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1 INLEIDING   

  
 
 
 
 

Voor u ligt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (SWV) Primair Passend 

Onderwijs Doetinchem (SWV PPO Doetinchem) voor de periode 2014-2018. In dit hoofdstuk 

schetsen wij in paragraaf 1.1 compact de voorgeschiedenis. In paragraaf 1.2 beschrijven wij 

welke functies het ondersteuningsplan heeft. In paragraaf 1.3 schetsen wij de samenhang 

met andere documenten. Wij sluiten dit hoofdstuk in paragraaf 1.4 af met de wijze waarop 

dit plan tot stand is gekomen en in paragraaf 1.5 met een leeswijzer. 

 

 

1.1 Historie 

 

Het SWV is voortgekomen uit het SWV ‘Weer Samen Naar School’  waarin vanaf 1992 

basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs met elkaar samenwerken. Het tot 

stand komen van het SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem heeft de nodige tijd 

gekost. Dat had vooral te maken met het aarzelende, het onduidelijke en het zich frequent 

wijzigende overheidsbeleid over passend onderwijs in de afgelopen jaren. Al in het 

schooljaar 2007-2008 vormde het SWV een Regionaal Netwerk Passend Onderwijs samen met 

het SWV voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio. Doel van 

de samenwerking was het realiseren van een dekkend ondersteuningsnetwerk. In de jaren 

erna vervulde het SWV een pilotfunctie op terreinen zoals het formuleren van 

basisondersteuning, het beproeven van schoolondersteuningsprofielen, de aansluiting tussen 

primair en voortgezet onderwijs en het invullen van de één-loket-functie. Ook het 

bestuurlijk werken op basis van een beleidshandboek, het hanteren van een bestuur-

directiemodel en het organiseren van bovenbestuurlijke medezeggenschap bleken vooruit te 

lopen op de invoering van passend onderwijs. 

 

Drie omstandigheden hebben bevorderd dat het SWV ‘soepel’ tot stand is gekomen: 

� de samenstelling van het nieuwe SWV komt bestuurlijk grotendeels overeen met het 

SWV “Weer Samen Naar School” 

� de afgelopen jaren hanteerde het SWV een werkwijze, waarbij het beleid door de 

besturen werd vastgelegd in meerjarige koersplannen als basis voor de zorgplannen  

� er zijn de afgelopen jaren fundamentele discussies gevoerd over de verdeling van 

verantwoordelijkheden en thema’s zoals visie en uitgangspunten, governance, 

verdeling van middelen en prioritering van ontwikkelingsgebieden. 
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1.2 Functies en eisen ondersteuningsplan 

 

 Voor ons SWV heeft het ondersteuningsplan de volgende functies: 

• kwaliteitsdocument waarin de visie, beleidsuitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd 
• planningsdocument waarin de activiteiten voor 2014-2018 zijn beschreven en begroot 
• verantwoordingsdocument naar belanghebbenden en de Inspectie van het onderwijs. 

 
Het ondersteuningsplan bevat –mede op grond van de wetgeving - het volgende:  

• het niveau van basisondersteuning voor alle scholen 

• de manier waarop het SWV een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra 

ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert 

• de afspraken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen en 

voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen 

• de afspraken voor de plaatsing van leerlingen op SBO en SO 

• de afspraken voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs voor 

leerlingen na afloop van de periode van de toelaatbaarheidsverklaring  

• de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

• de manier waarop het SWV ouders informeert over de ondersteuning 

• de afspraken over de overdracht van het budget voor lichte ondersteuning aan de 

scholen voor SBO (boven de 2%)  

• de afspraken over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor 

leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in het SO, inclusief de 

afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen aan het SWV door scholen 

bij een ontoereikend budget voor lichte ondersteuning 

• een meerjarenbegroting 

• afspraken over de afstemming en samenwerking met gemeenten. 

 

1.3 Samenhang met andere documenten 

 

Besturen (en de scholen) zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht. Het ondersteuningsplan 

geldt als een basisdocument voor besturen en scholen. Scholen kunnen in hun documenten, 

zoals schoolplan en schoolgids verwijzen naar dit document. Besturen kunnen dit zelfde 

doen in hun beleidsplannen. In het jaarverslag van het SWV legt het verband verantwoording 

af over het gevoerde beleid. Op basis van dit jaarverslag wordt jaarlijks een jaarplan 

opgesteld als uitwerking van het meerjaren activiteitenplan. 

  
1.4 Tot stand komen ondersteuningsplan 
 

Ter voorbereiding op dit ondersteuningsplan heeft een stuurgroep en een regiegroep uit de 

besturen concepten ontwikkeld, besproken en daarover besluiten genomen. Vervolgens 

heeft het bestuur van het nieuwe SWV het concept van het plan vastgesteld. Het bestuur 

heeft over het plan op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de betrokken 

gemeenten. Ook is overleg gevoerd met het SWV passend onderwijs voortgezet onderwijs 

(SWV nr. VO 2503). Het bestuur heeft daarna het aangepaste plan voorgelegd aan de 

ondersteuningsplanraad. Vervolgens is het plan vastgesteld door het bestuur van het SWV 

Primair Passend Onderwijs Doetinchem (zie bijlage 1). 
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1.5 Planperiode 

 

Dit eerste ondersteuningsplan is geschreven voor een periode van vier jaar, namelijk voor de 

periode van het schooljaar 2014-2015 tot en met 2018-2019. Aangezien het gaat om een 

grote transitie en systeemwijziging zullen tussentijds aanpassingen nodig zijn. Deze worden 

jaarlijks in een jaarplan op basis van een jaarverslag op- en vastgesteld. 

 

1.6 Leeswijzer 

 

Dit plan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2  gaan wij in op de uitgangspunten en 

doelstellingen die ten grondslag liggen aan het vormgeven van passend onderwijs door het 

SWV. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de bestuurlijke structuur en de organisatie van 

het SWV. De vormgeving van passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur worden 

beschreven in hoofdstuk 4. Kwaliteitszorg vormt het thema van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 

zijn de kernactiviteiten 2014-2018 beschreven. Wij sluiten dit plan in hoofdstuk 7 af met de 

hoofdlijnen van de verdeling van middelen en de begroting. 
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2 UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN  

  
 

 

 

 

Besturen en scholen gaan uit van de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. 

Uitgaande van hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften wordt hen een passende 

leeromgeving geboden die stimulerend, uitdagend en veilig is. 

 

Voor het SWV en de samenwerking gelden de volgende uitgangspunten: 

 

• doel van de samenwerking in het SWV is om een dekkende ondersteuningsstructuur te  
realiseren die het mogelijk maakt dat elk kind handelingsgerichte ondersteuning en 

onderwijs op maat krijgt en wel zo thuisnabij mogelijk, zo snel mogelijk, zo verantwoord 

mogelijk, zo passend en deskundig mogelijk en zo veel mogelijk in scholen voor 

basisonderwijs. 

 

• schoolbesturen (en hun scholen) zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht en het 
vormgeven van passend onderwijs binnen wettelijke en financiële kaders. 

 

Inhoudelijk betekent dit, dat zij zich binden aan de afspraken die zijn vastgelegd in 

onderhavig plan, zijnde: 

� de afspraken over het niveau van de basisondersteuning met als kernpunten: 

o handelingsgericht werken 

o werken volgens de ondersteuningsroute 

o een kwalitatief goed werkende ondersteuningsstructuur in de scholen met een 

schoolondersteuningsteam 

o opbrengstgericht werken 

o goede toerusting van leraren 

o zorgen voor afstemming en tussen de scholen en de voorschoolse voorzieningen 

en het vervolgonderwijs en zo nodig warme overdracht 

� de afspraken met betrekking tot de inhoudelijke verbinding en afstemming tussen 

basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

 

Financieel en beheersmatig betekent dit: 

� dat de middelen voor ondersteuning – exclusief de bekostiging van speciale 

voorzieningen en de kosten voor management, administratie, beheer, bestuur en 

onderwijszorgloket –ter beschikking komen van de schoolbesturen  

� dat de kosten voor management, administratie, beheer, bestuur en 

onderwijszorgloket zich jaarlijks beperken tot maximaal 5% van de jaarlijkse 

begroting 

� dat - vanuit het principe van ‘het geld volgt de leerling’ - schoolbesturen bijdragen 

aan de kosten die gepaard gaan met deelname van leerlingen aan vormen van extra 

ondersteuning (SBO en SO) 

� dat vanuit het principe van vraagsturing de schoolbesturen zelf verantwoordelijk 

zijn voor het zorgdragen voor voldoende expertise in de scholen, dan wel voor het 

inhuren van expertise van buiten de eigen scholen 
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� dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen bedrijfsvoering 

� dat schoolbesturen de inzet van de middelen verantwoorden volgens de afspraken 

binnen het kwaliteitszorgsysteem van het SWV 

� dat schoolbesturen met elkaar samenwerken op basis van statuten en toezichtkader 

volgens de Policy Governance principes. Het SWV hanteert verder de Code Goed 

Bestuur. 

 

• het SWV werkt nauw samen met de gemeenten binnen de regio om passend onderwijs te 

realiseren, om voortijdig schoolverlaten en thuiszitten tegen te gaan en om een 

samenhangende aanpak te bevorderen samen met ketenpartners op het terrein van 

onderwijs (voorschoolse voorzieningen en voortgezet onderwijs), jeugdgezondheidszorg, 

jeugdzorg en andere lokale en regionale partners. 

 

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in doelstellingen en beoogde (kwantitatieve en 

kwalitatieve) resultaten van het SWV, zoals onder meer vastgelegd in het toezichtkader van 

het bestuur van het SWV. 

 

 

Het SWV heeft als ambitieniveau de volgende overkoepelende doelstellingen: 

• aangesloten scholen zijn in staat om passend onderwijs te realiseren, te differentiëren in 
het onderwijsaanbod, ondersteuning op maat te realiseren aan zoveel mogelijk kinderen 

in de basisschoolleeftijd en zo thuisnabij mogelijk binnen het werkgebied van  het SWV 

• de aangesloten scholen beschikken over passende, flexibele, alternatieve arrangementen 
aan kinderen waarvan de school aangeeft nog handelingsverlegen te zijn 

• op het terrein van onderwijsondersteuning steken de resultaten van de scholen van het 
SWV positief af ten opzichte van het landelijk gemiddelde en is het SWV onderscheidend. 

 

Deze overkoepelende doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende beoogde resultaten: 

• de scholen zijn in staat om specifieke onderwijsbehoeften van kinderen vroegtijdig te 
signaleren en daarnaar te handelen 

• scholen kunnen gebruik maken van een aanbod aan arrangementen van het SWV op basis 
van transparante criteria passend binnen het beschikbare budget van het SWV en het aan 

besturen toegewezen budget 

• alle scholen passen de ondersteuningsroute van het SWV PPO Doetinchem toe 
• scholen kunnen zoveel mogelijk kinderen in hun eigen sociale omgeving onderwijs bieden 
• scholen profiteren van gemaakte afspraken door het SWV met andere partners waardoor 
een continuüm van ondersteuning op regionaal niveau is gewaarborgd 

• scholen verwijzen op een niveau lager dan of maximaal gelijk aan het landelijk 
gemiddelde, leidend tot een lager deelnamepercentage in het SBO en SO cluster 3 en 4 

• SBO en SO binnen het werkgebied van het SWV hebben een deelnamepercentage lager 
dan of maximaal gelijk aan het landelijk gemiddelde. 
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3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR EN ORGANISATIE   

  
 

 

 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de bestuurlijke structuur (paragraaf 3.1) en de organisatie 

(paragraaf 3.2) van ons SWV.  

 

 
 3.1 Bestuur en toezicht 
 

Als rechtspersoon heeft het SWV gekozen voor de vorm van een stichting met een 

toezichthoudende rol van het bestuur van het SWV en een breed mandaat voor de directeur. 

Het bestuur keurt daarbinnen de belangrijkste beleidsbesluiten goed en ziet toe op de 

uitvoering van het beleid middels de verantwoordingsrapportages van de directeur. 

 

Aan het bestuur en het toezicht liggen twee documenten ten grondslag, namelijk de 

statuten en het toezichtkader. 

 

In de statuten is het volgende geregeld: 

• de doelen en middelen van de stichting 

• de samenstelling en benoeming van het bestuur  

• de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en algemeen directeur 

• regels inzake besluitvorming 

• de informatieplicht van schoolbesturen 

• de regeling inzake het Onderwijszorgloket 

• regels over financiën en verantwoording 

• regels over wijziging statuten en ontbinding van de stichting 

• regels over het omgaan met verschillen en mediation als inspanningsverplichting van 

schoolbesturen voorafgaande aan het beroep doen op de geschillenregeling 

• regels over de medezeggenschap van het personeel van het SWV en over de 

ondersteuningsplanraad 

• regels over het toezicht door het bestuur van het SWV. 

 

De statuten zijn vastgesteld op 21 oktober 2013. 

 

Het toezichtkader is opgesteld volgens Policy Governance richtlijnen. Het kader bevat: 

• de doelen en de functies van het SWV 

• de interne werkwijze van het bestuur 

• de bevoegdheidskaders van de directeur 

• de manier waarop bestuur en directeur samenwerken, inclusief de verantwoording. 
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De bestuurlijke en organisatorische structuur is weergegeven in onderstaand organogram.  
 
 
  

 
 

 
 
 Figuur 1: Organogram 

 
 
 

3.2 Directie en staf 
 

De directie heeft als taak de doelen en de functies van het SWV te realiseren in 

samenwerking met het bestuur van het SWV, de afzonderlijke besturen, de scholen en de 

partners. Dat doet zij binnen de kaders van de statuten en het toezichtkader. 

Het SWV werkt met een kleine, efficiënte en flexibele organisatie, die zich richt op de 

kerntaken en functies van het SWV. Binnen de directie worden de volgende functies en 

taken onderscheiden. 

 

Directeur 

De directeur geeft leiding aan het SWV en is verantwoordelijk voor: 

• het tot stand komen, en (het bewaken van) de uitvoering van het ondersteuningsplan 

• het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid van het SWV 

• het uitvoeren van bestuursbesluiten 

• het management van het SWV door leiding te geven aan het stafbureau en door het 

‘aansturen’ van het administratiekantoor en externe opdrachtnemers 
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• het vertegenwoordigen van het SWV naar relevante partijen, zoals de overheid, 

gemeenten, inspectie, besturen, ondersteuningsplanraad en regionale partners 

• het verzorgen van de communicatie van het SWV intern en extern 

• de verantwoording van het beleid aan bestuur en stakeholders middels evaluaties, 

begroting, jaarrekening, jaarverslag en managementrapportages. 

 

Dit vraagt van de directeur een duidelijke visie, een inspirerende en verbindende houding, 

onderwijskundige deskundigheid, bestuurlijke vaardigheden, het kunnen omgaan met en oog 

hebben voor soms tegengestelde belangen, coördinerende vaardigheden, 

procesvaardigheden, kennis van bedrijfsvoering en financiën en leiderschapskwaliteiten. 

 

De directeur wordt ondersteund door een stafbureau. In het stafbureau zijn de 

ondersteuningsfunctionaris en het secretariaat opgenomen. 

 

De ondersteuningsfunctionaris heeft de volgende taken: 

• het aansturen en voorzitten van het onderwijszorgloket door 

o het zorgdragen voor het verstrekken van toelaatbaarheidsverklaringen voor het 
speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs op basis van de criteria en 

procedures zoals vastgelegd in dit ondersteuningsplan 

o in samenhang hiermee het adviseren over wenselijke ondersteuningsarrangementen 
o het volgen van leerlingen die zijn besproken 
o het organiseren en managen van het onderwijszorgloket 

• het adviseren van de directeur inzake het ondersteuningsbeleid en relevante 

onderdelen van het ondersteuningsplan 

• het op verzoek van de directeur voeren van overleg met relevante partners. 

 

Dit vraagt van de ondersteuningsfunctionaris kennis van de scholen en het 

samenwerkingsverband, deskundigheid in ondersteuningsvragen, managementvaardigheden, 

communicatieve vaardigheden, kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen, kennis van de 

sociale kaart, procesvaardigheden om tot afgewogen en onderbouwde beslissingen te 

komen. 

 

Het secretariaat heeft de volgende taken: 

• het bieden van management- en secretariële ondersteuning door 

o het verzorgen van de correspondentie van het SWV aan de hand van concepten of 
aanwijzingen van de algemeen directeur 

o het voorbereiden van correspondentie en het zorg dragen voor verspreiding 
(kopiëren, distribueren per post of e-mail) 

o het registreren van inkomende en uitgaande post 
o het indelen en bewaken van de agenda 
o het aannemen van telefoongesprekken, het noteren en doorgeleiden van 
boodschappen 

o het verstrekken van informatie aan de hand van beschikbare gegevens 
o het administratief en organisatorisch voorbereiden van vergaderingen en 
bijeenkomsten 

o het notuleren van vergaderingen en besprekingen en het maken van notulen en 
verslagen 

• het ondersteunen van het onderwijszorgloket door: 

o het maken van planningen en het verzorgen van afspraken 
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o het controleren van dossiers op volledigheid 
o het notuleren van bijeenkomsten 
o het zorgdragen voor administratieve afhandeling 
o het verstrekken van informatie 

• het archiefbeheer door 

o het samenstellen en bijhouden van informatiedossiers en het archief 
o het verzamelen van gegevens, kengetallen en het maken van periodieke overzichten 
ten behoeve van managementrapportages 

• het bijhouden van de website door: 

o het op aanwijzing plaatsen van berichten en documenten 
o het ontwikkelen van voorstellen voor verbetering van de website 
o het actueel houden van de website. 

 

Dit vraagt van het secretariaat kennis en vaardigheden op het terrein van notuleren, 

archiveren en webbeheer, communicatieve vaardigheden, een klantvriendelijke houding, 

zorgvuldigheid, tijdigheid en juistheid. 

 

Het SWV kiest ervoor de overhead zo beperkt mogelijk te houden. Voor tijdelijke en 

kortdurende opdrachten en taken zal een beroep worden gedaan op een flexibele inzet van 

externen op contractbasis. In de jaarlijkse begroting komt dit tot uitdrukking. Daarbij zal 

worden geopereerd op basis van offerte en overeenkomst binnen het toezichtkader. 

 

 

3.3 Medezeggenschap en geschillen 

 

Binnen het SWV functioneren drie organen voor medezeggenschap: 

 

3.3.1 Medezeggenschapsraden scholen 

De medezeggenschapsraad van elke school binnen het SWV heeft een wettelijke 

adviesbevoegdheid ten aanzien van de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel 

(SOP) van de eigen school. Dat gebeurt op basis van het door (het bestuur van) het SWV 

vastgesteld format voor het SOP. 

 

3.3.2 Ondersteuningsplanraad 

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en 

wijziging van het ondersteuningsplan van het SWV.  

 

De OPR  

- bestaat uit 20 leden, per bestuur is 1 lid afgevaardigd, door leden van de afzonderlijke 

MR-en van de scholen  

- bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeel van de scholen. 

Overleg met de OPR wordt namens het bestuur gevoerd door de directeur van het SWV 

 

Taken, werkwijze en bevoegdheden van de OPR (advies, instemming, informatie, initiatief) 

zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en het 

huishoudelijk reglement. Deze zijn vastgesteld op 25 november 2013. 

 

De OPR komt ten minste 2 keer per jaar bijeen.  
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3.3.3 Medezeggenschapsraad personeel (MR-P) 

De medezeggenschap van het personeel van het SWV wordt geregeld via de 

medezeggenschapsraad personeel (MR-P). De MR-P functioneert naast de 

ondersteuningsplanraad op basis van een eigen reglement. Een MR-P wordt ingesteld bij drie 

werknemers. Op 1 augustus 2014 zijn twee medewerkers in dienst. 

 

De MR-P heeft alle rechten die gelden voor een MR en een personeelsgeleding van de MR 

volgens de WMS. Dat betekent informatie-, advies- of instemmingsrecht zoals vastgelegd in 

het reglement. Het betekent ook dat de MR-P deze rechten heeft ten aanzien van het 

ondersteuningsplan wat betreft personele aangelegenheden die betrekking hebben op het 

personeel in dienst van het SWV en op het strategisch onderwijskundig beleid wanneer dit 

beschreven is in het ondersteuningsplan. 

 

De MR-P bepaalt zelf de frequentie van het overleg en stemt dit af met de algemeen 

directeur een en ander overeenkomstig het reglement. 

 

3.3.4 Klachtenprocedures 

 

 Het SWV moet t.a.v. geschillen 3 zaken regelen: 

• regeling geschil OOGO; hiervoor zijn regelingen met de vijf gemeenten vastgesteld. Bij 

verschil van mening kan bezwaar worden gemaakt bij de landelijke geschillencommissie 

OOGO. 

• geschillen binnen het SWV; deze zijn in de statuten geregeld.  

• regeling bezwaar toelaatbaarheid; het SWV heeft een regeling bezwaar toelaatbaarheid 

opgesteld. Ouders of scholen (bestuur) kunnen bezwaar maken tegen een besluit 

toelaatbaarheid van het SWV. Hierbij wordt de klacht behandeld door een 

adviescommissie, die advies geeft aan het SWV. Het SWV, zal het advies gehoord 

hebbende een (nieuw) besluit nemen. Er  bestaat altijd de mogelijkheid om klachten 

neer te leggen bij de bestuursrechter.  

 

 Daarnaast heeft elke school een klachtenregeling. Elk bestuur heeft een regeling bezwaar 

 waar ouders terecht kunnen. Hier kunnen ook klachten omtrent toelating en verwijdering 

 worden behandeld. Opschaling naar de tijdelijke geschillen commissie toelating en 

 verwijdering en de rechter behoren hier ook tot de mogelijkheid.  

 

 Meer informatie is te vinden op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl  

 

3.4 Uitvoerende organen binnen de organisatie 

 

3.4.1 Stafoverleg 

Het stafoverleg dat onder voorzitterschap staat van de directeur richt zich op: 

• het plannen en organiseren van activiteiten voortvloeiend uit het ondersteuningsplan 

en de jaarplannen 

• het bespreken en monitoren van de voortgang van de werkzaamheden 

• het afstemmen van de activiteiten van de directeur en de stafleden 

• het evalueren en zo nodig aanpassen van het beleid. 
 
3.4.2 Het onderwijszorgloket 

Het onderwijszorgloket (OZL) vormt een centraal uitvoerend orgaan binnen de organisatie. 

Het onderwijszorgloket richt zich op: 
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• het plaatsen van leerlingen in bovenschoolse voorzieningen voor extra ondersteuning: 

SBO en SO door het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen 

• het handelingsgericht adviseren over arrangementen, gewenste ondersteuning  

• het ontwikkelen en actualiseren van een aantal formele documenten: procedures, 

werkwijzen, protocollen en een handboek 

• het adviseren van het SWV over wenselijke verbeteringen van de 

ondersteuningsstructuur. 

 

De leiding van het OZL is in handen van de ondersteuningsfunctionaris met de expertise GZ-

psychologie. Afhankelijk van de vraag van de school en de ouders wordt deskundigheid 

ingeschakeld op de terreinen maatschappelijk werk, jeugdzorg, auditieve en spraak-

taalbehoeften, langdurige ziekten, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, 

gedragsontwikkeling – problematiek, gezondheidsproblemen, leerplicht e.d. 

 

3.4.3 Netwerken 

Het SWV hecht eraan dat het beleid goed wordt afgestemd met de scholen die de zorgplicht 

handen en voeten moeten geven. Daartoe zullen netwerkbijeenkomsten worden 

georganiseerd. Netwerken kunnen verschillende functies vervullen: 

• het bieden van informatie 

• het verzamelen van informatie en opvattingen (klankbordfunctie) 

• het uitwisselen van ervaringen in het kader van ‘leren van elkaar’ 

 

Er functioneren permanente en tijdelijke netwerken. De permanente netwerken zijn de 

netwerken voor directeuren en voor IB-ers. Deze kennen eigen bijeenkomsten en 

gezamenlijke bijeenkomsten (duo’s van directeuren en IB-ers). Inzichten die leiden tot 

beleidswijzigingen worden voorgelegd aan de stuurgroep. 

 

Hiernaast worden tijdelijke netwerken ingericht voor het ontwikkelen, uitwerken en kritisch 

bespreken van activiteiten en projecten. 

 

Denktank POSBOSO 

In de uitgangspunten is opgenomen dat het realiseren van een inhoudelijke verbinding 

tussen het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs één van de 

grootste uitdagingen is van het SWV. De denktank krijgt de opdracht om programma’s af te 

stemmen en om flexibele arrangementen samen te stellen. 

 

 

3.5 Samenwerking gemeenten 
 

Samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is van groot belang om er voor te zorgen 

dat kinderen en ouders met extra ondersteuningsbehoeften zo snel mogelijk passende 

ondersteuning krijgen. Het SWV en de gemeenten hebben daarbij gedeelde uitgangspunten 

voor de samenwerking:  

• ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opgroeien en opvoeden van hun 

kind(eren).  

• wij gaan uit van het kind  

• lichte ondersteuning waar nodig, zwaarder als het moet  

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

• er zijn geen thuiszitters  

• er is een doorgaande lijn  
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• een samenhangende aanpak (één kind/gezin, één plan, één regisseur). 

 

Scholen, besturen en het SWV hebben in het kader van passend onderwijs samen met de 

gemeenten een aantal eigen verantwoordelijkheden die elkaar moeten aanvullen met het 

doel de ondersteuning van leerlingen te optimaliseren: geen kind ‘tussen wal en schip’ is 

daarbij het streven. 

 

Gezamenlijke thema’s zijn in ieder geval: 

 

• de leerplicht en schoolverzuim/ voortijdig schoolverlaten (waaronder de thuiszitters). Op 
het terrein van het thuiszitten is het van belang sluitende afspraken te maken. Daarbij 

kan worden aangesloten bij de afspraken die zijn gemaakt in de Achterhoek en die zijn 

vastgelegd in het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. De afspraken uit het protocol 

dienen de komende jaren te worden geïmplementeerd. 

Daarnaast streeft het SWV er naar periodiek met de afdelingen leerplicht te overleggen 

over knelpunten, voortgang en afstemming van activiteiten. In dit verband is het ten 

slotte van belang dat informatie over thuiszitten snel beschikbaar is voor het SWV, zodat 

op korte termijn eventuele ondersteuning kan worden georganiseerd. Korte lijnen 

moeten er voor zorgen dat leerlingen zo weinig mogelijk onderwijs missen.  

 

• de aansluiting en afstemming tussen onderwijs en de (jeugd)zorg vanuit de gemeenten, 
inclusief de Centra voor Jeugd en gezin/gebiedsteams 1. Alle gemeenten bekostigen de 

inzet van schoolmaatschappelijk werk in welke vorm dan ook (buurtcoach, sociaal 

werker, participatiemedewerker). De jeugdverpleegkundigen worden via het 

basistakenpakket ingezet in de ondersteuningsteams.  

Op termijn wijzigt de rol BJZ (gaat naar de gemeenten) en daarmee kan dit 

consequenties hebben voor de rol van BJZ in de ondersteuningsstructuur. Dit vraagt om 

(pro-actieve) afstemming tussen ketenpartners. 

 

• het leerlingenvervoer. Zodra zich op dit terrein knelpunten en kansen voordoen, is 
overleg tussen gemeenten en het SWV gewenst. 

 

• de onderwijshuisvesting. Gezien de opdracht van het SWV – een dekkend 
ondersteuningsstructuur en zoveel mogelijk leerlingen naar reguliere voorzieningen 

(basisscholen) – kunnen zich in de toekomst huisvestingsproblemen voor gaan doen. 

Zodra zich op dit terrein vraagstukken voordoen, kan overleg en afstemming met 

gemeenten noodzakelijk zijn. 

 

• doorgaande ondersteuningslijnen. Juist voor kinderen met extra 
ondersteuningsbehoeften is een doorgaande lijn in de ondersteuning van kind en gezin 

van groot belang. Dat vraagt onder meer om een effectieve overdracht van informatie 

van de voorschoolse voorziening naar de basisschool en van de basisschool naar het 

voorgezet onderwijs. De gemeenten zijn direct betrokken bij de kwaliteit van 

voorschoolse voorzieningen. Leerplichtambtenaren worden zo nodig betrokken zijn bij 

fricties in de overgang naar het voortgezet onderwijs.  

                                                        

1  Het ondersteuningsteam in de scholen en het onderwijszorgloket vormen de schakel tussen de  

ondersteuningsstructuur en de (jeugd)zorgketen. De focus ligt op de gehele context van de leerling: 

zowel de school-, de thuis- als de vrijetijdssituatie worden bij het beeld betrokken.  
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Bovenstaande thema’s zullen in de komende jaren de aandacht vragen van het onderwijs en 

van de gemeenten. Het is van belang taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

partijen gezamenlijk uit te werken en vast te leggen, zodat de samenwerking wordt 

geoptimaliseerd. 

 

Overlegcommissie OOGO 

Ingevolge artikel 18a lid 9 van de WPO voert het SWV op overeenstemming gericht overleg 

met de gemeenten van het SWV. Het betreft de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, 

Doesburg, Bronckhorst en Montferland.  

Hiertoe is een Overlegcommissie OOGO opgericht. Taken, samenstelling, frequentie van 

overleg, werkwijze van de commissie en de handelwijze bij geschillen zijn vastgelegd in een 

door partijen overeengekomen en vastgelegde procedure. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

modellen van de PO-Raad en de VNG. 

 

Het overleg richt zich op: 

• het concept van het ondersteuningsplan 
• bovenvermelde thema’s. 

 
 

3.6 Regionaal overleg 

 

3.6.1 Overleg samenwerkingsverband VO 2503 

Dit overleg richt zich op: 

• afstemming van de activiteiten en het ondersteuningsplan voorafgaande aan de 
vaststelling van het ondersteuningsplan 

• uitwisselen van informatie 
• ontwikkelen en afstemmen van procedures voor de overgang - en zo nodig warme –
overdracht van het primair en speciaal onderwijs naar het voortgezet (speciaal) 

onderwijs 

• afstemming gericht op het voorkomen van thuiszitten in de overgangsperiode van 
(S)BaO/SO naar v(s)o. 

 

 De verwachte frequentie van dit overleg is tenminste 1 keer per jaar. 

 Namens het SWV neemt de directeur deel aan het overleg. 
 

3.6.2 Regio overleg Achterhoek 

Het SWV voert overleg met de overige SWV-en binnen de Achterhoek. Het overleg richt zich 

op: 

• afstemming van beleid indien gewenst 

• organisatie van gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten 

• uitwisselen van ervaringen. 
 

 De verwachte frequentie van dit overleg is ten minste twee keer per jaar. 

 Namens het SWV neemt de directeur deel aan het overleg. 
 

3.6.3 Overleg cluster 2 

Met de invoering van passend onderwijs verandert de relatie met scholen voor leerlingen die 

doof of slechthorend zijn, ernstige communicatieproblemen hebben of doofblind zijn (al dan 
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niet in combinatie met verstandelijke of motorische problemen en/of psychiatrische 

problematiek): 

� schoolbesturen en scholen voor regulier onderwijs krijgen zorgplicht, cluster 2 krijgt 
ondersteuningsplicht 

� rugzakmiddelen gaan naar cluster 2 
� binnen de budgettering gaat het om 75 leerlingen voor ons SWV 
� de REC’s verdwijnen en een Commissie van Onderzoek (CvO) verzorgt toelating en 
toeleiding (in plaats van de Commissie voor Indicatiestelling). Indiceren 

  wordt vervangen door arrangeren 

� voor de periode tot 2016 krijgen leerlingen met een geldige of aflopende beschikking 
gegarandeerd ondersteuning 

 

Stichting Kentalis Onderwijs verzorgt voor onze regio bedoeld onderwijs en ondersteuning 

vanuit cluster 2. Voor bedoelde leerlingen werken het SWV en Kentalis samen en hebben 

afspraken vastgelegd over: 

� consultatie en advies wanneer de schoolinterne ondersteuning ontoereikend is en vragen 
rond vermoede cluster 2 problematiek niet kunnen worden beantwoord 

� extra onderwijsondersteuning wanneer schoolinterne en schoolnabije ondersteuning niet 
voldoende zijn 

� (door)plaatsing naar een cluster 2 SO-school 
� expertise-overdracht. 

 

Het uitgangspunt van het SWV is dat besturen verantwoordelijk zijn voor de zorgplicht. In de 

afspraken is vastgelegd dat de Stichting Kentalis Onderwijs rechtstreeks communiceert met 

de schoolbesturen. In de afspraken is een procedure afgesproken op welke wijze dit 

gebeurt. Afspraken worden tenminste in een jaarlijks overleg geëvalueerd en waar nodig 

aangescherpt. 

 

3.6.4.  Overleg cluster 1 

 

Cluster 1 heeft een erg beperkt aantal leerlingen onze regio. Bij vragen over plaatsing of 

ambulante hulp voor leerlingen die blind of slechtziend zijn kunnen we ook de komende tijd 

terecht bij Visio Onderwijs te Grave. 088-5858250 of onderwijsgrave@visio.org. en bij 

Bartimëus 0900 – 7788899 of info@bartimeus.nl. Er wordt jaarlijks een afstemmingsoverleg 

gepland met beide organisaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IEDER IN ZIJN KRACHT Ondersteuningsplan SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem 

 

17

 

 
4 DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR  

  
 
 

In ons SWV maken wij onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning (zie figuur 2). 

In dit hoofdstuk lichten wij de structuur toe. In paragraaf 4.1 is de basisondersteuning beschreven. 

In paragraaf 4.2 werken wij deze uit in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). In paragraaf 4.3 en 

4.4 besteden wij aandacht aan de ondersteuningsteams en aan de inzet van expertise. Als meer 

specifieke en/of meer intensieve ondersteuning nodig is, kan zo nodig worden opgeschaald naar het 

bovenschools niveau via het onderwijszorgloket (paragrafen 4.5 en 4.6). In paragraaf 4.7 

beschrijven wij hiervoor de procedures en richtlijnen. In paragraaf 4.8 tenslotte staan de 

overgangen centraal. 
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Extra ondersteuning:  

-(deeltijd / tijdelijke) plaatsing in het SBO of 

cluster 3 of 4 onderwijs 
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Handelingsgericht indiceren. 

OnderwijsZorgloket: deskundigenoordeel. 

Vaste leden en disciplines op afroep: BJZ, 

jeugdarts, Maatschappelijk Werk, SBO, SO, 

vrije stoel. 
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IB-er (en leraar) schakelt expertise in van 

buiten de eigen school (voor op school e/o 

thuis):  

-inzet ondersteuningsteam 

-benutten expertise. 

3
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Leraar overlegt met IB-er: wat is er nodig 

binnen / buiten de school? 

2
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Leraar overlegt met collega’s: leerling- en 

groepsbespreking / intercollegiale 

consultatie. 

1
 

G
ro
e
p
 

 

 

Leraar in de groep observeert, signaleert, 

voert uit, evalueert: cyclus handelingsgericht 

en opbrengstgericht werken 
 

 

 Figuur 2: Ondersteuningsroute 

 

  
  

ONDERSTEUNINGSROUTE 

Speciaal 
Basisonderwijs 

Speciaal Onderwijs 

Arrangementen extra 
ondersteuning: 
(tijdelijk en/of 
deeltijd plaatsing)  

Basisondersteuning 

interventies 

Basisondersteuning 

op de basisscholen 

 

Interventies inzet 
expertise ook vanuit 

het so en SBO 

 

Commissie 

Toelaatbaarheidsverklaring 
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4.1 Basisondersteuning 

 

De definitie van basisondersteuning luidt: het door het SWV afgesproken geheel van 

preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de 

school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. 

Basisondersteuning betreft dus de ondersteuning die alle scholen binnen ons SWV bieden en 

die is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

 

De kwalitatieve ondergrens voor de basisondersteuning wordt gevormd door de landelijke 

normen die de inspectie hanteert in haar toezichtkaders. Elk afzonderlijk bestuur is zelf 

verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van de basisondersteuning op de eigen 

scholen. 

 

Voor de domeinen onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten zijn 

standaarden, indicatoren en aandachtsgebieden geformuleerd die onderdeel zijn van de 

basisondersteuning (zie figuur 3).  

 

Bij de omschrijving van basisondersteuning baseren wij ons op de toezichtkaders van de 

inspectie, op het referentiekader van de PO-Raad en op de notitie over de ijkpunten 

passend onderwijs. 

 

D
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Standaard Indicator 

O
n
d
e
rw

ij
s 

Pedagogisch

klimaat  

De leraren zorgen voor een veilig en ondersteunend klimaat in de school 

De school voert een actief veiligheidsbeleid 

Afstemming De leraren stemmen de leerstof en de materialen af op de verschillen tussen leerlingen 

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen 

De leraren stemmen instructie en verwerking af op de verschillen tussen de leerlingen 

De leraren werken met doorgaande leerlijnen. 

OGW De school heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten 

De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem 

De school analyseert systematisch de resultaten van haar leerlingen 

De leraren geven effectieve instructie 

HGW De leraren gaan in gesprek met leerlingen waarbij dat nodig is de mogelijkheden en 

ondersteuningsbehoeften na 

De leraren signaleren op basis van gegevens vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben 

De leraren stellen op basis van alle gegevens groepsplannen op 

De leraren voeren de groepsplannen systematisch uit 

Groepsplannen worden aangepast op basis van de toetsgegevens, observaties en evaluaties 

Deskundig-

heid 

Leraren zijn pedagogisch competent in het realiseren van passend onderwijs 

Leraren zijn didactisch competent in het realiseren van passend onderwijs 

Leraren zijn organisatorisch competent in het realiseren van passend onderwijs 

Leraren zijn begeleidingscompetent in het realiseren van passend onderwijs 

De leraren werken continu aan het vergroten van deskundigheid 

O
n
d
e
rs
te
u
n
in
g
 

Preventie en 

curatie  

De school voert een dyslexiebeleid 

De school voert een dyscalculiebeleid 

De school voert een beleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 

De school voert een beleid op het gebied van het omgaan met gedragsproblemen 

De school voert beleid op het gebied van meer- en minderbegaafde leerlingen 

De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen 

OPP De OPP-en zijn ingericht volgens een vaste structuur en procedure 

De OPP-en van de school zijn actueel, concreet en volledig 
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Overdracht De school organiseert structureel de overdracht van voorschoolse voorzieningen naar de eigen school 

De school organiseert structureel de overdracht van de vorige school naar de eigen school 

De school organiseert structureel de overdracht binnen de school tussen de leerjaren 

De school draagt bij aan de overdracht van de eigen school naar een volgende school 

Ouders De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders 

De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind 

De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het OPP voor hun kind 

De school betrekt ouders bij de overdracht 

B
e
le
id
 

Beleid  

ondersteun. 

De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg) 

De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd 

De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in 

Evaluatie 

ondersteun. 

De school evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg) 

De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteuning in de groepen 

De  school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet 

O
rg
a
n
is
a
ti
e
 

Organisatie 

ondersteun. 

De interne begeleiding is goed toegerust 

De school heeft de taken op het gebied van ondersteuning duidelijk belegd 

De ondersteuning in de school is goed georganiseerd in de praktijk 

Ondersteu-

ningsteams 

De taken van het ondersteuningsteam zijn duidelijk 

Het ondersteuningsteam bereidt de verwijzing naar een andere school voor 

Het ondersteuningsteam organiseert snelle ondersteuning in de school 

De school informeert ouders over de ondersteuningsmogelijkheden 

R
e
su
l-

ta
te
n
 Resultaten De school bereikt jaarlijks resultaten die op of boven het niveau liggen dat mag worden verwacht  

De school formuleert ambitieuze doelen in de OPP-en en bereikt deze doelen ook 

De school verantwoordt de bereikte resultaten 

 

 Figuur 3: Kader basisondersteuning 

 

De eisen die wij stellen aan de basisondersteuning zijn vastgelegd in het SOP.  

 

 

4.2 Schoolondersteuningsprofiel 

 

De wet schrijft voor dat elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) heeft. Alle 

scholen van ons SWV voldoen hieraan.  

 

Het SOP bevat informatie: 

• over de mate waarin scholen voldoen aan de eisen voor de basisondersteuning 

• over welke deskundigheden scholen beschikken en welke deskundigheden zij van buiten 

beschikbaar hebben en wat daarvan de kwaliteit is 

• over welke ondersteuningsvoorzieningen scholen beschikken (inclusief voorzieningen in 

de fysieke omgeving) en wat daarvan de kwaliteit is 

• over de partners met wie zij in de keten samenwerken en wat de intensiteit is van de 

samenwerking 

• over welke plannen zij hebben om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten. 

 
Alle gegevens uit de schoolondersteuningsprofielen zijn opgenomen in de rapportage van 

ons SWV in bijlage 5. 

 
4.3 Ondersteuningsteams 
 

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Het team bestaat - naast de inbreng van ouders 

en de leraar tijdens besprekingen - minimaal uit de intern begeleider en de orthopedagoog. 

Daarnaast kunnen ook de schoolmaatschappelijk werkende en de jeugdverpleegkundige 

betrokken worden. Zij vormen de eerste ring om de leraren en school heen en dragen er 

samen met school en ouders zorg voor dat alle lichte ondersteuningsvragen snel beantwoord 
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worden zodat school en ouders weer verder kunnen. Op basis van het verloop van het 

onderwijsleerproces draagt het team bij aan het inzichtelijk maken van de 

onderwijsbehoeften van de leerling en het destilleren van ondersteuningsbehoeften, met 

het oog op schoolinterne ondersteuning én het aanvragen van externe ondersteuning. Het 

ondersteuningsteam kan multidisciplinair en integraal (kind, school, gezin) meedenken over 

specifieke vragen, over opschaling naar het OZL of het inschakelen van deskundigheid van 

buiten de school. Voor het opschalen naar het OZL is betrokkenheid van het 

ondersteuningsteam voorwaardelijk. Datzelfde geldt voor de opschaling naar hulpverlening 

en ondersteuning op gemeentelijk niveau. 

 

De ondersteuningsteams in onze scholen vormen de cruciale verbindingsschakel tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning. Wij hechten grote waarde aan het functioneren 

en aan de kwaliteit van deze teams. De teams hebben de mogelijkheid (niveau 4 van figuur 

2) interventies te plegen voor ondersteuning. Onder interventies verstaan wij: alle 

maatregelen en aanpassingen die vanuit de basisondersteuning op school-/teamniveau en 

bestuursniveau geboden worden door medewerkers van school en bestuur of daartoe 

aangetrokken deskundigen van buiten. Het kan hierbij gaan om specialismen op de terreinen 

gedrag, autisme, adhd, rekenen, taal, dyslexie en mogelijk motoriek. De ondersteuning 

dient zich primair te richten op het onderwijsleerproces in relatie tot de 

onderwijsbehoeften van de leerling.   

 

Aan het functioneren van de ondersteuningsteams worden kwaliteitseisen gesteld: 

• expertise deelnemers 
- proactief handelen afgestemd op het kind/gezin 

- focus op vroegtijdige onderkenning en zicht op ondersteuningsbehoeften  

- in staat zijn om handelingsadviezen voor school en ouders te formuleren 

- gericht op versterking van de eigen kracht school, ouders 

- kennis van ondersteuningsstructuur school, bestuur en SWV 

- kennis van de sociale kaart 

- attitude om te leren van elkaar 

- handelings- en oplossingsgericht werken. 

• voorzitter: de voorzitter heeft de taak de HGW-cyclus te bewaken en er voor te zorgen 
dat alle deelnemers een optimale bijdrage leveren. De voorzitter heeft voldoende kennis 

en kunde voor het organiseren en voorzitten van een multidisciplinair casuïstiekoverleg. 

Zij/hij neemt een onafhankelijke positie in en weet openheid en een taakgerichte sfeer 

te bewerkstelligen. Zij/hij heeft inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van de 

school, het bestuur, het SWV en van de organisaties die deelnemen in het overleg 

• orthopedagoog/psycholoog: zij/hij heeft expertise ten aanzien van orthodidactische, 
(psycho)sociale en emotionele, en ontwikkelings- en leerbehoeften en handelingsgericht 

werken. Zij/hij is op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden in en om de school  

of gedragswetenschapper: zij/hij heeft de attitude, vaardigheden en kennis om 

ondersteuning en adviezen te bieden op het gebied van individuele leerlingen, 

onderwijsleerproces, klassenmanagement, en de ondersteuningsstructuur. Zij/hij heeft 

expertise op het gebied van: gedragsproblematiek en handelingsgerichte diagnostiek 

• schoolmaatschappelijk werker: zij/hij concentreert zich vooral op situaties waarin 
sprake is van psychosociale problematiek bij de leerling of het gezin. Zij/hij beschikt 

over inzicht in de factoren bepalend voor het ontstaan van psychosociale problemen bij 

opvoeden en opgroeien. Zij/hij kan deze (tijdig) signaleren, inbrengen en analyseren en 

heeft kennis van hulpverleningsmogelijkheden  
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• jeugdverpleegkundige: zij/hij bevordert, beschermt en bewaakt de lichamelijke, 
cognitieve en psychosociale ontwikkeling van leerlingen. Zij/hij beschikt over expertise  

inzake het signaleren, beoordelen en verwijzen in geval van sociaal-medische problemen 

en belemmeringen in de fysieke en psychosociale ontwikkeling 

• aanvullende expertise; afhankelijk van de casus kan aanvullende expertise worden 
toegevoegd, te denken valt aan expertise BaO/ SBO/ SO, wijkagent, leerplicht enz. 

 

4.4 Inzet expertise bij de basisondersteuning 

 

De expertise van cluster 3 en 4 en die van het SBO en de in basisscholen reeds aanwezige 

deskundigheid worden zo efficiënt en effectief mogelijk aangewend ten behoeve van de 

ondersteuning van leerlingen en leraren in het basisonderwijs. Dit is een 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen vanuit het principe van vraagsturing. Eén van 

de taken van de denktank POSBOSO (zie 3.4.3) is vraag en aanbod in kaart te brengen. 

 

 
4.5 Extra ondersteuning en dekkende ondersteuningsstructuur 

 

 Extra ondersteuning wordt tijdelijk, aanvullend of permanent gegeven in de scholen voor  
 SBO en SO, al dan niet in combinatie met onderwijs in de basisscholen. Het SWV is  
 verantwoordelijk voor het bieden van een dekkend netwerk van extra ondersteuning.  
 Extra ondersteuning kan slechts worden geboden na het afgeven van een 
 toelaatbaarheidsverklaring van het OZL.  

 

   

 In onderstaande figuur is de situatie wat betreft leerlingenaantallen in beeld gebracht  
  (peildatum december 2013). 

 

1. leerlingen 

BaO  SBO  totaal (s)BaO 

13.288 375 13.663 

SO cat 1 SO cat 2 SO cat 3 SO totaal 

jonger dan 8 jaar 38 2 7 47 

8 jaar en ouder 174 5 26 205 

252 

CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK 

naar onderwijssoort 158 7 33 2 52 

woonachtig in gebied SWV 

BaO SBO totaal 

13.236 431 13.667 

2. rugzakken 

CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK 

in BaO 73 29 2 20 13 

in SBO 6 7 1 1 6 

waarvan in bovenbouw 11 
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3. deelname % 

SBO SO cat 1 SO cat 2 SO cat 3 

SO 

totaal 

PO2503 2,74% 1,55% 0,05% 0,24% 1,84% 

Landelijk 2,60% 1,34% 0,09% 0,21% 1,64% 

4. cluster 1 en 2 leerlingen 

schoolgaand in het 

(s)BaO in het SWV 

woonachtig in SWV en schoolgaand in 

het SO 

cluster 1 cluster 2 cluster 1 cluster 2 

12 62 4 69 

 

 

  Figuur 4: Deelname voorzieningen peildatum december 2013 (bron:www.passendonderwijs.nl). 

 

 

De volgende voorzieningen voor extra ondersteuning vormen onderdeel van de 

ondersteuningsstructuur en zijn gevestigd in onze regio: 

 

• speciaal basisonderwijs: 
De Stichting voor Speciaal Basisonderwijs heeft het bevoegd gezag over de school voor SBO 

SAM. SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie. De school heeft 3 locaties: 

− locatie Boddens Hosang met leerlingen voor de leerjaren 1 t/m 8  

− locatie Vondelstraat met  leerlingen voor de leerjaren 1 t/m 8 

− locatie Van Limburg Stirum leerlingen voor de leerjaren 1 t/m 8. 

 

• speciaal onderwijs cluster 3:  
Mariendael verzorgt speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige 

beperking en aan langdurig zieke leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De school maakt 

deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten en verzorgt speciaal onderwijs, cluster 3.  

 

• speciaal onderwijs cluster 4: 
De Isselborgh is een school voor (zeer) speciaal onderwijs (cluster 4). De Isselborgh wordt 

bezocht door kinderen van 4 - 12 jaar, die stoornissen hebben op diverse gebieden: 

stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS), ADHD, hechtingsproblematiek, diffuse 

ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblemen 

 
 De scholen/besturen verzorgen naast onderwijs ook ambulante begeleiding voor het 

 (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast zijn er scholen die niet gevestigd zijn in onze regio, 

 maar wel een aantal leerlingen uit ons SWV onderwijs biedt. Dan gaat het met name om de 

 Christoffelschool in Didam en de Hamalandschool in Lichtenvoorde (cl.3) en Klein Borculo. 

 Er is afstemming tussen het SWV en bovengenoemde scholen over hun aanbod van 

 arrangementen, inclusief de SO-plaatsingen. Tot slot zijn er voorzieningen die één of een 

 paar leerlingen opvangen. Met de toevoeging van deze scholen dragen de besturen van het 
 samenwerkingsverband zorg voor een dekkend  netwerk.  
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Speciaal onderwijs cluster 1 en 2 

Cluster 1 kent een beperkt aantal leerlingen in onze regio. Deze leerlingen (en ouders) zijn 

aangewezen op Visio Onderwijs in Grave. 

 

Voor kinderen (en ouders) van cluster 2 leerlingen (met een auditieve en/of 

communicatieve beperking werkt het SWV samen met Kentalis en de Dr.P.C.M. Bosschool, 

locatie Silvolde. 

 

Deze scholen maken geen deel uit van het SWV en kennen hun eigen procedures en criteria 

voor toelating 

 

4.6 Onderwijszorgloket 

 

Aanvraag toelaatbaarheidverklaring 

Het OZL bepaalt de toelaatbaarheid van een leerling tot het speciaal basisonderwijs (SBO) 

of het speciaal onderwijs (SO) en brengt hierover advies uit aan de directeur van het SWV. 

Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of waar de leerling reeds 

ingeschreven staat, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SWV. Het SWV vraagt 

over de eventuele toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het SO advies aan 

deskundigen.    

 

Deskundigenadvies 

Bepaald is dat het SWV zich moet laten adviseren door een orthopedagoog en door een 

tweede deskundige. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling gebeurt dit door 

een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of 

een kinderpsychiater.  

De toelaatbaarheidsverklaring wordt door het SWV afgegeven met start- en einddatum en 

het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. Daarnaast brengt de 

commissie advies uit over de doelen van de plaatsing als basis voor een arrangement. 

 

Samenstelling OZL 

De leiding van het OZL is in handen van de ondersteuningsfunctionaris van het SWV met de 

expertise GZ-psychologie.De volgende functies zijn vertegenwoordigd in het OZL 
• voorzitter vanuit het SWV: ondersteuningsfunctionaris 
• onafhankelijke orthopedagoog 
• vanuit het basisonderwijs: directeur of (bovenschools) intern begeleider  
• vanuit SBO: (beleids)medewerker SAM   
• vanuit cluster 3: de orthopedagoog van Mariëndael  
  deze functionaris beschikt over LG/MG, LZK en ZML expertise en kan gebruik maken van 

bijvoorbeeld de expertise van de revalidatiearts) 

• vanuit cluster 4; de directeur SO De Isselborgh / SO Klein Borculo  
bij verhindering kan een beroep worden gedaan op de adjunct directeur of de 

orthopedagoog van SO De Isselborgh). 

 

Alle dossiers worden gelezen door een vast team bestaande uit: de voorzitter, onafhankelijk 

orthopedagoog, een medewerker vanuit het basisonderwijs, de deelnemers vanuit het SBO, 

SO cluster 3, SO cluster 4. De voorzitter en onafhankelijk orthopedagoog doen aan alle 

leden van het OZL-team een gemotiveerd voorstel over: 

o de wijze van afhandeling: hamerstuk of bespreking 
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o wie er aan vanuit het OZL-team aan een bespreking deelnemen. Hiertoe is een 

beslisboom opgesteld  

o welke eventuele externen van buiten het SWV uitgenodigd worden (bijv. cluster 2, 

jeugdarts, leerplicht, maatschappelijk werk, jeugdzorg). 

 In het draaiboek OZL zijn de beslisboom en de procedure beschreven.  

 

De samenstelling van het OZL voldoet hiermee aan de voorgeschreven bepalingen. 

 

Handelingsgerichte toewijzing  

Het OZL beoordeelt of en voor welke kinderen extra ondersteuning in de vorm van een 

arrangement noodzakelijk is. Om tot deze beoordeling te komen toont de school aan: 

• wat er op niveau 1 t/m 4 (zie figuur 2) is ondernomen en wat hiervan de resultaten zijn. 
Op basis hiervan brengt school de onderwijsbehoeften van de leerling en de 

ondersteuningsbehoefte van de leraar en eventueel ouders in beeld. Daarnaast dienen de 

onderwijsbehoeften van het kind te worden onderbouwd door diagnostisch onderzoek.  

De huidige landelijke criteria, gericht op beperkingen/problemen en stoornissen, vormen 

voorlopig een belangrijk startpunt voor het formuleren van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften. Vervolgens wordt vastgesteld wat nodig is op de gebieden 

hoeveelheid begeleiding/ tijd, onderwijsmaterialen, ruimtelijke omgeving, expertise, 

samenwerking met andere instanties en dergelijke. 

 

Arrangementen 

Binnen het SWV wordt een dekkende infrastructuur van arrangementen ingericht om aan 

alle leerlingen met een extra ondersteuningsaanvraag een passend aanbod te bieden. Deze 

kunnen variëren van licht en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend. Als uitgangspunt 

geldt – waar mogelijk – dat de leerling terugkeert naar de reguliere school of een lichtere 

vorm van ondersteuning. 

 

Voorlopig wordt gewerkt met het volgende schema van arrangementen (zie figuur 5). 

 
Schematisch overzicht van de arrangementen: 

 

 
plaatsing  SBO 

 
Kortdurend 
(half jaar) 

 
Langdurend 
(heroverweging 
binnen 2 jaar) 

 
T/m groep 8 

 
plaatsing SO 
cluster 3 

 
Kortdurend 
(half jaar) 

 
Langdurend 
(heroverweging 
binnen 2 jaar) 

 
T/m groep 8 

 
plaatsing SO 
cluster 4 

 
Kortdurend 
(half jaar) 

 
Langdurend 
(heroverweging 
binnen 2 jaar) 

 
T/m groep 8 

 

 Figuur 5: Schema arrangementen 

 

Ontwikkelingsperspectief 

Het specifieke arrangement voor de leerling moet beschreven worden in termen van een 

ontwikkelingsperspectief (OPP). Het opstellen van een OPP is verplicht voor alle leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt niet voor leerlingen die ondersteuning 

ontvangen vanuit de basisondersteuning die door de school zelf wordt geboden.  
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In het OPP wordt inzichtelijk gemaakt voor de school zelf, voor ouders, leerlingen en 

inspectie, welke leerdoelen voor deze leerlingen worden nagestreefd. Dit biedt de school 

handvatten om het onderwijs af te stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte 

van de leerling.  

 

In het OPP staat de uitstroombestemming vermeld en wordt deze onderbouwd met in elk 

geval de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het 

onderwijsproces. Daarnaast staan de ondersteuning en bijgestelde doelen beschreven. 

 

Ten minste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het OPP. Op basis van deze 

evaluatie treft het bevoegd gezag, indien nodig, extra maatregelen om de leerling op de 

koers richting uitstroombestemming te houden of stelt het OPP bij. Bijstelling kan ook aan 

de orde zijn wanneer het eerder een lastige afweging was om de uitstroombestemming vast 

te stellen. Scholen hebben de ruimte om de uitstroombestemming in de loop van de 

schoolperiode van de leerling verder te verfijnen.  

 

4.7 Procedures en richtlijnen2 voor toewijzing extra ondersteuning: doorplaatsing en 

terugplaatsing 
 

Onder doorplaatsing verstaan wij de doorplaatsing van een leerling naar een voorziening 

voor extra ondersteuning. Concreet gaat het om doorplaatsingen van SBO naar SO, van BaO 

naar SBO en van BaO naar SO. 

 

Onder terugplaatsing verstaan wij de terugplaatsing van een leerling naar de voorziening, 

van waaruit de leerling is doorgeplaatst of terugplaatsing naar een voorziening voor minder 

zware ondersteuning. Concreet gaat het om terugplaatsingen van SO naar SBO, van SBO naar 

BaO en van SO naar BaO. 

 

Binnen deze bewegingen kan het gaan om fulltime of parttime arrangementen en om 

kortdurende of langdurende arrangementen, al dan niet met aanvullende ondersteuning 

(van jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk, ambulante ondersteuning e.d.). Bij het 

realiseren van arrangementen wordt gebruik gemaakt van bestaande wettelijke regelingen 

(zoals bijvoorbeeld symbiose). 

 

Bij het toewijzen van een Arrangement Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs gaan 

wij uit van de aangeleverde rapportage van de voorschoolse instelling of de huidige school 

van de leerling. De school beschrijft de onderwijsbehoeften van de leerling, de wijze 

waarop hierop is afgestemd en geeft aan dat zij niet langer een passend onderwijsaanbod 

kan bieden. Diagnostiek is niet leidend bij het arrangeren, maar dienend aan de bepaling 

van de onderwijsbehoefte. Er wordt eerst bepaald wat de leerling nodig heeft, alvorens 

gezocht wordt naar een passend arrangement. Naast de onderwijsbehoeften van de leerling 

zijn er wellicht ook ondersteuningsbehoeften van de leraar/school.  

 

Bij het beschrijven van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kunnen voorlopig grofweg 

5 categorieën worden onderscheiden: 

- hoeveelheid begeleiding / tijd 

- onderwijsmaterialen/aanpakken 

                                                        
2  Wij spreken van richtlijnen, aangezien de term ‘criteria’ meer past bij indiceren dan bij  

handelingsgericht arrangeren, waarbij meer het gewenste en passende aanbod centraal staan. 
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- ruimtelijke omgeving/faciliteiten 

- expertise 

- samenwerking met partners 

 

Arrangement Speciaal Basisonderwijs  

 

De basisschool is handelingsverlegen en daarnaast is er sprake van minimaal 2 

probleemgebieden: 

• het leren 
• sociaal emotionele ontwikkeling / gedrag 
• werkhouding. 

 

Arrangementen Speciaal Onderwijs (cluster 3) 

• Zeer moeilijk  lerende kinderen (SO categorie I) 
• Langdurig zieke kinderen (SO categorie I) 
• Lichamelijk gehandicapte kinderen (SO categorie II) 
• Meervoudig gehandicapte kinderen (SO categorie III) 

 

Voorlopige richtlijnen:  

• de leerling heeft als gevolg van geringe cognitieve mogelijkheden specifieke 
ondersteuning nodig op het gebied van de sociale redzaamheid 

• de leerling is afhankelijk van derden bij het uitvoeren van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen 

• er is sprake van afhankelijkheid van derden voor onderwijsvoorwaarden (cognitief, 
sociaal-emotioneel, motorisch) 

• er is sprake van geringe cognitieve mogelijkheden in combinatie met motorische 
problemen en/of een geringe sociale redzaamheid 

• er is sprake van zeer geringe leervorderingen, ondanks aanpassingen in het 
onderwijsaanbod 

• er is sprake van motorische problemen die leiden tot ernstige belemmeringen om aan het 
onderwijs deel te nemen 

• er is sprake van een verzuim >25% als gevolg van ziekte en/of behandeling 
• er is sprake van lichamelijke, neurologische of psychomotorische problematiek waardoor 
een leerling ernstig belemmerd wordt om aan het onderwijs deel te nemen.  

 

Arrangement Speciaal onderwijs (cluster 4)  

• Kinderen met ernstige gedrags- of sociaal emotionele problemen (SO categorie I) 
 

Voorlopige richtlijnen3: 

• er is sprake van integrale ernstige gedrags- of kinderpsychiatrische problematiek die na 
een half jaar geïndiceerde jeugdhulpverlening niet merkbaar is verbeterd. (Het is 

denkbaar dat er (nog) geen sprake is van hulpverlening of begeleiding. In dat geval moet 

de reden daarvan worden omschreven) 

                                                        

3  De intensieve ondersteuningsvraag op het gebied van het gedrag of de sociaal emotionele ontwikkeling  

of de ontbrekende algemene leervoorwaarden moet blijken uit de documentatie van school (HGW 

formulier) én uit gegevens van een psychodiagnostisch onderzoek niet ouder dan één jaar. Het 

psychodiagnostisch onderzoek mag verricht worden door een diagnostisch geschoolde orthopedagoog 

of psycholoog. 
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• er is sprake van een continue ondersteuningsvraag op het gebied van het gedrag en/of 
sociaal emotioneel gebied 

• er is sprake van leerachterstanden. De leerachterstanden zijn daarbij niet toe te 
schrijven aan een beperkt niveau van cognitief functioneren  

• er is sprake van een ernstige structurele beperking in de deelname aan het onderwijs, 
waardoor de leerling niet voldoet aan de algemene leervoorwaarden met betrekking tot 

het vereist gedrag voor regulier onderwijs 

- de leerling heeft specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van het leer- en 

taakgedrag zoals werkhouding, taakgerichtheid, aandacht en motivatie 

- de leerling heeft ondersteuning nodig in de interactie met onderwijs gevend 

personeel 

- de leerling heeft ondersteuning nodig op het gebied van omgang met medeleerlingen 

- de leerling toont extreem agressief gedrag of extreem impulsief gedrag waarbij dit 

gedrag zich niet beperkt tot een bepaalde situatie en niet of nauwelijks beïnvloed 

wordt door een op de problemen gerichte aanpak. 

 

Op basis van het bovenstaande en op basis van handelingsgerichte diagnostiek worden 

procedures en richtlijnen verder ontwikkeld en vastgelegd in een handboek OZL.  

 
 
4.8 Overgangen 
 

De scholen in ons SWV zijn noch begin- noch eindstation in de onderwijsloopbanen van 

kinderen. Voorschoolse voorzieningen en het voortgezet onderwijs zijn voor ons 

‘belendende’ en voor een doorlopende ontwikkeling van leerlingen belangrijke opvoedings- 

en onderwijsvoorzieningen. Voor leerlingen – en in het bijzonder voor leerlingen met 

specifieke ondersteuningsbehoeften – is het van belang dat overgangen tussen scholen zo 

soepel mogelijk en zorgvuldig verlopen. 

 

Het referentiekader van de PO-Raad stelt als standaard, dat de school voor al haar 

leerlingen een effectieve overdracht garandeert van en naar een andere school of sector en 

dat in het ondersteuningsplan de afspraken hierover worden vastgelegd. Ons SWV heeft deze 

standaard verbreed naar de overgang van voorschoolse voorzieningen naar de scholen 

binnen het SWV. Een en ander is opgenomen als eis voor het bieden van basisondersteuning. 

 

De overgangsproblematiek in algemene zin is de verantwoordelijkheid van de besturen. Voor 

deze overgang worden afspraken vastgelegd in een door alle betrokken besturen 

ondertekend protocol. Het protocol bevat afspraken over het gebruik van het digitale 

onderwijskundige rapport, eventuele toelatingsonderzoeken, vaste aanmeldingsdata, warme 

overdracht, dyslexieverklaringen, organisatie van terugkoppelingen, een handelingsgerichte 

werkwijze en standaarden waaraan iedereen zich wil binden.  

 

In het verlengde hiervan en in het kader van de kennis- en makelaarsfunctie van het SWV 

wordt de voorlichtingsfunctie over de overgang van het PO/SO naar het VO/VSO 

gestroomlijnd. Voor de communicatie hierover kan gebruik worden gemaakt van de 

communicatiekanalen van het SWV (nieuwsbrief en website). 

 

Het SWV heeft een rol de samenhang te bewaken voor leerlingen met extra  

ondersteuningsbehoeften. Deze afstemming realiseren wij in het wettelijk voorgeschreven 

overleg tussen de samenwerkingsverbanden PO en VO. Daarnaast zal het 
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OZL van ons SWV samen met het loket van het SWV VO zorgen voor 

warme overdracht van loket naar loket en/of bewaken dat dit gebeurt vanuit de  

ondersteuningsteams in de scholen. 

 

Ten slotte zullen met het SWV VO en de gemeenten afspraken worden gemaakt over een  

sluitende overgang van het basisonderwijs (groepen 8) naar het V(S)O, zodat in de  

overgangsperiode geen kinderen thuiszitten. 

 

De scholen in het SWV hebben ook te maken met een overgang van voorschoolse  

voorzieningen naar scholen voor (speciaal) basisonderwijs en scholen voor speciaal  

onderwijs. 

 

Vanwege de vaak lokaal- en buurtgebonden problematiek is de afstemming met  

voorschoolse voorzieningen een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 

 

Voor zover het de directe instroom betreft van voorschoolse voorzieningen naar de  

voorzieningen voor extra ondersteuning in het SWV (SBO en SO), verlopen deze altijd via het  

onderwijszorgloket, inclusief toelaatbaarheidsverklaring. 
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5 MONITORING, COMMUNICATIE EN OUDERS    

 
 

Kwaliteitszorg omschrijven we als ‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, 

die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van 

het samenwerkingsverband te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te 

verbeteren’. Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vijf vragen:  

• Doen wij de goede dingen?  

• Doen wij de dingen goed?  

• Hoe weten wij dat?  

• Vinden anderen dat ook?  

• Wat doen wij met die kennis en informatie?  
 

In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan de hoofdlijnen van het beleid op het terrein van 

de kwaliteitszorg. In paragraaf 5.1 schetsen wij het kwaliteitszorgsysteem. In paragraaf 5.2 

besteden wij aandacht aan de positie van ouders. Wij sluiten af met het beleid op het 

terrein van de communicatie in paragraaf 5.3. 

 
5.1 Kwaliteitszorgsysteem 

 

Voor de inrichting van ons systeem van kwaliteitszorg hanteren wij de indicatoren van de 

inspectie voor het toezicht op de SWV-en  
 

Kwaliteitsaspect: Het SWV heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, 

planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en 

borging van gerealiseerde verbeteringen. 

 1.  het SWV plant en normeert zijn (kwalitatieve en kwantitatieve) resultaten in een  

     vierjarencyclus.  

 2.  het SWV voert (jaarlijks) zelfevaluaties uit aan de hand van vastgestelde procedures en  

     instrumenten. De zelfevaluaties bevatten ten minste: 

   - gegevens over de toewijzing van extra ondersteuning en plaatsing  

   - de ondersteuningsprofielen van de scholen, de kwalitatieve en kwantitatieve ambities  
    daaruit getoetst aan de doelen en normen en voorzien van conclusies voor 

    kwaliteitsverbetering op korte en lange termijn  

   - de ervaringen van de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening, getoetst aan  
    de doelen en normen en voorzien van conclusies voor kwaliteitsverbetering op korte en lange  

    termijn  

 3.   het SWV werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering 

 4.   het SWV legt jaarlijks aan belanghebbenden schriftelijk verantwoording af van gerealiseerde 

       kwaliteit, de kwaliteitsverbetering en de inzet van middelen  

 5.   het SWV zet de middelen doelmatig in, aansluitend op het strategisch beleid 

 6.   het SWV borgt gerealiseerde verbeteringen op concrete en controleerbare wijze 

 7.   het SWV heeft normen vastgelegd voor het ondersteuningsaanbod, gekoppeld aan toe te 

      kennen financiële middelen (op basis financiële standaarden) 

 8.   de belanghebbenden zijn tevreden over het SWV: ouders, schoolbesturen, scholen,  

      medezeggenschapsorganen, gemeenten, partners. 
 

            Figuur 6: Inspectiestandaard kwaliteitszorg 



 

 IEDER IN ZIJN KRACHT Ondersteuningsplan SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem 

 

30

Om de kwaliteit van het SWV te bepalen, te beheersen, te bewaken, te borgen en te 

verbeteren zal ons kwaliteitszorgsysteem ingericht worden volgens de PDCA-cyclus. 

 

Inhoudelijke basis voor de systematiek vormen het toezichtkader, het ondersteuningsplan 

voor de periode 2014-2018 en het toezichtkader van de inspectie (zie bijlage 5). 

 

De kwaliteitscyclus is vastgelegd in verantwoordingsdocumenten en managementrapportages 

passend bij de Policy Governance principes. Deze documenten en rapportages sluiten aan bij 

de doelen uit het toezichtkader van het SWV. 

 

De informatie ten behoeve van de verantwoording wordt vergaard met behulp van de 

volgende instrumenten: 

• jaarlijkse monitor onder scholen en schoolbesturen. Deze monitor levert gegevens op 

over leerlingenstromen, thuiszitters, inzet ondersteuningsmiddelen, resultaten 

ondersteuning, tevredenheid scholen, schoolbesturen, ouders, ontwikkelpunten scholen 

in het kader van SOP’s 

• halfjaarlijkse bestuursgesprekken met afzonderlijke schoolbesturen. Deze gesprekken 

leveren aanvullende gegevens op over ambities en plannen van schoolbesturen, inzet 

ondersteuningsmiddelen, resultaten, knelpunten 

• jaarverslag OZL. Dit verslag bevat resultaatgegevens over aanmeldingen, 

toelaatbaarheidsbeschikkingen, verwijzingen, warme overdracht en overige 

inspanningsverplichtingen 

• jaarlijkse evaluatieverslagen van organen en overlegvormen. Deze verslagen leveren 

informatie op over het functioneren ervan en van de tevredenheid van partners 

• audits schoolondersteuningsprofielen. Deze onderzoeken leveren gegevens op over de 

kwaliteit van de ondersteuning in scholen, het functioneren van de 

schoolondersteuningsteams, verbeteractiviteiten, inzet van middelen en mogelijke 

knelpunten 

• jaarrekening en begroting.  
 

De verantwoording wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarverslag. Het jaarverslag vormt de 

basis voor aanpassing van het beleid.  

 

 
5.2 Ouders als partners 
 

Ouders vormen belangrijke schakels en deelnemers waar het gaat om passend onderwijs. Op 

diverse niveaus vormen zij partners. 

• elke school betrekt ouders bij de school, het onderwijs en de ondersteuning, zo blijkt uit 
de SOP-en van de scholen. Verder hebben scholen de plicht ouders te betrekken bij het 

opstellen en evalueren van ontwikkelingsperspectieven. In het kader van de 

verantwoordelijkheidsverdeling binnen het SWV waarbij de besturen aan zet zijn, ligt het 

voor de hand dat het interne toezicht op de scholen in handen ligt van de 

schoolbesturen. Dat geldt ook voor het betrekken van ouders bij de diverse niveaus van 

de ondersteuningsroute. 

 

• op het niveau van het SWV worden ouders betrokken bij de activiteiten van het OZL, 
indien hun kind daar wordt aangemeld. Deze aanmelding verloopt via het bestuur/de 

school. Ouders vormen daarbij een belangrijke bron van informatie 
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• wat betreft het beleid van het SWV maken ouders deel uit van de 
ondersteuningsplanraad en kunnen zij langs die weg hun invloed aanwenden. De raad 

heeft inspraak bij het vaststellen van het ondersteuningsplan en moet daarvoor haar 

instemming verlenen. 

 

• het SWV zal in het kader van de communicatie via de website, via de scholen en de 
besturen ouders tijdig informeren over zaken die voor hen van belang zijn. 

 

 
5.3 Communicatie 
 

Gezien de begrensde taak van het SWV en de zorgplicht die bij de schoolbesturen ligt, richt 

de communicatie vanuit het SWV zich op het leggen van verbindingen langs de volgende 

lijnen: 

• het informeren van de besturen van het SWV over ontwikkelingen middels management 
rapportages, verantwoordingsdocumenten en informatie over relevante signalen en 

ontwikkelingen. Deze communicatie verloopt van de directeur naar het bestuur van het 

SWV 

• het informeren van directeuren, IB-ers en personeel van scholen via netwerken en via de 
website van het SWV (inclusief nieuwsflitsen of nieuwsbrieven). De netwerken dienen 

tevens als klankbordgroepen 

• het informeren van ouders via de website en (indirect) via de schoolbesturen 
• het informeren van gemeenten en partners via het voeren van overleg, via de website en 
middels verspreiding van relevante documenten. 
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6 KERNACTIVITEITEN 2014-2018   

 
PM  
 

Domein 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

     

Personeelsbeleid Notitiepersoneelsbeleid Inrichting pop-cyclus   
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7 FINANCIEN    

  
In hoofdstuk 2 zijn de financiële uitgangspunten van de schoolbesturen beschreven. Deze zijn 
uitgewerkt in de hierna volgende begroting. 

 
Toelichting 

Er is een meerjarenbegroting op basis van bestaande kengetallen en verwachte 

leerlingenontwikkeling (prognoses MOOZ juni 2013) opgesteld. In deze streefbegroting gaan we er 

van uit dat het deelnamepercentage (1,6 % ) aan het SO gelijk blijft. Het aantal leerlingen in het 

SBO is gebaseerd op de opgave van het SBO (daling tot 2,6%) 

  

Baten: 

� Bij de inkomsten zijn de leerlingenaantallen (prognoses) van teldatum 1 okt-1 verwerkt. 
� De Rijksvergoeding voor lichte ondersteuning bedraagt € 156,77 per leerling en voor zware 
ondersteuning € 324,80 per leerling (OCW) 

� Instroom SO en instroom SBO: Het onderwijs kent de bekostigingssystematiek gebaseerd op T-1. 
Indien een leerling in de loop van een schooljaar de school verlaat en naar een specifieke 

voorziening (SBO of SBO) gaat, zou de basisschool nog een jaar bekostiging ontvangen terwijl het 

SWV de zorgmiddelen aan het SBO/SO moet betalen.  

Afgesproken is dat het geld de leerling zal volgen. Indien een leerling wordt verwezen naar het 

speciaal (basis)onderwijs zal het schoolbestuur eenmalig een bedrag van € 4.000,- in het jaar van 

verwijzing aan het SVW overdragen.  

 

Lasten: 

� In het schooljaar 2014 -2015 wordt de bekostiging zware ondersteuning nog rechtstreeks aan het 
SO vergoed en is daarom niet doorberekend in de begroting van het SWV. Zware ondersteuning 

SO laat jaarlijks een afname zien. De gegevens mbt de deelname SO zijn gebaseerd op een 

geleidelijke afname van het deelnamepercentage naar 1,65 %. Er moet rekening gehouden 

worden met een langzamere daling van het aantal SO-leerlingen dan de daling in het reguliere 

basisonderwijs (in 2013 zelfs een toename met 3 leerlingen). Dat zou in tussenliggende jaren 

kunnen leiden tot een verhoging van het deelnamepercentage (hogere kosten SO). Mocht dat het 

geval zijn dan moet de financiële dekking binnen de stelpost ‘middelen ondersteuning scholen’ 

gevonden worden. 

� Compensatiemiddelen AWBZ. Al enkele jaren kent het SO een compensatie pakketmaatregel 
AWBZ. Per 1 augustus 2014 moeten samenwerkingsverbanden bezien welke ondersteuning op 

scholen nodig is. Het budget wordt vanaf 1 augustus 2014 toegekend aan het SWV. Een SO-school 

die aanspraak maakte op de compensatieregeling AWBZ maakt met het SWV waar de leerlingen 

van die school onder vallen afspraken om aanvullende financiering te ontvangen. Het betreft 

met name SO scholen met MG-leerlingen. 

� Expertise: trekkingsrecht.  
In het schooljaar 2014-2015 gaan de middelen voor ambulante begeleiding (158 rugzakleerlingen 

per 1-10-2013) rechtstreeks naar het SO. Het SO dient deze middelen in te zetten voor 

begeleiding in het basisonderwijs.  

Expertise: herbestedingsverplichting SO.  

In het schooljaar 2015-2016 gaan de middelen voor ambulante begeleiding naar het SWV, maar 

dient het bedrag herbesteed te worden bij het SO. 

� Middelen ondersteuning basisscholen: Deze middelen kunnen de besturen in het basisonderwijs 
conform de opdracht vanuit het SWV inzetten voor: 

o Realiseren van passende ondersteuning (licht en zwaar) binnen de basisscholen; 
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o Inhuren van expertise. Denk hierbij aan de inhuur van expertise van het SO (ambulante 

begeleiding), inzet van een orthopedagoog etc.; 

o Deelname aan activiteiten georganiseerd door het SWV (facultatief); 

 

  

� Overgangsregeling LGF: Voor de schooljaren 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 is een budget 
van € 390.000 beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over de op 1 augustus van betreffend 

schooljaar aanwezige LGF-leerlingen (die ook al op 1-8-2012 een rugzak hadden).   

� Stelpost middelen ondersteuning scholen: Bij de baten zijn middelen opgenomen die door 
schoolbesturen betaald worden bij verwijzing naar een SO/SBO. Deze middelen kunnen ingezet 

worden als vergoeding voor een hogere verwijzing/ deelname aan een SO/SBO school. Mochten 

deze middelen niet volledig daarvoor ingezet worden, zullen deze verdeeld worden over de  

BaO-besturen naar rato van het aantal leerlingen. 

� SBO >2%: Bij deze begroting wordt uitgegaan van een verdere daling van het 
deelnamepercentage van 2,74 % (1-10-2013) naar 2,6% (landelijk gemiddelde). 

� De groeimiddelen en grensverkeer zijn gebaseerd op de ontwikkelingen in het SBO en laten 
derhalve een geleidelijke daling zien.  

� Management, administratie, beheer, bestuur, OZL is vastgesteld op 5% van de totale 
rijksvergoeding. 

 

Het samenwerkingsverband wil haar doelstellingen bereiken door mede gebruik te maken van de 

diversiteit aan expertise die bij de verschillende schoolbesturen aanwezig is. Een duurzame 

verbinding komt mede tot uitdrukking in de wijze waarop de SO-expertise wordt ingezet. Het SWV 

zal daarom de deelnemende schoolbesturen stimuleren deze expertise in te zetten. De 

schoolbesturen spreken af dat zij in onderling overleg vormgeven aan de inzet van deze expertise.  

 

Het SWV en de betrokken besturen houden zich aan de afspraken zoals vastgelegd in het Tripartiete 

Akkoord. In dit akkoord zijn de afspraken vastgelegd tussen het ministerie van OCW, de 

vakcentrales en de sectorraden over de opvang van de personele gevolgen van Passend Onderwijs. 

Doel is om zo veel mogelijk expertise te behouden voor het onderwijs.  

Het SWV zal zich maximaal inspannen om de mensen die vallen onder dit akkoord zo veel mogelijk 

van werk naar werk te begeleiden. Hiervoor wordt samen met alle besturen een plan ontwikkeld. 

Onderdeel van dit plan is dat  besturen jaarlijks overleggen over de inzet van de kwantitatieve- en 

kwalitatieve S(B)O expertise die gewenst is voor het komende schooljaar. 
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Meerjarenbegroting SWV (versie 10 februari 2014) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Aantal leerlingen BAO en SBAO:                     2012: 14.239 lln. 13663 12547 11979 11465 11055 10742 10413 

 Aantal leerlingen SBAO                                     2012:      432 lln     375 326 311 296 286 277 270 

 Aantal leerlingen SO:                                         2012:      249 lln. 252 219 215 208 200 187 172 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Baten               

 Bekostiging lichte ondersteuning € 2.083.160 € 1.915.886 € 1.829.192 € 1.750.964 € 1.688.256 € 1.640.598 € 1.590.118 

 Bekostiging zware ondersteuning € 1.364.373 € 4.075.266 € 3.890.779 € 3.723.832 € 3.590.664 € 3.489.002 € 3.382.142 

 Verevening   € 901.766 € 811.589 € 676.324 € 541.060 € 270.530 € 0 

 totaal baten rijksvergoeding € 3.447.533 € 6.892.918 € 6.531.561 € 6.151.120 € 5.819.980 € 5.400.130 € 4.972.261 

 Instroom SO categorie 1 (€ 4000 per lln.) *2 € 156.000 € 148.000 € 140.000 € 136.000 € 132.000 € 128.000 € 124.000 

 Instroom SBAO (€ 4000 per lln.) *2 € 168.000 € 160.000 € 152.000 € 144.000 € 140.000 € 136.000 € 132.000 

 Totaal baten € 3.771.533 € 7.200.918 € 6.823.561 € 6.431.120 € 6.091.980 € 5.664.130 € 5.228.261 

 

 

              

 Lasten               

 Zware ondersteuning SO € 2.623.616 € 2.623.616 € 2.278.200 € 2.100.030 € 2.115.370 € 1.987.780 € 1.824.950 

 Compensatiemiddelen AWBZ (€ 4,00 per lln.) € 55.660 € 51.064 € 48.776 € 46.692 € 45.020 € 43.716 € 42.340 

 Expertise vanuit SO naar (S)BAO  trekkingsrecht € 55,38 per lln € 756.764             

 Expertise: herbestedingsverplichting SO € 55,38 per lln   € 756.764           

 Middelen ondersteuning basisscholen *1 € 1.968.435 € 2.196.512 € 2.982.894 € 3.221.587 € 2.907.439 € 2.654.993 € 2.418.975 

 (bedrag per leerling) € 148,14 € 179,73 € 255,65 € 288,44 € 269,98 € 253,70 € 238,49 

 Middelen scholen ondersteuning: Overgangsregeling LGF € 390.000 € 390.000 € 390.000         

 Stelpost middelen ondersteuning scholen*2 € 324.000 € 308.000 € 292.000 € 280.000 € 272.000 € 264.000 € 256.000 

 totaal  ondersteuning € 2.738.095 € 6.325.956 € 5.991.870 € 5.648.309 € 5.339.829 € 4.950.489 € 4.542.265 
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 SBO boven 2% (naar SBO) € 438.438 € 323.464 € 307.777 € 287.437 € 279.680 € 267.872 € 266.062 

 Groeimiddelen SO en SBO € 125.000 € 103.426 € 98.668 € 93.909 € 90.736 € 87.881 € 85.660 

 Grensverkeer € 125.000 € 103.426 € 98.668 € 93.909 € 90.736 € 87.881 € 85.660 

 Totaal  SBO € 688.438 € 530.316 € 505.113 € 475.255 € 461.152 € 443.634 € 437.382 

 

 

              

 Management, administratie, beheer, bestuur, zorgloket (5%) € 345.000 € 344.646 € 326.578 € 307.556 € 290.999 € 270.006 € 248.613 

 

 

              

 totaal lasten € 3.771.533 € 7.200.918 € 6.823.561 € 6.431.120 € 6.091.980 € 5.664.129 € 5.228.260 

 Exploitatieresultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

 In 2014-2015 gaan de middelen voor zware ondersteuning SO en ambulante begeleiding nog rechtstreeks naar het SO (buiten begroting SWV) 

  *1 Vanaf 2016 inclusief inhuur/inkoop expertise 

        *2 Op basis aantal verwijzingen. Middelen bestemd voor hoger aantal S(BA)O leerlingen of extra middelen ondersteuning BAO 
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BIJLAGE 1 

 

Lijst met afkortingen 

 

 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ASS  Autisme Spectrum Stoornis 

BaO  Basisonderwijs 

BJZ  Bureau Jeugdzorg 

CvO  Commissie van Onderzoek 

GZ-Psycholoog Gezondheidszorg Psycholoog 

HGW  Handelingsgericht Werken 

IB-ers  Intern Begeleiders 

LG  Lichamelijk Gehandicapt 

LGF  Leerlinggebonden Financiering 

LZ  Langdurig Zieken 

MG  Meervoudig Gehandicapt 

MR (-P)  Medezeggenschapsraad (Personeel) 

OCW  Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

OGW  Opbrengstgericht Werken 

OOGO  Op Overeenstemmingsgericht Overleg 

OPP  Ontwikkelingsperspectief 

OPR  Ondersteuningsplanraad 

OR  Ondernemingsraad 

OZL  Onderwijszorgloket 

PCL  Permanente Commissie Leerlingenzorg 

PDCA  Plan Do Check Act 

PO  Passend Onderwijs 

POP  Persoonlijk Ontwikkelings Plan 

PO-Raad Primair Onderwijs Raad 

POSBOSO Primair Onderwijs Speciaal Basisonderwijs Speciaal Onderwijs 

PPO  Primair Passend Onderwijs 

REC  Regionaal Expertise Centrum 

RMC  Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum 

SBO  Speciaal Basis Onderwijs 

SMW  Schoolmaatschappelijk Werk 

SO  Speciaal Onderwijs 

SOP  Schoolondersteuningsprofiel 

SWV  Samenwerkingsverband 

VNG  Vereniging Nederlandse Gemeente 

VSO/S(V)O Voortgezet Speciaal Onderwijs 

WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WMS  Wet Medezeggenschap op Scholen 

WPO  Wet Primair Onderwijs 

ZMLK  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
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Bijlage 2:  Lijst van documenten  
 
 

• Statuten 

• Toezichtkader bestuur SWV Doetinchem e.o. 

• Medezeggenschapsstatuut OPR 

• Medezeggenschapsreglement OPR 

• Huishoudelijk reglement OPR 

• Medezeggenschapsreglement SWV 

• Model procedure/overlegcommissie OOGO 

• Handboek OZL  
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Bijlage 3:  Lijst besturen en scholen 

 

 

Overzicht deelnemende besturen 

Best. Nr. Deelnemende besturen Adres Postcode Woonplaats 

41501 Reflexis Openbaar Basisonderwijs  Postbus 107 7060  AC TERBORG 

22453 SAM, Stichting Speciaal Basisonderwijs Postbus 242 7000AE Doetinchem 

30847 Stichting Montessori-/Traditioneel Basisonderwijs Forsythiastraat 1 6982BA Doesburg 

31969 Het Timpaan Koningin Wilhelminastr 10 7031AC Wehl 

33957 Hallsche Schoolvereniging Dorpsstraat 84 7025AG Halle 

36349 Vereniging Wilhelminascholen Verdilaan 14-A 7002LN Doetinchem 

38235 Stichting schoolbestuur Laetare Schoolstraat 2 7035AR Kilder 

40631 Stichting De Onderwijsspecialisten Postbus 821 6800AV Arnhem 

41011 Stichting Scholengroep GelderVeste Decanijeweg 3 7251BP Vorden 

41371 Stichting IJsselgraaf Postbus 18 7020AA Zelhem 

41418 SKO Bergh Postbus 159 7000AD Doetinchem 

41563 Katholieke Stichting Basisonderwijs Silvolde Postbus 159 7000AD Doetinchem 

41787 Stichting Accent Postbus 253 7120AG Aalten 

50129 Stichting Essentius Postbus 23 7060AA Terborg 

50844 Stichting PO Achterhoek 'PRO8' Postbus 159 7000AD Doetinchem 

60998 Stichting Oecumenisch Basisonderwijs Doesburg Zanderskamp 93 6983CG Doesburg 

77456 Stichting Vrijescholen Athena Postbus 749 7400AS Deventer 

77521 Stichting Bevordering Kath Onderwijs Drempt eo Postbus 18 7020AA Zelhem 

83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost 

Gelderland 

Postbus 58 7270AB Borculo 
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Overzicht deelnemende scholen   

Bestuursnr brinnr school  Bestuursnr brinnr school 

30847 23ED00 Montessori Doesburg  41501 12IL00 Obs de Drie Linden 

31969 06HM00 Het Timpaan  41501 13JK00 Openbare Basisschool op Koers 

31969 06HM01 Het Timpaan  41501 13ON00 Obs Leemvoortschool 

33957 04NW00 Dorpsschool Halle  41501 18FK00 Obs 't Montferland 

36349 04PI00 Wilhelmina Basisschool  41501 18FM00 OBS De Woelwaters 

38235 14ZK00 Laetare Basisschool  41563 03QA00 De Plakkenberg 

41011 04WC00 Sccsschl 3.0  41787 04WR00 Bontebrugschool 

41011 03RO00 Het Loo  41787 05UK00 Chr Nat School Knienenbult 

41011 04UP00 Basisschool De Akker  41787 06UI00 Basisschool De Hoeksteen 

41011 12SQ00 De Zonneboom  41787 08WG00 De Meeander loc. Varsseveld 

41011 05VF01 PC Bs Yzevoorde  41787 08WG01 De Meeander loc. Heelweg 

41011 06KS00 PC Basisschool De Meene  50129 03LK00 Basisschool De Dobbelsteen 

41011 08AU00 PC Basisschool De Rank  50129 04XS00 Basisschool De Borckeshof 

41011 09TH00 Ds J L Piersonschool  50129 04XW00 Basisschool De Klimpaal 

41011 10MT00 Chr Basisschool Bekveld  50129 04YG00 Basisschool Pius X 

41011 10RO00 Chr Basisschool de Haven  50129 06HE00 RK Mariaschool 

41011 11FX00 Basisschool de Mate  50129 06RX00 Sint Martinusschool 

41011 11FX01 Basisschool de Mate loc. Prisma  50129 07BS00 Basisschool H Walburgis 

41011 11RS00 Julianaschool  50129 07PM00 Basisschool Christoffel 

41371 02ZG00 OBS De Steenuil  50129 08KS00 Basisschool St Antonius 

41371 05XX00 OBS Rozengaardsweide  50844 03TA00 Sint Bernardus-School 

41371 05ZV00 Basisschool De Bongerd  50844 03TR00 Sint Augustinus 

41371 08FA00 Basisschool Gildeschool  50844 05BR00 Basisschool De Leer 

41371 08IU00 Basisschool Velswijk  50844 05DK00 RKBS St Joannes 

41371 09FE00 OBS De Woordhof  50844 06QG00 Basisschool St Martinus 

41371 10EJ00 Basisschool Jan Ligthart  50844 06SX00 Basisschool St Martinus 

41371 12NX00 Basisschool Hagen  50844 07SZ00 Dynamiek 

41371 12VX00 Basisschool Hogenkamp  50844 10OC00 De Wegwijzer 

41371 13BV00 Basisschool Canada  50844 11QA00 RK Basisschool Het Palet 

41371 13HJ00 Obs Wis en Wierig  50844 12KE00 Montessori BS De Pas 

41371 13MN00 Basisschool Overstegen  50844 27JK00 RK BSO Dichterbij 

41371 13VC00 OBS de Huet  60998 06PX00 OEC BS De Ark 

41371 13YQ00 Basisschool de Plattenburg  77456 03AI00 De Kleine Prins 

41371 18LJ00 Basisschool De Horizon     

41371 18MY00 OBS De Wetelaar  22453 01FN00 SBO SAM, loc Boddens Hosang 

41371 27LJ00 Basisschool Mozaiek Dichteren  22453 03GZ00 SBO SAM, locatie Vondelstraat 

77521 06ZM00 Basisschool St Willibrordus  22453 19PA00 SBO SAM, loc v Limburg Stirum 

41418 03TG00 Roncalli Basisschool  40631 01RE02 Mariëndael SO-LG 

41418 05KO00 Sint Martinus-School  40631 24HY02 Mariëndael SO-MG 

41418 06PU00 Basisschool St Suitbertus  83189 04EJ01 School  v Speciaal Onderwijs 

41418 07BT00 Basisschool De Boomgaard     

41418 07WK00 De Kolkstede School     

41418 15BY00 RK Basisschool St Jozef     

41418 15BZ00 Mariaschool     

41418 15GV00 Pastoor Galamaschool     
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Bijlage 4:  Kader inspectie bewijsgegevens 
 
 

 

Kwaliteitsaspect 1 – Resultaten  

Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, 

zodanig dat alle kinderen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke 

plaats in het onderwijs krijgen.  

Bewijsgegevens 

1.1 Het samenwerkingsverband realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle 

kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband doet aantoonbaar 

al het mogelijke om voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben passende 

ondersteuningsvoorzieningen te organiseren. Dit leidt er toe dat geen kinderen van passende 

ondersteuning verstoken blijven, verwijtbaar aan het samenwerkingsverband. Het 

samenwerkingsverband kan verantwoorden dat het zijn bevoegdheden en invloed heeft 

aangewend om deze ondersteuningsvoorzieningen in en/of tussen de scholen te realiseren.  

Verantwoordingsdocumenten 

en managementrapportages 

1.2 Het samenwerkingsverband realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning en de 

plaatsing van de kind tijdig en effectief.  

Toewijzing en plaatsing zijn aan termijnen gebonden. Het samenwerkingsverband kan voor iedere 

kind voor wie extra ondersteuning is aangevraagd, desgevraagd aantonen dat -wanneer van 

toepassing -ten minste de wettelijk voorgeschreven termijnen gehaald zijn en dat de kind 

geplaatst is in een bij zijn ondersteuningsbehoefte passend arrangement in of buiten het regulier 

onderwijs. In de periode augustus 2014 t/m juli 2016 herindiceert het samenwerkingsverband de 

zittende SO-/VSO-kinderen.  

Jaarlijkse rapportage OZL 

 

 

 

1.3 Het samenwerkingsverband zet zijn middelen doelmatig in.  

Het samenwerkingsverband werkt met een meerjarenbegroting waarin het beleid uit het 

ondersteuningsplan duidelijk herkenbaar is vertaald in gekwantificeerde doelstellingen. De 

meerjarenbegroting op zijn beurt is vertaald in een gedetailleerde begroting op jaarbasis. 

Minstens een keer per jaar toetst het samenwerkingsverband de realisatiecijfers aan de begroting, 

analyseert de verschillen en past zo nodig de meerjarenbegroting en/of de jaarbegroting aan.  

Meerjarenbegroting 

Jaarverslag 

Jaarbegroting 

1.4 Het samenwerkingsverband realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve 

resultaten die het voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld. Het 

samenwerkingsverband toont aan dat het de geplande kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 

(incl. bekostigingsaspecten) behaalt.  

Monitor 

 

1.5 Binnen het samenwerkingsverband is geen schoolverzuim door kinderen die (mogelijk) 

extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband bevordert in voldoende mate dat 

alle leerplichtige of kwalificatieplichtige kinderen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben, 

ingeschreven staan bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. Het samenwerkingsverband 

toont aan dat het alsnog bestaande schoolverzuim door deze kinderen buiten zijn invloedsfeer ligt 

en niet voorzienbaar was. Dit kan aan de hand van kengetallen, analyses en planningen van 

activiteiten om schoolverzuim te voorkomen. Het samenwerkingsverband kan bovendien aantonen 

dat het ten behoeve van het bereiken van dit doel functionele contacten onderhoudt met 

relevante ketenpartners (leerplicht, jeugdzorg, politie, pcl, rmc, et cetera).  

Rapportage samen met 

gemeenten 

1.6  Het samenwerkingsverband stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg. Het 

samenwerkingsverband toont aan dat mede door zijn inspanningen de afstemming met zorg-

aanbieders in de regio leidt tot een geïntegreerde aanpak van zorg en onderwijs, met als doel de 

verbetering van het onderwijsaanbod. Het samenwerkingsverband heeft een actueel beeld van de 

zorgvoorzieningen/aanbieders in de regio en heeft zicht op het zorgaanbod en de tekortkomingen 

in het zorgaanbod in de regio. Het samenwerkingsverband maakt hiertoe – onder meer in het op 

overeenstemming gericht overleg - werkbare afspraken met de gemeenten7 over de afstemming 

met jeugdzorgaanbieders, jeugdgezondheidszorg en WMO-zorg gericht op jeugdigen 

Idem  
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Kwaliteitsaspect 2 - Management en organisatie  

Het samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de 

Wet passend onderwijs te realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve 

interne communicatie en een doelmatige, inzichtelijke organisatie.  

 

2.1 Het samenwerkingsverband heeft een missie bepaald, waaruit consequenties zijn 

getrokken voor de inrichting van de organisatie en de te bereiken doelstellingen (visie). Het 

samenwerkingsverband heeft zijn missie en visie geformuleerd. De missie is uitgewerkt in een 

strategisch beleid en bevat een karakteristiek van het samenwerkingsverband, een visie op de 

toekomst en daarop aansluitende strategische doelen. Missie en visie zijn gekoppeld aan de 

wetgeving; doelen en beoogde resultaten zijn eenduidig vastgelegd. Het besturingsmodel van het 

samenwerkingsverband past bij de missie en de beleidsvoornemens. Er is een kader vastgesteld 

waarbinnen de organisatie haar taken uitvoert en waarmee zij aangeeft hoe de activiteiten die 

daarbij horen, passen binnen het grotere geheel.  

Ondersteuningsplan met 

Jaarplan en Jaarverslag 

2.2 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het 

samenwerkingsverband en van degenen die voor het samenwerkingsverband taken (al dan 

niet in mandaat) uitvoeren, zijn helder vastgelegd. Het samenwerkingsverband heeft een 

organisatieschema waaruit eenduidig blijkt waarop elk orgaan formeel aanspreekbaar is. De taken 

en de operationele bevoegdheden van de verschillende organen binnen het samenwerkingsverband 

zijn eenduidig belegd, vastgesteld en bekendgemaakt.  

Ondersteuningsplan met 

Jaarplan en Jaarverslag 

2.3 Het samenwerkingsverband heeft een doelmatige overlegstructuur.  

Het samenwerkingsverband kan aantonen dat het georganiseerd overleg binnen de organen van 

het samenwerkingsverband voldoende gericht is op realisatie van het beleid en op de samenhang 

tussen de taken van het samenwerkingsverband. Het functioneel overleg richt zich zowel op de 

inhoud als op de planning, uitvoering en evaluatie van taken. Het samenwerkingsverband heeft 

een procedure vastgesteld met de gemeente(n) die in het samenwerkingsverband liggen om te 

komen tot een op overeenstemming gericht overleg.  

Ondersteuningsplan en 

verantwoordingsdocumenten 

2.4 Het samenwerkingsverband heeft eenduidige procedures en termijnen voor het plaatsen 

van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en het toewijzen van extra 

ondersteuning. Er is een toewijzingsprotocol vastgesteld. Dit protocol bevat ten minste de 

criteria voor toewijzing van middelen voor extra ondersteuning, de inhoudelijke plaatsingscriteria 

voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, de termijnen voor de 

toelaatbaarheidsbepaling en termijnen voor de stappen in de plaatsingsprocedure. Voor de 

periode augustus 2014 t/m juli 2016 heeft het samenwerkingsverband een procedure vastgesteld 

voor de herindicatie van zittende SO-/VSO-kinderen.  

Rapportage OZL en handboek 

OZL 

2.5 Het samenwerkingsverband voert een actief voorlichtingsbeleid over taken en functies 

van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband profileert zich in de regio actief als 

dienstverlener voor passend onderwijs. Daartoe beschikt het in elk geval over adequate 

informatievoorzieningen ten behoeve van belanghebbenden bij het samenwerkingsverband en 

overige voorzieningen zoals cluster 1 en cluster 2, over voorzieningen in de sfeer van de 

jeugdhulpverlening en over de overstapmogelijkheden naar vervolgvoorzieningen. Waar dit 

waarderingskader spreekt over belanghebbenden behoren daartoe ten minste: ouders, 

deelnemende schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, leraren, gemeente(n), jeugdzorg-

instellingen.  

Jaarverslag en website 

2.6 Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, 

vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft en zorggedragen voor middelen om dit 

toezicht te kunnen uitoefenen. Het interne toezicht is onafhankelijk van het bestuur van het 

samenwerkingsverband en wordt op systematische en planmatige wijze uitgevoerd. Het interne 

toezichtsorgaan beschikt over voldoende middelen om taken, bevoegdheden te kunnen uitvoeren 

en zijn verantwoordelijkheid te nemen en beschikt over een toezichtkader. Het interne toezicht 

rapporteert jaarlijks schriftelijk over zijn bevindingen, conclusies en beleidsaanbevelingen. 

Jaarverslag, 

verantwoordingsdocumenten 

en managementrapportages 

Kwaliteitsaspect 3 - Kwaliteitszorg  

Het samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, 
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planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en 

borging van gerealiseerde verbeteringen.  

3.1 Het samenwerkingsverband plant en normeert zijn resultaten in een vierjarencyclus.  

Het samenwerkingsverband vertaalt tenminste eens per vier jaar de beleidsdoelstellingen naar 

kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (incl. bekostigingsaspecten). Onderdeel daarvan is 

het in overleg met belanghebbenden vaststellen van acceptabele normen voor die resultaten.  

Ondersteuningsplan, 

Jaarverslag, Jaarplan 

3.2 Het samenwerkingsverband voert zelfevaluaties uit.  

Intern:  

Ten behoeve van de evaluatie van het gevoerde beleid verzamelt het samenwerkingsverband 

jaarlijks, aan de hand van vastgestelde procedures en instrumenten, ten minste gegevens over 

de toewijzing van de extra ondersteuning die kinderen nodig hebben en de plaatsing van deze 

kinderen. De ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen aan het 

samenwerkingsverband zijn beschikbaar. Het samenwerkingsverband toetst de verzamelde 

informatie aan de vastgestelde doelen en normen en trekt daaruit conclusies voor de 

kwaliteitsverbetering op korte en langere termijn.  

Extern:  

Het samenwerkingsverband stelt zich jaarlijks op systematische wijze op de hoogte van de 

ervaringen van de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening, toetst deze aan de 

vastgestelde doelen en trekt daaruit conclusies voor de kwaliteitsverbetering op korte en 

langere termijn.  

Monitor 

3.3 Het samenwerkingsverband werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering.  

Op basis van de conclusies uit de zelfevaluatie werkt het samenwerkingsverband jaarlijks 

beargumenteerd, doelgericht en aan de hand van een plan aan verbeteractiviteiten.  

Ondersteuningsplan, 

Jaarverslag, Jaarplan 
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BIJLAGE 5: SAMENVATTING SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN 
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Dongen, 10 februari 2014 

Jos van der Pluijm 
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1 INLEIDING 

 

 

 

 

Op grond van de wet- en regelgeving dient iedere school te beschikken over een 

schoolondersteuningsprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt het schoolbestuur ten 

minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat 

nodig hebben. 

 

Het SOP wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en bestuur. In het profiel wordt aangegeven 

welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op 

basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en 

wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het SOP 

via de medezeggenschapsraad van de school. De school besteedt in de schoolgids aandacht aan haar 

profiel en informeert de ouders over welke ondersteuning zij kan bieden. Het SWV benut alle 

profielen om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Het SWV 

verantwoordt dit in het ondersteuningsplan.  

 

De scholen van het SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem (PO 25-03) hebben hun SOP 

samengesteld volgens de systematiek van het digitale programma van Q3. In totaal hebben 77 

scholen deelgenomen.  

 

onderwijssoort aantal 

basisscholen (BaO) 75 

speciale basisscholen (SBO) 2 

scholen voor speciaal onderwijs (SO) 0 

 

In deze rapportage doen wij verslag van de resultaten op het niveau van het SWV. Het rapport is als 

volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 beschrijven wij de resultaten op de onderdelen kengetallen 

(paragraaf 2.1), basisondersteuning (paragraaf 2.2), expertise (paragraaf 2.3) voorzieningen 

(paragraaf 2.4) en partners (paragraaf 2.5). In hoofdstuk 3 komen de algemene conclusies aan de 

orde die op het niveau van het SWV kunnen worden getrokken. In de bijlagen zijn de gegevens van 

het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs vermeld. 
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2 RESULTATEN 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de resultaten van de inventarisatie van de SOP-en die door de 

scholen zijn ingevuld. Scholen hebben voorafgaande aan de invulling van de profielen een 

toelichting en een instructie gekregen over de inhoud van de profielen en de werkwijze die daarbij 

moest worden gevolgd. De inhoud van de profielen is door het SWV waar gewenst aangepast en 

vervolgens vastgesteld. 

 

Vooraf heeft het SWV toelichtingen ontvangen voor de contactpersoon van het SWV en voor de 

scholen om het proces van beoordeling en invullen te ondersteunen. Gedurende het proces was een 

helpdesk benaderbaar voor eventuele vragen. 

 

Met de SOP-en is in beeld gebracht welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning scholen 

bieden aan leerlingen en ouders. Daarmee worden ook de grenzen van de ondersteuning zichtbaar.  

 

De profielen hebben een inventariserend karakter. Elk profiel bestaat uit de volgende onderdelen 

� een korte typering van de school  

� de kwaliteit van de basisondersteuning 

� de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover de school beschikt 

� de voorzieningen die de school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

� de extra voorzieningen in het gebouwen 

� de (keten-) partners waarmee de school samenwerkt bij het ondersteunen van leerlingen 

� belangrijke kengetallen van de school. 

 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de diverse onderdelen van de profielen aan de orde op het 

niveau van het SWV. Het gaat daarbij om de beschikbare kengetallen (paragraaf 2.1), de kwaliteit 

van de basisondersteuning (paragraaf 2.2), de expertise waarover scholen zelf beschikken en de 

expertise die zij betrekken van buiten de school (paragraaf 2.3), de voorzieningen voor extra 

ondersteuning (paragraaf 2.4) en de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt (paragraaf 2.5). 

 

 

2.1 Kengetallen 

 

Kengetallen van scholen zijn verzameld vanuit de gegevensbestanden van DUO. Het dashboard van 

het SWV maakt het mogelijk per school deze kengetallen te analyseren. Op het niveau van het SWV 

is het mogelijk de scholen met elkaar te vergelijken aan de hand van het tabblad 

kengetallenanalyse van het dashboard. 

 

In onderstaand overzicht zijn de kengetallen van het SWV opgenomen op basis van de telling van 1 

oktober 2013 en het peilmoment december 2013 (Bron: www.passendonderwijs.nl). 
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1. leerlingen 

BaO  SBO  
totaal 

(s)BaO 
13.288 375 13.663 

SO cat 1 
SO cat 

2 SO cat 3 SO totaal 
jonger dan 8 
jaar 38 2 7 47 
8 jaar en ouder 174 5 26 205 

252 

CLUSTER 
4 LG MG LZ ZMLK SO totaal 

naar 
onderwijssoort 158 7 33 2 52 252 

woonachtig in gebied SWV 
BaO SBO totaal 

13.236 431 13.667 

2. rugzakken 

CLUSTER 
4 LG MG LZ ZMLK 

totaal 
rugzakken 

in BaO 73 29 2 20 13 137 
in SBO 6 7 1 1 6 21 

waarvan in 
bovenbouw 11 158 

3. deelname % 

SBO 
SO cat 

1 SO cat 2 SO cat 3 
SO 

totaal rugzakken 
PO2503 2,74% 1,55% 0,05% 0,24% 1,84% 1,16% 
Landelijk 2,60% 1,34% 0,09% 0,21% 1,64% 0,95% 

4. cluster 1 en 2 leerlingen 

schoolgaand in het 
(s)BaO in het SWV 

woonachtig in SWV en 
schoolgaand in het SO 

cluster 1 
cluster 

2 cluster 1 cluster 2 
12 62 4 69 

 

 

Figuur 1: Overzicht belangrijke kengetallen. 
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Het beeld van het SWV is ongunstig in het kader van de vereveningsopdracht. Op basis van de 

peildatum van 1 oktober 2011 kan het SWV jaarlijks beschikken over een extra budget dat 

uiteindelijk in 2020-2021 afloopt tot € 1.814.126  

 

Verder laten de kengetallen van het SWV zien, dat te maken heeft met krimp in het regulier 

onderwijs. In de periode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2013 is het aantal leerlingen in regulier 

gedaald van 14.723 naar 13.288. voor het totale SWV (inclusief SBO en SO) is er sprake van een 

daling van 15.208 naar 13.663 

 

 

2.2 Basisondersteuning 

 

Onder basisondersteuning verstaan wij het door het SWV afgesproken geheel van preventieve en 

licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op 

een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Basisondersteuning betreft dus de 

ondersteuning die alle scholen binnen ons SWV aan leerlingen bieden om tot goede 

onderwijsresultaten te komen op basis van de afspraken hierover tussen de besturen van het SWV. 

De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan.  

 

De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met elk een aantal ijkpunten: 

� Onderwijs: 

� Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 

� Het personeel stemt het onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. 

� Het personeel werkt opbrengstgericht aan effectief onderwijs. 

� Het personeel werkt planmatig aan het ondersteunen van leerlingen. 

� Het personeel werkt continu aan de eigen handelingsbekwaamheid en competenties. 

� Ondersteuning: 

� De school werkt vroegtijdig aan het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. 

� Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 

� De school draagt leerlingen zorgvuldig over. 

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

� Beleid: 

� De school voert een helder beleid op het terrein van de ondersteuning van leerlingen. 

� De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig aan. 

� Organisatie: 

� De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 

� De school heeft een effectief ondersteuningsteam. 

� Resultaten: 

� De school bereikt resultaten die op of boven het niveau liggen van scholen met een vergelijkbare 

leerlingenpopulatie. 

 

In onderstaande figuur (2) zijn de resultaten voor de scholen van het SWV weergegeven. In bijlage 1 

is datzelfde gebeurd voor het SBO en het SO.  

 

Het overzicht van de basisondersteuning bestaat uit de gemiddelde score en de frequentieverdeling 

voor het totaal, voor de verschillende domeinen en voor de ijkpunten. Scholen hebben een oordeel 

gegeven op een vierpuntschaal (onvoldoende-zwak-voldoende-goed). Deze schaal is omgerekend 

naar een tienpuntschaal. 
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Figuur 2: Overzicht basisondersteuning. 

 

Uit figuur 2 blijkt dat in het algemeen de kwaliteit van de basisondersteuning door de scholen goed 

wordt beoordeeld. Daarbij maken wij in algemene zin de volgende opmerkingen: 

� de scores geven het eigen beoordelingsbeeld van de scholen weer. Dat oordeel is zorgvuldig tot 

stand gekomen, maar is op een deel van de scholen wel en op een deel (nog) niet extern 

getoetst 

� de oordelen zijn vastgelegd op een (bekende) tienpuntschaal door de vierpuntschaal daarin om 

te zetten, waarmee de ‘range’ voor de beoordeling ligt tussen 2.5 en 10. Hierdoor ontstaat 

enige vertekening. 

 

Een vergelijking van de scores op domeinen, ijkpunten en onderliggende indicatoren geeft meer 

inzicht in het kwaliteitsbeeld. Hieruit blijkt het volgende: 

 

� binnen het domein onderwijs is een aantal ijkpunten en indicatoren samengebracht over de 

basiskwaliteit van onderwijs, zoals ook door de inspectie wordt beoordeeld. Het gaat daarbij 

om het pedagogisch klimaat, opbrengstgericht en handelingsgericht werken en afstemming. 

Hierbij worden ook de competenties van leraren betrokken.  

Uit figuur 2 en de onderliggende gegevens blijkt dat het pedagogisch klimaat op de scholen van 

voldoende tot goede kwaliteit is.  

Het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen laat zien dat een derde deel 

van de scholen zichzelf beoordeelt met ‘goed’ op de verschillende onderdelen als afstemmen 

van aanbod, tijd, instructie en verwerking. De helft van de scholen geeft zich op deze 

onderdelen een ‘voldoende’. 
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Opbrengstgericht werken op de scholen is van goede kwaliteit. De helft van de scholen 

beoordeelt zichzelf hier als ‘goed’ en nagenoeg alle andere scholen scoren zichzelf een 

‘voldoende’. Op indicatoren als ‘het formuleren van ambitieuze doelen’ en ‘het geven van 

effectieve instructie’ scoren de scholen zich in het algemeen voldoende. Indicatoren als ‘het 

systematisch analyseren van leerlingenresultaten’ en ‘het gebruik van een samenhangend 

leerlingvolgsysteem’ scoren de scholen in het algemeen goed 

Scholen zijn gevorderd op het terrein van planmatig werken: ruim een kwart van de scholen 

scoort zichzelf als ‘goed’ en de helft als ‘voldoende’. Vroegtijdige signalering is in de ogen van 

de scholen voor een groot deel op orde. Zaken als ‘het nagaan van ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen’ en het opstellen, uitvoeren en systematisch evalueren van groepsplannen scoort 

wat lager; de helft van de scholen geeft zich het oordeel ‘voldoende’ een vijfde beoordeeld 

zich als ‘goed’ en een vijfde beoordeelt zich als ‘onvoldoende’. 

Deskundigheid valt wat lager uit. Hierbij is het eigen kwaliteitsoordeel van zo’n twee derde 

deel van de scholen ‘voldoende’. 

 

� binnen het domein ondersteuning mag van scholen worden verwacht dat zij lichte 

ondersteuning bieden op de terreinen taal/lezen (dyslexie), rekenen/wiskunde (dyscalculie), 

gedrag en medische handelingen. Uit de gegevens blijkt dat het onderdeel lichte ondersteuning 

wat achterblijft. Dit wordt met name veroorzaakt door de indicator ‘de school voert een 

dyscalculiebeleid’. De helft van de scholen scoort zichzelf hier ‘onvoldoende’ en bijna 30% 

scoort ‘zwak’. 

Het onderwerp ontwikkelingsperspectieven scoort voldoende tot goed. Punt van aandacht 

daarbij is dat zo’n 20% van de scholen aangeeft dat hun OPP’s nog niet voldoende concreet, 

actueel en volledig zijn. 

Ook overdracht scoort voldoende tot goed. Hierbij valt op dat zo’n 40% van de scholen zichzelf 

zwak of onvoldoende scoort als het gaat om warme overdracht richting de voorschoolse 

voorzieningen. 

Tot slot de samenwerking met de ouders. De scholen scoren zich hier in het algemeen goed op. 

Wel blijft het betrekken van ouders bij het opstellen en evalueren van het OPP wat achter. 

 

� binnen het domein beleid heeft 90% van de scholen de zaken goed op orde; 42% beoordeelt 

zichzelf als goed en 47% als voldoende. Ongeveer 10% van de scholen ziet zich als zwak of 

onvoldoende. Dit wordt vooral veroorzaakt drie onderdelen: zo’n 10% van de scholen is niet 

tevreden over de manier waarop interne procedures zijn beschreven, jaarlijks wordt nagegaan 

hoe de ondersteuningsmiddelen zijn ingezet en de mate waarin de school werkt aan de 

verbetering van de basisondersteuning in de groepen. 

 

� binnen het domein organisatie heeft de interne begeleiding inmiddels een stevige basis binnen 

de scholen. Aanknopingspunten voor verbetering zijn te vinden in de snelheid waarmee op een 

deel van de scholen ondersteuning geboden kan worden en duidelijkheid over het beleggen van 

taken van het ondersteuningsteam binnen de school. 

 

� binnen het domein resultaten valt in positieve zin op dat bijna alle scholen de resultaten 

verantwoorden. Het formuleren (en bereiken) van ambitieuze doelen bij de OPP’s vraagt nog 

aandacht op zo’n 20% van de scholen.  

 

De twee locaties van de SBO-school oordelen op het gebied van de basisondersteuning positiever 

dan de scholen in het basisonderwijs (zie bijlage 1) 

 

Bovenstaande constateringen zijn eveneens zichtbaar in de plannen die de scholen zich hebben 

voorgenomen. Figuur 3 geeft een overzicht van de onderdelen van basisondersteuning waarvan de 

(meeste) scholen hebben aangegeven dat ze er een plan voor hebben of gaan maken. Het onderdeel 
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waar de meeste plannen voor zijn, staat bovenaan het overzicht. In het overzicht is het aantal 

scholen te zien dat een plan heeft voor een bepaald onderdeel.  

 

Het overzicht laat van de kant van de scholen de thema’s zien, waarop zij verbeteringen wensen uit 

te gaan voeren. Deze thema’s betreffen samengevat de volgende onderwerpen: 

 

� het gedifferentieerd en opbrengstgericht werken met gebruikmaking van groepsplannen, het 

uitvoeren van plannen en het afstemmen van leerstof, tijd, instructie en verwerking 

� het systematisch nagaan van de ondersteuningsbehoeften en onderwijsbehoeften van kinderen 

effectief en daar het onderwijs op baseren 

� het formuleren van beleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en omgaan met 

gedragsproblematiek  

� het opstellen van een beleid voor leerlingen met rekenproblemen en dyscalculie 

� het (verder) werken aan de competenties van leraren 

 

 

 
 

Figuur 3: Overzicht (20) onderwerpen basisondersteuning, waarop de meeste scholen verbeteringen hebben 

gepland. 

 

 
2.3 Extra ondersteuningsdeskundigheid 

 

Welke deskundigheden hebben scholen in ons SWV zelf in huis? En welke deskundigen betrekken zij 

van buiten de school? 

 

In figuur 4 zijn de resultaten voor de scholen van het SWV weergegeven. In bijlage 1 is datzelfde 

gebeurd voor het SBO en het SO. 
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Figuur 4: Overzicht deskundigheden en de mate waarin de scholen daarmee tevreden zijn. 

 

 

Het overzicht van deskundigheden laat zien welke deskundigheden er binnen de school aanwezig 

zijn (interne deskundigheid) en welke deskundigheden de school van buiten haalt (externe 

deskundigheid). Tevens laat het overzicht zien hoe de scholen scoren op de door hen ingeschatte 

kwaliteit (tevredenheid) van de deskundigheid. 

 

Uit de figuur blijkt dat: 

 

� de interne deskundigheid in de basisscholen blijft in omvang achter bij de deskundigheden die 
men van buiten betrekt. Gezien de schaal, de populatie en de mogelijkheden van de 

basisscholen, is dat begrijpelijk. Bij het SBO is het arsenaal aan deskundigheden groter (zie 

bijlage 1). Het is positief dat basisscholen bezig zijn ‘in huis’ de expertise te organiseren. Naast 

vertrouwenszaken heeft meer dan de helft van de scholen expertise op het gebied van autisme, 
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hoogbegaafdheid, adhd, dyslexie, jonge risicokind, gedragsproblemen, rekenen en wiskunde, 

remedial teaching, sova-training en vve en is daarover in het algemeen tevreden. 

� wat betreft de externe deskundigheid valt op dat de beoordeling daarvan in algemene zin 
positief is. (School)maatschappelijk werk, orthopedagogie, vertrouwenszaken en dyslexie zijn 

onderwerpen waarbij nagenoeg alle scholen extern expertise benutten. 

 

Scholen hebben ook aangegeven welke deskundigheden zij in de toekomst willen ontwikkelen, 

aantrekken of waarvan zij de kwaliteit willen verbeteren. In figuur 5 wordt dit in kaart gebracht. 

 

 
 

 

Figuur 5: Overzicht deskundigheden, waarop de meeste scholen verbeteringen hebben gepland. 

 

De figuur geeft een overzicht van alle onderdelen van deskundigheid waarvan de scholen hebben 

aangegeven dat ze er een plan voor hebben of gaan maken. Het onderdeel waar de meeste plannen 

voor zijn, staat bovenaan het overzicht. In het overzicht is het aantal scholen te zien dat een plan 

heeft voor een bepaald onderdeel. Uit figuur 3 blijkt dat veel meer scholen plannen hebben 

bepaalde onderdelen van hun basisondersteuning te verbeteren dan er scholen zijn die plannen 

hebben voor het versterken van deskundigheid (figuur 4). Basisscholen blijken vooral in te willen 

zetten op het rekening houden met verschillen binnen de grenzen van hun missie: regulier 

basisonderwijs bieden. 

Ontwikkeling van deskundigheden sluiten goed aan bij de beoordeling van de kwaliteit van de 

basisondersteuning. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van deskundigheden op het gebied van 

dyscalculie. In mindere mate worden genoemd: hoogbegaafdheid, rekenen en wiskunde, 

gedragsproblemen (gedragsspecialist), vve en sociale vaardigheden (sova-training). 

 

 

2.4 Ondersteuningsvoorzieningen en ketenpartners 
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Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 

ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. Dat kan soms ook gelden voor aanpassingen 

aan of in het schoolgebouw. Daarnaast werken scholen samen met partners in de omgeving 

 

In figuur 6 zijn de resultaten voor de scholen van het SWV weergegeven. In bijlage 2 is datzelfde 

gebeurd voor het SBO. 

 

 
Figuur 6: Overzicht voorzieningen en ketenpartners. 

 

Het overzicht met ondersteuningsvoorzieningen en het overzicht met voorzieningen in de fysieke 

omgeving laten zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Tevens laten de 

overzichten zien hoe tevreden de scholen zijn over de kwaliteit van de voorzieningen. 

Het overzicht met ketenpartners toont welke samenwerkende ketenpartners er zijn. Tevens laat het 

overzicht zien hoe de scholen scoren wat betreft de intensiteit van de samenwerking. 

 

Uit de overzichten wordt duidelijk dat: 

� Ondersteuningsvoorzieningen binnen basisscholen zich met name richten op hoogbegaafdheid en 
taal/lezen (schakel-/taal en NT2 groepen). Het SBO beschikt over veel voorzieningen, zowel in 

het gebouw als voor specifieke groepen leerlingen.  

� Uit het overzicht van de samenwerkende ketenpartners blijkt dat de scholen goed in hun 
netwerk zitten. Er wordt met nagenoeg alle partners samengewerkt. Uitzondering betreft de 

wijkorganisaties; daar wordt wat minder intensief mee samengewerkt. Ook blijkt de 

samenwerking in veel gevallen intensief of regelmatig te zijn 

 

Wat betreft de plannen van de scholen geeft onderstaande figuur een overzicht van alle onderdelen 

van voorzieningen en ketenpartners waarvan de scholen hebben aangegeven dat ze er een plan voor 

hebben of gaan maken. Het overzicht laat zien dat een klein deel van de scholen bezig is met 
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plannen rond voorzieningen op het gebied van hoogbegaafdheid, vve, groepen van moeilijk of zeer 

moeilijk lerende kinderen en voorzieningen voor dove of slechthorende kinderen. 

 

 

 
 

Figuur 7: Overzicht voorzieningen en ketenpartners, waarop de meeste scholen verbeteringen hebben 

gepland. 
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CONCLUSIES  

 

 

 

 

Op basis van de door de scholen zelf beoordeelde kwaliteit van de basisondersteuning, de 

beschikbare deskundigheid, de ondersteuningsvoorzieningen en de intensiteit van de contacten met 

ketenpartners kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd. 

 

• de SOP-en zijn bij sommige besturen gebaseerd op zelfbeoordeling door de scholen en 

bij andere besturen is daar een slag van interne auditing overheen gemaakt. De SOP-en 

kunnen aan kracht winnen wanneer alle SOP-en worden getoetst middels vormen van 

auditing of visitatie. 

 

• Het SWV heeft met het aanbod aan basisscholen en voorzieningen voor extra 

ondersteuning (SO en SBO) globaal een dekkend aanbod. Het zal van de verdere 

ontwikkeling van het SWV en de samenwerking en inhoudelijke afstemming tussen SO, 

SBO en BaO afhangen in hoeverre er nu en in de toekomst mogelijkheden worden benut 

voor het ontwikkelen van varianten voor extra ondersteuning. De besturen hebben de 

intentie uitgesproken deze varianten met hun eigen scholen binnen het bestuur te gaan 

organiseren. 

 

• het SWV heeft een ‘fikse’ vereveningsopdracht (zie 2.1). Er liggen binnen de basisscholen 

(zie 2.2, 2.3 en 2.4) en het SBO aanknopingspunten die kunnen bijdragen aan het 

realiseren van het niveau van basisondersteuning zoals de besturen dat met elkaar 

hebben afgesproken.  

 

• de basisondersteuning is naar het oordeel van de scholen goed op orde. Een nuancering 

per domein laat het volgende zien: 

• het domein onderwijs is voldoende tot goed op orde. Aanknopingspunten voor 

verbetering zijn: 

� versterken van het afstemmen van aanbod, instructie en verwerking en tijd 

op verschillen tussen leerlingen 

� formuleren van ambitieuze doelen 

� geven van effectieve instructie  

� systematisch nagaan van ondersteuningsbehoeften van leerlingen 

� opstellen, uitvoeren en systematisch evalueren van groepsplannen 

� permanent versterken van deskundigheid op het gebied van 

basisondersteuning 

o het domein ondersteuning blijft wat achter. Aanknopingspunten voor verbetering 

zijn: 

� voeren van een dyscalculiebeleid 

� OPP’s voldoende concreet, actueel en volledig laten zijn 

� warme overdracht richting de voorschoolse voorzieningen. 

� betrekken van ouders bij het opstellen en evalueren van het OPP 

• het domein beleid is goed op orde. Aanknopingspunten voor verbetering zijn: 

� manier waarop interne procedures zijn beschreven 

� jaarlijks nagaan hoe de ondersteuningsmiddelen zijn ingezet 

� mate waarin de school werkt aan de verbetering van de basisondersteuning 

in de groepen. 

• het domein organisatie is goed op orde. Aanknopingspunten voor verbetering zijn: 

� de snelheid waarmee op een deel van de scholen ondersteuning geboden 

kan worden 
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� duidelijkheid over het beleggen van taken van het ondersteuningsteam 

binnen de school. 

• het domein resultaten is goed op orde. Aanknopingspunten voor verbetering zijn: 

� het formuleren (en bereiken) van ambitieuze doelen bij de OPP’s  

 

• hoewel scholen de deskundigheid van leraren positief inschatten, zien zij ook zelf in dat 

daar mogelijkheden liggen voor versterking. Van deze positieve en (zelf-)kritische 

instelling kan gebruik worden gemaakt bij verdere vormgeving van passend onderwijs op 

schoolniveau 
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Bijlage 1: Basisondersteuning en deskundigheid SBO 
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Bijlage 2: Ondersteuningsvoorzieningen en ketenpartners SBO 
 

 
 

 


