bij de leerplichtambtenaar. Het 

samenwerkingsverband kan thuiszitten voorkomen, door bemiddeling of door tijdelijke extra 

ondersteuning. Het samenwerkingsverband organiseert direct de benodigde samenwerking met 

specifieke onderwijsvoorzieningen, de leerplichtambtenaar en de eventuele jeugdhulp-partners.  

Het samenwerkingsverband heeft momenteel, voor de invoering van passend onderwijs, slechts 

incidenteel en voor een korte periode te maken met thuiszittende leerlingen. Dit laat zien dat er in 

de regio al een dekkend onderwijsaanbod is voor onze huidige leerlingenpopulatie. De grootste 

uitdaging in het dekkende netwerk is niet het creëren van nieuwe voorzieningen, maar het sneller 

kunnen schakelen tussen voorzieningen. 

 

 Schorsing – verwijdering 

Wordt een leerling voor langer dan één dag geschorst of van school gestuurd, dan is het bevoegd 

gezag van de school wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie op de 

hoogte te stellen. 

 

 Samenwerking met leerplicht 

De leerplichtambtenaar hanteert de landelijke definitie van thuiszitters, namelijk: "een leerplichtige 

jongere van vijf tot achttien jaar, die ingeschreven staat op een school of instellingen en die zonder 

geldige reden meer dan vier weken verzuimt en hierbij niet beschikt over een vrijstelling van 

leerplicht".  De afspraak is dat er, na een melding van thuiszitten of wanneer thuiszitten een reële 

optie kan worden, direct contact is tussen een leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband. 

In overleg zetten we de nodige acties op touw.  

Het samenwerkingsverband sluit drie keer per jaar aan bij een regionale overleg van 

leerplichtambtenaren. Doel van dit overleg: de samenwerking in de afgelopen periode bespreken en 

waar nodig verbeteren.  
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7.8 Leerlingenvervoer in relatie tot passend onderwijs 

Sommige leerlingen kunnen vanwege hun beperking niet zelfstandig of met begeleiding naar school komen. 

Zij komen in aanmerking voor een gemeentelijke vergoeding van vervoerskosten van en naar school
16

. Ook 

leerlingen die wel zelfstandig kunnen reizen en voldoen aan het afstandscriterium, kunnen in aanmerking 

komen voor vergoeding van de vervoerskosten. Elke gemeente heeft hiervoor een regeling vastgesteld.  

 

Relevante indicatoren uit de basisondersteuning  
Geen.  

 

Afspraken samenwerkingsverband en gemeenten  
Het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel verwacht dat passend onderwijs niet direct zal leiden tot extra 

vervoerskosten voor gemeenten. We willen kinderen immers zoveel mogelijk dicht bij huis naar school laten 

gaan. Ook als dit betekent dat de dichtstbijzijnde passende school binnen een ander samenwerkingsverband 

valt. Daarnaast verwachten we dat minder kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, waardoor 

minder leerlingenvervoer nodig is. Tot slot blijkt uit de ondersteuningsprofielen dat vooralsnog weinig 

scholen zich gaan specialiseren in onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook dit wijst 

erop dat passend onderwijs niet tot extra vervoerskosten zal leiden. Toch is het lastig om de daadwerkelijke 

consequenties van passend onderwijs – en de krimp in de regio – voor het leerlingenvervoer te overzien. 

Daarom spreken we het volgende af: 

 

 monitor  
Elke gemeente houdt per schooljaar de aard en omvang van het eigen leerlingenvervoer bij (zie 

kader). Op basis van deze monitorgegevens bekijken we in onderling overleg of er nadere afspraken 

nodig zijn;  

 

 gesprek  

Met de gemeenten spreken we af dat we, zodra hier enige aanleiding toe is, met elkaar in gesprek 

gaan over de consequenties van passend onderwijs voor het leerlingenvervoer.  

 

  

                                                           
16

 Vergoeding vindt plaats op basis van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school waarop een leerling 

is aangewezen (op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand) én de verlangde godsdienstige richting of 

levensbeschouwing (een zogeheten bijzondere school), dan wel de openbare school. Gemeenten kunnen een afstandsgrens 

vaststellen van maximaal zes km. Wanneer de afstand tot de school korter, is kunnen ouders geen aanspraak maken op een 

vergoeding van de vervoerskosten. Deze afstandsgrens geldt niet wanneer de leerling gehandicapt is. 
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Monitor leerlingenvervoer 
 

 Het afstandscriterium dat de gemeente vanuit de verordening Leerlingenvervoer hanteert: welke 

leerlingen komen voor vervoer in aanmerking? 

 Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer, uitgesplitst naar: 

a)  schooltype  

− basisonderwijs 

− speciaal basisonderwijs 

− speciaal onderwijs cluster 1  

− speciaal onderwijs cluster 2 

− speciaal onderwijs cluster 3  

− speciaal onderwijs cluster 4  

b) soort vervoer 

− openbaar vervoer zonder begeleiding (trein, bus, tram, metro)  

− openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro) met begeleiding 

− aangepast vervoer (taxi, taxibus of rolstoelbus)  

− eigen vervoer (kilometervergoeding motorvoertuig, brommer of fiets)  

c) reden voor vervoer  

− op grond van alleen afstand (alle schooltypen)  

− op grond van alleen handicap (alle schooltypen)  

− combinatie afstand en denominatie/levensbeschouwing (alle schooltypen) 

− combinatie afstand en handicap (alle schooltypen)  

d) afstand voor vervoer:  

− kort vervoer: tussen 2 en 10 kilometer  

− middellang vervoer: tussen 10 en 20 kilometer  

− ver vervoer: meer dan 20 kilometer.  

 
Ontleend aan: Landelijk onderzoek omvang gemeentelijk Leerlingenvervoer (oktober 2013). Uitgevoerd in 
opdracht van ministerie van OCW en ondersteund door de VNG.  

 

 

7.9 Onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs 

Gemeenten zorgen voor de onderwijshuisvesting op hun grondgebied. Het kan voorkomen dat het realiseren 

van passend onderwijs vraagt om aanpassing(en) van het schoolgebouw. Zoals (sanitaire) aanpassingen voor 

leerlingen in een rolstoel, of het inrichten van aparte ruimten voor leerlingen die extra ondersteuning of 

verzorging nodig hebben. Welke aanpassingen daadwerkelijk nodig zijn, is nog niet te overzien. Dit geldt ook 

voor de mogelijke gevolgen van regionale krimp voor de onderwijshuisvesting.   

 
Relevante indicatoren uit de basisondersteuning  

 Op school zijn flexibele werkplekken beschikbaar voor kinderen, waar zij individueel of in subgroepen 

kunnen werken (standaard 8G).  

 
Afspraken samenwerkingsverband en gemeenten  

 Voor de aanvraag van aanpassingen in de onderwijshuisvesting gelden de huidige gemeentelijke 

verordeningen.  
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8.  Kwaliteitszorg  
In dit hoofdstuk geven we aan hoe het samenwerkingsverband IJssel │ Berkel de ontwikkeling van de 

kwaliteitszorg vormgeeft. Hierbij maken we onderscheid tussen kwaliteitsborging, kwaliteitsontwikkeling en 

kwaliteitsmonitoring. Tot slot lichten we toe hoe we hierover verantwoording afleggen.  

 

 

8.1  Toezichtkaders 

Binnen een samenwerkingsverband zijn verschillende soorten toezicht aan de orde, namelijk:  

 het toezicht op het samenwerkingsverband (via het toezichtkader passend onderwijs); 

 het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs via de deelnemende schoolbesturen (via de 

toezichtkaders primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs).  

 

Daarnaast hebben we een eigen toezichtkader, waarin onder meer de beoogde resultaten staan beschreven. 

Deze toezichtkaders dienen als vertrekpunt voor de kwaliteitszorg van ons samenwerkingsverband, waarmee 

we de kwaliteit van onze dienstverlening continu willen verbeteren.  

 

 

8.2  Kwaliteitsborging   

We willen onze werkwijze en processen zo inzichtelijk mogelijk maken, zodat voor iedereen helder is vanuit 

welke visie en volgens welke procedures alle betrokken partijen te werk gaan. Dit houdt concreet in dat we een 

kwaliteitshandboek opstellen, met daarin:  

 de procedure basisondersteuning;  

 de procedure extra ondersteuning;  

 de procedure zware ondersteuning (toelaatbaarheidsverklaring speciaal (basis)onderwijs; 

 de procedure schoolondersteuningsprofiel;  

 de procedure ontwikkelingsperspectief; 

 de procedure ondersteuningsplan; 

 de procedure kwaliteitszorg; 

 de procedure klachten. 

 

We streven naar heldere, transparante procedures, zonder veel bureaucratie. Het kwaliteitshandboek moet 

scholen en betrokken partners in één oogopslag duidelijk maken hoe de lijnen lopen. Het kwaliteitshandboek is 

daarom voor alle (externe) partners in te zien.  

Daarnaast gebruiken we het kwaliteitshandboek als instrument om aanvragen voor extra of zware 

ondersteuning te toetsen én om na te gaan of de procedures volgens afspraak zijn doorlopen. Het 

kwaliteitshandboek is in het voorjaar van 2014 klaar.  
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8.3  Kwaliteitsontwikkeling  

Het samenwerkingsverband wil kinderen in de regio passende ondersteuning bieden met de beschikbare 

middelen. Hiervoor moeten we zicht hebben op het ondersteuningsaanbod en de kwaliteit daarvan. Die 

informatie is nodig om het kwaliteitsniveau naar een hoger plan te brengen, maar ook om de omslag te kunnen 

maken van een expertisemodel naar het professionaliseringsmodel. Hiervoor willen we de volgende metingen 

ontwikkelen en uitvoeren:   

 
kort cyclische evaluaties  

 Korte evaluatievragenlijst (maximaal tien vragen), bedoeld voor ouders van kinderen met een 

onderwijs- en/of jeugdhulparrangement (in te vullen na  vier tot zes weken).  

 Korte evaluatievragenlijst (maximaal tien vragen), bedoeld voor ouders van kinderen met een 

toelaatbaarheidsverklaring voor een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs (in te vullen na vier tot 

zes weken). 

 Elke bestuursvergadering wordt aan het eind kort geëvalueerd. 

 

Het doel van de kort cyclische evaluaties: zicht krijgen op de positieve punten én de ontwikkelpunten. Op basis 

van de verkregen informatie kan de school, het bestuur of het samenwerkingsverband – waar nodig – tijdig 

actie ondernemen.  

 
lang cyclische evaluaties  

 Elke school vult jaarlijks de monitor ‘basisondersteuning’ in.  

 Eens per vier jaar vindt een interne audit en/of een collegiale visitatie plaats over het 

schoolondersteuningsprofiel van de school.  

 Ouders en betrokken professionals evalueren jaarlijks het ontwikkelingsperspectief.  

 Het SWV evalueert jaarlijks het ondersteuningsplan, mede op basis van gegevens uit 

kwaliteitsonderzoeken.  

 Alle scholen evalueren jaarlijks de geboden ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband 

(waaronder de inzet van onderwijscoach). Hiervoor vullen zij een kort evaluatieformulier in. 

 De directeur van het samenwerkingsverband voert ieder jaar met alle medewerkers een 

functioneringsgesprek, en om de drie jaar een beoordelingsgesprek (via een 360 graden feedback 

methode). Hierin staan de volgende zaken centraal: de evaluatie van de scholen en het stellen en 

bereiken van doelstellingen. 

 Twee leden van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur van het SWV, 

en om de drie jaar een beoordelingsgesprek.  

 Het bestuur van het samenwerkingsverband evalueert jaarlijks het toezichtkader, waaronder het eigen 

functioneren. Dit gebeurt in een afzonderlijke vergadering die speciaal hiervoor wordt belegd.  

 

De informatie uit de lang cyclische evaluaties laat zien welke doelen zijn behaald. Ook dient deze informatie als 

input voor het beleid van scholen, het bestuur en het samenwerkingsverband. Zo kan de jaarlijkse evaluatie 

van het ontwikkelingsperspectief leiden tot bijstelling van het plan, bijvoorbeeld omdat het kind een andere 

ontwikkeling doormaakt dan aan het begin van de basisschoolperiode werd verwacht.  Door het uitvoeren van 

kort en lang cyclische evaluaties is er sprake van een continu proces van kwaliteitsverbetering.  
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8.4  Kwaliteitsmonitoring  

Kwaliteitsmonitoring ondersteunt de sturing (op korte termijn) en de beleidsevaluatie (op lange termijn). Ook 

vereenvoudigt het de verantwoording. Als samenwerkingsverband monitoren we daarom onder meer de 

volgende gegevens (op het niveau van samenwerkingsverband, bestuur en school):  

 

inhoudelijke kengetallen  

 Aantal leerlingen (in regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs). 

 Niveau van de basisondersteuning (inclusief de indicatoren van de inspectie). 

 Aantal scholen met aangepast toezicht.  

 Aantal scholen met een extra profiel.  

 Gebruik van extra ondersteuning (waaronder omvang, duur, type arrangement en kosten).  

 Aantal afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen (waaronder type, duur en kosten).  

 Aantal terugplaatsingen vanuit het speciaal (basis)onderwijs.  

 Aantal thuiszittende leerlingen.  

 Gegevens uit kort en lang cyclische evaluaties.  

 Andere kwalitatieve aspecten op basis van (bestaande) vragenlijsten binnen scholen. 

 Aantal mediationtrajecten.  

 Aantal meldingen bij de landelijke geschillencommissie.  

 

 

financiële kengetallen  

 Eigen vermogen. 

 Weerstandsvermogen.  

 Liquiditeit. 

 Solvabiliteit.  

 Rentabiliteit.  

 Minimale en maximale ondersteuningsbudget per leerling en de spreiding. 

 

Bovenstaande gegevens zijn essentieel als het gaat om sturing op personeel, middelen en kwaliteit. Het 

ontwikkelen van een systeem voor de monitoring van bovenstaande gegevens staat gepland voor het voorjaar 

van 2014.  
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8.5  Verantwoording  

Naast de verantwoording van schoolbesturen – met jaarverslag en jaarrekening – zal ook het 

samenwerkingsverband intern en extern verantwoording afleggen. Over het gevoerde beleid, de inzet van 

middelen en de resultaten.  

 

Interne verantwoording  
 

 Bestuursverslag (jaarlijks)  

De directeur van het samenwerkingsverband maakt voor het bestuur een bestuursverslag met de 

belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De inhoudelijke en financiële kengetallen van 

het samenwerkingsverband zijn een vast onderdeel van het bestuursverslag. 

 

 Verantwoordingsrapportage (per kwartaal)  

In het toezichtkader van ons samenwerkingsverband staan afspraken over de verantwoording van de 

directie aan het bestuur. Zo is afgesproken dat de directie verantwoording aflegt via een 

verantwoordingsrapportage. Hierin maakt de directie duidelijk in hoeverre de boogde resultaten zijn 

behaald.  

 

Externe verantwoording  

 Het samenwerkingsverband maakt een publieksversie van haar bestuursverslag.  

 Gemeenten ontvangen jaarlijks een rapportage van het samenwerkingsverband. Hierin staan 

kengetallen en informatie over de behaalde resultaten in de samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp (zie ook hoofdstuk 7).  
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9. Financiën 
 
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 dit hoofdstuk presenteren we onze meerjarenbegroting, met het solidariteitsprincipe als vertrekpunt. Want 

we kiezen ervoor om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van passend onderwijs, 

op basis van solidariteit.  

     

9.1 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). 

 

 

9.1.1 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.  

 

 

9.1.2 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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9.1.3 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 Toewijzingscommissie; 

programma 4 Bestuur en beheer; 

programma 5 Overgangsmaatregelen; 

programma 5A Overgangsmaatregelen rugzakken; 

programma 5B Afbouw Zorgadviesteams; 

programma 6 Kwaliteitszorg; 

programma 7 Projecten.   

 

 

9.1.4 Toelichting per programma  

De programma’s 1 t/m 4 zijn opgenomen in de desbetreffende hoofdstukken. De programma’s 5 t/m 7 staan 

hieronder toegelicht. De volledige meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 10.   

 

 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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9.2 Meerjarenbegroting  
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9.3 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. 

 

 

 


