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Voorwoord. 

 

Het voorliggende ondersteuningsplan is tot stand gekomen vanuit een 

groot aantal intensieve gesprekken in het bestuurs-, directieoverleg 

en werkgroepen passend onderwijs van het samenwerkingsverband. 

Daarnaast heeft gestructureerd overleg plaatsgevonden met de ge-

meenten van de regio Voorne Putten waarin het samenwerkingsver-

band is gelegen. Deze gesprekken zijn van meet af aan gelieerd aan 

de regionaal educatieve agenda primair, voortgezet en middelbaar 

onderwijs.   

 

In de eerste drie hoofdstukken wordt achtereenvolgens aandacht be-

steed aan de visie, ambities en uitganspunten, aan de inrichting van 

het samenwerkingsverband en aan de doelstellingen, organisatie en 

communicatie. In de hoofdstukken 4 en 5 komen de ondersteunings-

maatregelen en de toewijzing van de extra ondersteuning aan bod. 

De uitwerking van onderwijsopvangvoorziening Rochade is opgeno-

men in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt vooruitgeblikt op de nieuwe 

posities van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. 

De doorlopende schoolloopbanen komen in hoofdstuk 8 aan bod. De 

samenwerking met de ouders is beschreven in hoofdstuk 9. De relatie 

met gemeenten, instellingen jeugdhulp en overige partners komt aan 

de orde in hoofdstuk 10. Hoofdstuk 11 betreft de financiën. In de bijla-

ge is de meerjarenbegroting opgenomen. Het ondersteuningsplan 

wordt afgesloten met hoofdstuk 12 over kwaliteitszorg, monitoring en 

evaluatie. 

 

Het ondersteuningsplan vervangt het ‘oude’ zorgplan. Met deze 

naamsverandering gaat het samenwerkingsverband ook een nieuwe 

tijd in, met nieuwe posities voor ouders, leerlingen, onderwijs en part-

ners.  

Meer dan in het verleden praten ouders mee. Vanzelfsprekend over 

hun eigen kind, maar ook over het ondersteuningsplan van het sa-

menwerkingsverband. Passend onderwijs geeft het samenwerkings-

verband de mogelijkheden op een eigen wijze werkwijzen en oplos-

singen te organiseren voor bijvoorbeeld het bieden van extra onder-

steuning voor leerlingen met een onderwijsbeperking en het vinden 

van een nieuw evenwicht met de scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs. In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband 

middelen ingezet voor deskundigheidsvergroting. Dit beleid zal wor-

den voortgezet. Essentieel voor de uitvoering van passend onderwijs 

is de samenwerking met de zorgpartners en de gemeenten. Het 

daadwerkelijk verbinden van onderwijs en jeugdzorg is de uitdaging 

voor de nabije toekomst. Deze samenwerking van onderwijs en ge-

meenten moet voor leerlingen die dit nodig hebben leiden tot geïnte-

greerde arrangementen. Snel beschikbaar, zonder bureaucratie en 

antwoord gevend op de vragen van de leerlingen.  

 

Het ondersteuningsplan geldt voor een periode van 4 jaar. Passend 

Onderwijs is nieuw, volop in beweging en niet statisch. Per jaar wordt 

geëvalueerd en waar nodig zullen aanpassingen worden aange-

bracht.  

Zie voor het ondersteuningsplan www.onssamenwerkingsverband.nl  

> het samenwerkingsverband. 

 

 

Henk den Haan, voorzitter Samenwerkingsverband VO-VSO Voorne 

Putten Rozenburg.

http://www.onssamenwerkingsverband.nl/
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Hoofdstuk 1 - Wet, visie en uitgangspunten. 

1.1 Wat zegt de wet? 

In artikel 17a, lid 2 wordt het volgende doel omschreven:  

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend 

geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scho-

len te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra on-

dersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onder-

wijs krijgen.  

 

1.2 De visie van het samenwerkingsverband.  

De visie van het samenwerkingsverband sluit nauw aan op de wette-

lijke tekst: “Het samenwerkingsverband VO-VSO Voorne Putten Ro-

zenburg brengt samenwerking tussen schoolbesturen tot stand en 

onderhoudt deze, gericht op het bieden van een passende onderwijs-

plek voor alle leerlingen. Deze samenwerking vindt zijn grondslag in 

het wettelijk kader en Referentiekader Passend Onderwijs. De – door 

het samenwerkingsverband geformuleerde en in het ondersteunings-

plan vastgelegd – visie en strategische doelstellingen  zijn daarbij lei-

dend. ” 

De leidende kernwaarden zijn openheid, kwaliteit en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met respect voor een ieders autonomie en iden-

titeit. Deze kernwaarden zijn geconcretiseerd in de verworvenheden 

van het samenwerkingsverband en zijn richtinggevend in het denken 

over en uitvoeren van Passend Onderwijs. 

Als het gaat om openheid wordt jaarlijks geëvalueerd en  gerappor-

teerd over de resultaten en opbrengsten van het onderwijs op het ni-

veau van het samenwerkingsverband, worden afspraken gemaakt op 

de kwaliteitszorg en zijn hierop, rekening houdend met ieders auto-

nomie, aanspreekbaar.  Ouders worden gezien als partners van de 

scholen.  

Wat betreft de gezamenlijke verantwoordelijkheid is sprake van sa-

menwerking op alle niveaus van het samenwerkingsverband, bestaat 

een gedeelde visie op zorg, willen scholen leren van elkaar en is af-

gesproken dat alle leerlingen naar school gaan. 

Over de kernwaarde kwaliteit het volgende: het werk van de docent 

staat centraal, er wordt voortdurend gewerkt aan de kwaliteit van de 

interne begeleiding in de school, er is een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid in het verstrekken van een groot mogelijke basisondersteu-

ning en er wordt gestreefd naar kwaliteit en continuïteit in de beleids-

cyclus werkgroepen, directieoverleg en bestuur.  

 

 

1.3 Hoe vult het samenwerkingsverband Passend Onder-

wijs in? 

Het bestuur heeft de bovenvermelde visie geëxpliciteerd in een aantal 

uitgangspunten voor Passend Onderwijs. Deze uitgangspunten vor-

men samen de spreekwoordelijke stip aan de horizon. Een aantal uit-

gangspunten zal op korte termijn gerealiseerd zijn, andere punten be-

hoeven meer tijd.  

 

1.4 Uitgangspunten Passend Onderwijs: 

1. Het samenwerkingsverband biedt een dekkend aanbod van on-

derwijsondersteuning op het regulier onderwijs, voortgezet speci-

aal onderwijs, bovenschoolse voorzieningen en duale trajecten 

tussen deze voorzieningen.   

2. Het samenwerkingsverband biedt voor alle leerlingen die woon-

achtig zijn in de regio een passende, uitdagende en perspectief-
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rijke schoolloopbaan. Dit uitgangspunt impliceert de nabijheid van 

zorg in een maximale reistijd van 40 minuten.  

3. Het samenwerkingsverband wil vanuit en door Passend Onder-

wijs een einde maken aan de wachtlijsten en thuiszitters.  

4. Voor de scholen van het samenwerkingsverband is de vastge-

stelde ondersteuningsvraag van de leerling het uitgangspunt voor 

de te bieden ondersteuning.  

5. Het samenwerkingsverband gaat uit van een evenwichtige verde-

ling van de zorglast over de scholen.   

6. Onderwijsarrangementen worden altijd vanuit één regie, namelijk 

de PCL, toegekend en gemonitord.  

7. Cruciaal zijn de doorlopende schoolloopbanen. Hierbij staat de 

vraag centraal ‘wat heeft de leerling op zijn vervolgschool nodig 

en hoe kan dit worden georganiseerd 

8. Samen met de gemeenten en jeugdzorgpartners wordt voor leer-

lingen die dit nodig hebben een gecombineerd onder-

wijs/jeugdzorg arrangement geboden.    

9. Het samenwerkingsverband wil meer integratie tussen de experti-

ses en de voorzieningen van het voortgezet onderwijs en voort-

gezet speciaal onderwijs. 

10. Ouders zijn gesprekspartners van de school en worden vanaf de 

aanmelding betrokken bij alle formeel vastgelegde overleggen 

voor/over hun kind.  

 

Zie voor de verdere inkadering van de uitgangspunten 

www.onssamenwerkingsverband.nl  > het samenwerkingsverband. 

 

 

1. Visie op Passend Onderwijs 

 

Doel: Eind schooljaar 2014 – 2015 zijn alle betrokkenen van de scholen van het samenwerkingsverband en de externe partners bekend met de vi-

sie en de uitgangspunten van het samenwerkingsverband en wordt volgens de uitgangspunten Passend Onderwijs samengewerkt. 

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Werkafspraken binnen swv, met 

po en mbo, swv po, gemeenten en 

zorgaanbieders. 

Alle betrokkenen binnen het sa-

menwerkingsverband kennen de 

uitgangspunten Passend Onder-

wijs en handelen hiernaar. 

80% van de samenwerkingspart-

ners kennen uitgangspunten Pas-

send Onderwijs en werken hierin 

samen. 

 

Directeur samenwerkingsverband, 

directies en bestuur. 

Uitzetten evaluaties april 2015, 

verzamelen en analyse mei 2015, 

bespreking in directie en bestuurs-

overleg juni 2015.  

http://www.onssamenwerkingsverband.nl/
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Hoofdstuk 2 - Inrichting van het samenwerkingsverband. 
 

2.1.  Wat zegt de wet?  

In artikel 17a, lid 4 wordt o.a. de verplichting van een rechtsvorm aan-

gegeven. In artikel 17a, lid 2 en lid 5 wordt aangegeven welke be-

voegde gezagen deelnemen of kunnen deelnemen aan een samen-

werkingsverband. Daarnaast bevat de wet een aantal artikelen, dat 

impliciet een beroep doet op de organisatiekwaliteit van het samen-

werkingsverband.  

 

2.2.  De bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsver-

band. 

Op 10 oktober 2013 is de nieuwe rechtspersoon, te weten de stichting  

samenwerkingsverband VO-VSO Voorne Putten Rozenburg, opge-

richt. Wat betreft het samenwerkingsverband VO-VSO Voorne Putten 

Rozenburg geldt dat het huidige samenwerkingsverband dezelfde re-

gio blijft behouden en dat het al over een rechtspersoon beschikt. Dat 

betekent dat ontbinding van de rechtspersoon niet aan de orde is ge-

weest, maar wel sprake is van een integrale statutenwijziging. Dit ten 

gevolge van de uitbreiding met de cluster 3 en 4 besturen en de ande-

re taakstelling van het samenwerkingsverband.  Zie voor de statuten 

van het samenwerkingsverband en het managementstatuut 

www.onssamenwerkingsverband.nl > het samenwerkingsverband. 

 

Het bestuur heeft gekozen voor het bestuurs- directiemodel om reden 

dat dit model goed aansluit bij de situatie van het samenwerkingsver-

band. Het bestuur oefent zijn taken en bevoegdheden, zoals vermeld 

in het statuten van de stichting, uit op basis van een toeziend be-

stuursconcept en fungeert als interne toezichthouder. In dat kader ziet 

het bestuur toe op de uitvoering van de taken en uitoefening van de 

bevoegdheden welke aan de directeur van de stichting zijn gemanda-

teerd alsmede op de naleving van de code goed bestuur.  

In december 2013 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband 

gesproken over een verdergaande vorm van intern toezicht dan de 

hierboven vermelde uitwerking. De gesprekken over het intern toe-

zicht worden gecontinueerd en zullen voor 1 augustus 2014 worden 

afgerond.  

Wat betreft de besluitvorming is gesteld dat deze genomen dienen te 

worden met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitge-

brachte stemmen. Er is sprake van een stemverhouding.  

Het opnemen van een geschillenregeling is met de inwerkingtreding 

van de wet Passend Onderwijs verplicht. De minister heeft een per-

manente landelijke geschillencommissie ingesteld voor schoolbestu-

ren die het niet eens zijn met de besluitvorming in het samenwer-

kingsverband. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend 

voor alle partijen. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft 

gekozen voor een mediationregeling als ‘voorportaal’.  

  

2.3.  Medezeggenschap. 

Het samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplan-

raad. De wet Medezeggenschap op Scholen is hierop van toepassing, 

personeel en ouders zijn in deze raad evenredig vertegenwoordigd. 

De Ondersteuningsplanraad heeft 12 zetels. De Ondersteuningsplan-

raad is in november 2013 opgericht. De taak van de Ondersteunings-

planraad is al dan niet instemming geven aan het Ondersteuningsplan 

van het samenwerkingsverband. Zie voor het reglement van de On-

dersteuningsplanraad en voor de samenstelling van de Ondersteu-

ningsplanraad www.onssamenwerkingsverband.nl > overleggen. 

 

http://www.onssamenwerkingsverband/
http://www.onssamenwerkingsverband.nl/
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2. Inrichting van het samenwerkingsverband  

 

Doel: In december 2013 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband gesproken over een verdergaande vorm van intern toezicht dan de hier-

boven vermelde uitwerking. De gesprekken over het intern toezicht worden gecontinueerd en zullen voor 1 augustus 2014 worden afgerond.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Bestuursoverleg, waar nodig on-

dersteund door een externe partij. 

Precisering van het interne toe-

zicht binnen het bestuur van het 

samenwerkingsverband. 

 

Bestuur en directeur samenwer-

kingsverband. 

Voor 1 augustus 2014. 
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Hoofdstuk 3 - Doelstelling, organisatie en communicatie 

 

3.1.  De doelstelling van het samenwerkingsverband. 

Passend Onderwijs heeft een aantal doelen. Allereerst is dat het bie-

den van een passend plek en een doorgaande schoolloopbaan van 

alle leerlingen in de scholen van het samenwerkingsverband. Dat be-

tekent dat er geen leerling thuis mag zitten of voortijdig uitvallen. Van 

groot belang zijn de overgangen van het primair onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het mid-

delbaar beroepsonderwijs. Hierbij staat de vraag centraal ‘wat heeft 

de leerling op zijn vervolgschool nodig en hoe kan dit in de nieuwe si-

tuatie zo goed mogelijk worden georganiseerd. Goed toegeruste leer-

krachten en een goed werkende ondersteuningsstructuur zijn hierbij 

een voorwaarde. Het samenwerkingsverband heeft hierin een stimule-

rende en faciliterende rol. Het op peil houden van de deskundigheid is 

de verantwoordelijkheid van de scholen/schoolbesturen. Het samen-

werkingsverband zet in op een hoge basisondersteuning, waardoor 

de ‘zorglast’ zo evenwichtig mogelijk over de scholen verdeeld is.  Om 

deze reden is ook afgesproken dat elke school van het samenwer-

kingsverband de arrangementen aanbiedt. 

Voorne Putten is een regio waarin veel, maar niet alle onderwijstypen 

vertegenwoordigd zijn. Zo zijn de voorzieningen voor cluster 1 en 2 

buiten de regio. Ook met deze onderwijstypen worden afspraken ge-

maakt om in het samenwerkingsverband over een dekkend aanbod 

van onderwijsvoorzieningen te beschikken. Een punt van grote be-

stuurlijke aandacht is een oplossing voor de stroom cluster 4 leer-

lingen, woonachting in Voorne Putten Rozenburg en schoolgaand in 

de omringende gemeenten (met name Rotterdam). 

Passend Onderwijs stelt het samenwerkingsverband ook in staat om 

over te gaan van indiceren naar arrangeren. Voor het samenwer-

kingsverband de extra ondersteuning niet alleen beschikbaar stelt aan  

leerlingen met DSM-diagnose, maar ook aan andere leerlingen met 

bijvoorbeeld een multiproblematiek. In deze arrangementen kunnen 

zowel het regulier onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs een 

bijdrage leveren. Daarbij is het mogelijk om in samenwerking met de 

gemeenten leerlingen een gecombineerd onderwijs/jeugdzorg arran-

gement te bieden. Zeker om het thuiszitten van leerlingen te voorko-

men is de samenwerking tussen scholen en jeugdzorgpartners van 

groot belang. Deze verbreding is veelomvattend, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. 

Eén van de speerpunten van Passend Onderwijs is het versterken 

van de positie van de ouders. Een goede samenwerking tussen 

school en ouders is van groot belang. Het samenwerkingsverband 

stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het on-

derwijs en de ondersteuning  van hun kind.  

 

Samenvattend gaat het om de volgende prioriteiten: 

 Het voorkomen van thuiszitters en uitvallers.  

 Het ondersteunen van scholen, leerkrachten bij het versterken 

van de ondersteuningsstructuur 

 Het bevorderen van vloeiende overgangen tussen en binnen on-

derwijstypen   

 En het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en de 

(jeugdzorg) partners. 

 

3.2.  De organisatie en overlegstructuur. 

Het samenwerkingsverband VO-VSO Voorne Putten Rozenburg is 

een overzichtelijk verband, met een relatief beperkt aantal scholen en 
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besturen. Dit betekent korte lijnen, kennen en gekend worden en een 

inzichtelijke beleidscyclus met posities voor bestuurders, directies, 

docenten en leerlingen en ouders.  Zie verder het onderstaande orga-

nigram en de toelichting. Op de onderste ‘laag, de overleggen, net-

werken en commissies.  

  

  

 

 

De werkgroepen, netwerken en commissies zijn uitvoerend en op 

‘hun’ onderwerp beleidsvoorbereidend. Het gaat om de werkgroepen 

PO-VO (primair onderwijs – voortgezet onderwijs), VO-MBO (voortge-

zet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs), de werkgroep NIZ 

(netwerk interne zorg) en de PCL-VO (permanente commissie leer-

lingzorg voortgezet onderwijs). De werkgroepen, netwerken en com-

missies brengen hun notities, adviezen, e.d. in bij het directieoverleg.   

 

Het directie- en bestuursoverleg. 

Het directieoverleg spreekt zich uit over ingebrachte plannen, notities, 

evaluaties, e.d. In de beleidscyclus van het samenwerkingsverband 

VO-VSO Voorne Putten Rozenburg vervult het directieoverleg de 

functie van beleidsadvisering. Dit houdt in dat door de directies be-

sproken plannen, inclusief de jaarcyclus, worden voorzien van een 

advies en ter besluitvorming aan het bestuur van het samenwerkings-

verband worden voorgelegd.  

bestuur SWV 

PO-VO VO-MBO 

directies scholen SWV 

NIZ  

Passend Verbinden  

onderwijs – jeugdzorg 

met ketenpartners 

clusters 1 en 2 

 

PCL 

Rochade 

 

Ondersteuningsplanraad SWV  

directeur SWV 
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Onderwijsopvangvoorziening Rochade. 

De activiteiten van Onderwijsopvangvoorziening Rochade vallen on-

der de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband VO-VSO 

van Voorne Putten Rozenburg.    

 

Het overleg Passend Verbinden. 

Dit regionaal overleg betreft het overleg tussen het samenwerkings-

verband en de gemeenten. Daarnaast en soms daarbij, met  het pri-

mair onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, de aanbieders van 

jeugdzorg, het centrum voor jeugd en gezin, bureau jeugdzorg, enz. 

 

Clusters 1 en 2. 

De clusters 1 en 2 behoren niet tot het samenwerkingsverband. Met 

deze partners speciaal (voortgezet) onderwijs zijn afspraken gemaakt 

over de ambulante begeleiding. Deze afspraken worden beschreven 

in hoofdstuk 4. 

 

De ondersteuningsplanraad. 

De taak van de Ondersteuningsplanraad is al dan niet instemming 

geven aan het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 

 

Zie voor het organigram van het samenwerkingsverband 

www.onssamenwerkingsverband.nl > overleggen. 

 

3.3.  Communicatie. 

De overleggen van het samenwerkingsverband worden gekenmerkt 

door een hoge frequentie. Werkgroepen, directies en besturen komen 

6 – 7 keer per jaar bijeen. Doel: actualiteit en snelheid. Voor de com-

municatie verschijnen nieuwsbrieven, zijn basisdocumenten en pre-

sentaties beschikbaar, heeft het samenwerkingsverband een website 

en worden voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd. 

Nieuw voor het samenwerkingsverband is de rol van de ouders. Het 

samenwerkingsverband heeft hierin een ondersteunende rol, bijvoor-

beeld door het beschikbaar stellen van informatiemateriaal en het or-

ganiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders van leerlingen 

met een (aflopende) indicatie cluster 3 en 4.  

Zie voor de voorlichtingsfolders Passend Onderwijs voor scholen en 

de folders voor de ouders www.onssamenwerkingsverband.nl > het 

samenwerkingsverband.

 

  

http://www.onssamenwerkingsverband/
http://www.onssamenwerkingsverband/
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3. Doelstelling, organisatie en communicatie 

 

Doel: Per 1 maart 2014 is de basisdocumentatie voor Passend Onderwijs beschikbaar. Jaarlijks vindt onder scholen en ouders een tevredenheids-

meting over de geboden informatie plaats.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Verstrekken basisdocumentatie. 

 

Alle basisinformatie, zoals folders, 

werkwijzen, procedures, documen-

ten, e.d. zijn beschikbaar. 

 

PCL en directeur samenwerkings-

verband. 

Voor 1 maart 2014. 

Samenstellen thuiszittersprotocol. Door bestuur samenwerkingsver-

band, gemeenten en kernpartners 

geaccordeerd thuiszittersprotocol. 

 

PCL, directie- en bestuursoverleg, 

leerplicht en kernpartners.  

Voor 1 augustus 2014. 

Overleg zwevende leerlingen in 

het vo en tussen het vo en andere 

schooltypen. 

Geen thuiszitters als gevolg van 

onvoldoende passend onderwijs 

door het stringent volgen van het 

thuiszittersprotocol. De meting ge-

beurt aan de hand van de thuiszit-

terslijst.  

 

PCL, scholen, directie- , bestuurs-

overleg en kernpartners. 

Meting en rapportage jaarlijks, in 

september 2014. 

Communicatie Passend Onderwijs 

 

De scholen en de ouders zijn te-

vreden over de geboden informatie 

van het samenwerkingsverband. 

 

Directeur samenwerkingsverband. Afname tevredenheidsmeting in 

mei 2015. 
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Hoofdstuk 4 - Maatregelen ter ondersteuning. 

 

4.1.  Wat zegt de wet? 

Iedere school moet een schoolondersteuningsprofiel hebben (artikel 

1, lid 2). In het schoolondersteuningsprofiel is de basisondersteuning 

opgenomen en geeft de school aan welke maatregelen genomen 

worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning behoeven. Het 

profiel wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld door het be-

voegd gezag. De medezeggenschapsraad van de school heeft een 

adviesrecht bij de vaststelling. Indien nodig worden schoolondersteu-

ningsprofielen bijgesteld. De uitkomsten uit de jaarlijks te houden eva-

luaties kunnen hiertoe aanleiding geven.  

In het schoolondersteuningsprofiel wordt de volgende driedeling ge-

hanteerd: 

 

 De basisondersteuning. 

 De basisplusondersteuning. 

 De arrangementen. 

 

De wetgeving is in feite redelijk sober over de doelstellingen en ambi-

ties van het profiel, maar andere documenten (o.a. het referentieka-

der) leggen vooral een relatie naar de uitvoering van de zorgplicht, de 

communicatie tussen scholen onderling en met ouders en naar de 

versterking van de positie van de leraar in passend onderwijs. 

Het samenwerkingsverband heeft een stimulerende en faciliterende 

rol in de deskundigheidsvergroting van de docent. In het kader van 

passend onderwijs wordt dit aangescherpt door de relatie te leggen 

tussen de positie van de leraar en de verdere ontwikkeling van het 

schoolondersteuningsprofiel. Het is de verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag en de schoolleiding om te werken aan de versterking 

van de professionaliteit van de leraar.     

 

 

4.2.  Basisondersteuning. 

In de omschrijving van de basisondersteuning wordt aangesloten bij 

de tekst in het referentiekader passend onderwijs (versie januari 

2013). 

De basisondersteuning geldt voor iedere school van het samenwer-

kingsverband. De scholen ontvangen hiervoor geen middelen vanuit 

het samenwerkingsverband. De basisondersteuning kent vier aspec-

ten:  

 

4.2.1.  Preventieve en lichte curatieve interventies. 

Onder preventie wordt het geheel van maatregelen verstaan die erop 

gericht zijn tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te 

signaleren. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie 

en dyscalculie. De school beschikt over onderwijsprogramma’s die 

zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde 

intelligentie. De afgrenzingen t.a.v. de leerlingen voor het praktijkon-

derwijs en de leerlingen voor cluster 3 zijn beschreven en vastgesteld.  

De school heeft binnen het samenwerkingsverband afspraken ge-

maakt over de mogelijkheden voor leerlingen met een fysiek handicap 

in het schoolgebouw, aangepaste werk- en instructieruimtes en de 

beschikbaarheid van hulpmiddelen. De basisondersteuning behelst 

ook de zorg voor een veilig schoolklimaat, voor zowel leerlingen als 

medewerkers. De school beschikt over orthopedagogische en ortho-

didactische programma’s gericht op de sociale veiligheid en het voor-
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komen en begeleiden van gedragsproblemen. Het uitgangspunt is de 

onderwijsbehoefte van de leerling. De school beschikt over een proto-

col voor medische handelingen.  

 

4.2.2.  De onderwijsondersteuningsstructuur.  

De school beschikt over een zorgadviesteam, nieuwe term onder-

steuningsteam.  Aan dit overleg wordt naast de medewerkers van de 

school ook deelgenomen door medewerkers vanuit de zorginstellin-

gen, ook wel ketenpartners genoemd. Bij de besprekingen van leer-

lingen in het ondersteuningsteam. worden de ouders betrokken. Van-

uit dit overleg kan naast het extra ondersteuningsaanbod van het sa-

menwerkingsverband, aanbod vanuit de zorg beschikbaar worden ge-

steld. Daarnaast worden vragen die de onderwijszorg overstijgen in-

gebracht in het casusgericht overleg van het centrum voor jeugd en 

gezin van de gemeente waarin de leerling woonachtig is.   

 

4.2.3.  Planmatig werken.  

Het derde thema binnen de basisondersteuning. Door de school bre-

der ingekaderd in de afspraken over de professionele momenten in de 

zorg voor de leerlingen. Het planmatig werken wordt op een aantal 

momenten georganiseerd. Allereerst bij de toelating van de leerlingen. 

Hierbij is het van belang duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling 

van de leerling en het bieden van een juiste perspectief. Het streven 

is voor de toelating contact te hebben met de ouders en de leerling. 

Het tweede professionele moment is de leerlingbespreking voor leer-

lingen waarbij de ontwikkeling (leren en/of gedrag) stagneert. Deze 

besprekingen kunnen leiden tot gerichte ondersteuning van het team 

aan de leerling. Als de acties vanuit de leerlingbespreking niet tot het 

gewenste resultaat leiden komt de leerlingen in de bespreking van het 

ondersteuningsteam. De hulpvraag van het team en de leerling wor-

den verder verhelderd met als doel de geschikte hulpverlening en 

passend onderwijs voor de leerling te vinden. In die situaties dat de 

problematiek die van het onderwijs overstijgt wordt de hulp van het 

centrum voor jeugd en gezin ingeroepen. De schoolmaatschappelijk 

werker (of schoolverpleegkundige) vormt de verbindende schakel tus-

sen het ondersteuningsteam en het centrum voor jeugd en gezin van 

de gemeente.  

 

4.2.4.  Kwaliteit van de basisondersteuning. 

Het vierde aspect van de basisondersteuning is de kwaliteit. Het be-

stuur van het samenwerkingsverband heeft m.b.t. de kwaliteit drie uit-

spraken gedaan: De scholen weten zelf en van elkaar welke (extra) 

ondersteuning er beschikbaar is en werken voortdurend aan hun han-

delingsbekwaamheid, vanuit het motto, ‘fietsen leer je door het te 

doen!’  

 

4.3.  Basisplusondersteuning. 

Naast de bovenvermelde omschrijving van de basisondersteuning 

bieden de scholen meer mogelijkheden voor leerlingen met bepaalde, 

specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze ondersteuning kan van 

school tot school verschillen. Het is het beleid van het samenwer-

kingsverband om toe groeien naar een zo groot mogelijke basison-

dersteuning. De beschrijving van de basisplusondersteuning is opge-

bouwd vanuit de volgende indeling: 

 De visie op het pedagogisch didactisch klimaat. 

 Informatie voor ouders en samenwerking met de ouders. 

 De zorg voor een veilig schoolklimaat, zowel voor leerlingen als voor 

medewerkers. 

 (Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodie-

ken, gericht op de sociale veiligheid en de cognitieve ontwikkeling. 

 Preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school (samen met 

ketenpartners) kan bieden. 

 Differentiatie. 
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 Wijze van overdracht. 

 Registratie in een leerlingvolgsysteem. 

 Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk-  en 

instructieruimtes. 

 Informatie over verpleegkundige en medische handelingen. 

In de bovenvermelde paragrafen kunnen scholen ook aangeven op 

welke punten zij in de toekomst willen inzetten, de zogenaamde ont-

wikkelpunten.  

 

4.4.  Extra ondersteuning – arrangementen. 

Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen 

in aanmerking voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning 

wordt verstrekt in de vorm van arrangementen. Wanneer, ondanks in-

zet van de reguliere school, de ondersteuningsbehoefte van de leer-

ling niet duidelijk genoeg is, kan een deskundige voor observatie en/of 

onderzoek worden ingezet, met als resultaat een rapportage over de 

onderwijsbehoefte van de leerling.  

De basisondersteuning en de basisplusondersteuning worden uitge-

voerd vanuit de middelen van de school. De verantwoordelijkheid be-

vindt zich bij de school, het schoolbestuur. De toewijzing van arran-

gementen (extra ondersteuning), m.u.v. de ambulante begeleiding, 

wordt door de PCL uitgevoerd. De kosten komen voor rekening van 

het samenwerkingsverband. Ook de verantwoordelijkheid voor de uit-

voering berust bij het samenwerkingsverband. Er zijn drie arrange-

menten. Daarnaast hebben de scholen ambulante begeleiding. 

 

4.4.1.  Arrangement Rochade. 

In onderwijsopvangvoorziening Rochade worden de leerlingen aan de 

hand van een handelingsplan, met daarin zowel een onderwijs- als 

een zorgcomponent, toegerust op hun terugkeer naar het regulier on-

derwijs. De reguliere school van herkomst, of zo nodig een andere 

school, wordt begeleid bij de voorbereiding op de (terug)komst van de 

leerling. Het arrangement is niet bedoeld als ‘voorportaal’ naar het 

voortgezet speciaal onderwijs. Voorbeelden in de huidige ondersteu-

ningsstructuur: Rebound, Herstart en Op de Rails. Zie ook hoofdstuk 

6.   

 

4.4.2.  Arrangement opstart/doorstart. 

Elk jaar is er een kleine groep leerlingen die in de overstap van po 

naar vo tussen wal en schip komen. Vaak is er sprake van combinatie 

van problemen. De school voor primair onderwijs kan, zo heeft erva-

ring uitgewezen, dit goed en tijdig aangeven. Om te voorkomen dat de 

leerling een onvoorbereide, slechte start in het voortgezet onderwijs 

maakt is het arrangement opstart/doorstart beschikbaar. Deze onder-

steuning kan zowel op de leerling, (functioneren in de schoolse situa-

tie) als aan de leraren (didactische en pedagogische benadering) als 

de in de vorm van voorlichting aan het schoolteam, klasgenoten en 

ouders worden geboden. Daarnaast worden leerlingen uit het primair 

onderwijs waarvan de rugzak afloopt en waarvan de school aangeeft 

dat deze leerlingen zeer gebaat zijn met voorzetting van een arran-

gement in het voortgezet onderwijs en de leerlingen met een zogehe-

ten gecombineerde onderwijs-zorg vraag in aanmerking komen voor 

het arrangement opstart/doorstart. 

 

4.4.3.  Arrangement ‘op maat’.  

Dit arrangement geeft de school de mogelijkheid tot het bieden van 

extra structuur, begeleiding, ondersteuning, enz., voor leerlingen die 

de basis- en basisplus ondersteuning te boven gaat. Dit arrangement 

kennen we nu in de uitwerking van de rugzak voor leerlingen met een 

gediagnosticeerde stoornis. De behoefte aan extra ondersteuning 

voor deze specifieke doelgroep zal voor een aantal leerlingen zeker 

blijven. Daarnaast kan het arrangement ‘op maat’ worden ingezet met 
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leerlingen met een multi-problematiek. Dit arrangement kan zowel in-

dividueel als gebundeld worden ingezet.    

Het arrangement ‘Op maat’ is nieuw. In 2014 wordt een pilot uitge-

voerd om ervaringen t.b.v. dit arrangement op te doen. In de pilot zal 

de toekenning niet plaatsvinden aan de hand van een vaste set van 

criteria. De pilot is met name bedoeld om informatie te verkrijgen over 

ondersteuningsvragen van leerlingen en het daarbij behorende on-

dersteuningsaanbod van de school.  

 

4.4. Ambulante Begeleiding. 

De uren van de ambulant begeleiders zijn in het schooljaar 2014 – 

2015 gekoppeld aan de indicaties. In de komende periode zullen de 

activiteiten van de ambulant begeleiders zich verbreden. Dat betekent 

dat niet alleen de leerlingen in beeld zijn, maar ook de docenten on-

dersteund zullen worden. Daarnaast spelen de ambulant begeleiders 

een belangrijke rol in het onderhouden van de contacten met de ou-

ders van de leerlingen met een rugzak of arrangement.     

 

4.5.  Het voortgezet speciaal onderwijs. 

Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor die leerlingen waarvoor 

het reguliere onderwijs niet meer passend is. De wet Passend On-

derwijs heeft ook betrekking op de clusters 3 en 4. De besturen en 

scholen van deze clusters behoren tot het samenwerkingsverband. 

Met de clusters 1 en 2 zijn afspraken gemaakt.  

 

4.5.1.  Relatie cluster 1. 

De partner voor leerlingen met een visuele handicap voor het samen-

werkingsverband VO-VSO Voorne Putten Rozenburg is Koninklijke 

Visio. Een kwart van de leerlingen met een visuele beperking is aan-

gewezen op een onderwijsinstellingen van Visio. Ongeveer de helft 

van deze leerlingen heeft een meervoudige beperking of problema-

tiek. In een enkele situatie kan na 2 – 3 jaar een overstap gemaakt 

worden naar een reguliere school. Dit kan omdat de cluster 1 scholen 

dezelfde kerndoelen nastreven en onderwijsprogramma’s gebruiken 

als in het regulier onderwijs.  

Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking 

kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de ko-

ninklijke Visio. Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onder-

zoek of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht 

heeft op een cluster 1 indicatie. Hierbij wordt ook aangegeven of het 

kind recht heeft op ambulante onderwijskundige begeleiding of op on-

derwijs op één van de scholen voor leerlingen met visuele beperking 

van Visio.  Er is geen sprake meer van een financiële bijdrage 

(schooldeel rugzak) voor de school. Alle middelen worden ingezet 

t.b.v. de ambulante begeleiding.   

 

4.5.2. Relatie cluster 2. 

Leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kunnen 

als er sprake is van een onderwijsbehoefte rekenen op ondersteuning 

vanuit cluster 2. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of 

een taalspraakstoornis hebben. De cluster 2 partner voor het samen-

werkingsverband is de Koninklijke Auris Groep.  

Deze instelling biedt een signaleringsinstrument aan waarmee de 

eerste kenmerken van auditieve en/of communicatieve problematie-

ken kunnen worden herkend. De schoolinterne leerlingzorg kan hier-

mee een eerste vaststelling doen en eventueel een beroep doen op 

een consultatie- en adviestraject door de instelling cluster 2. De uit-

komsten vanuit het signaleringsinstrument  kunnen leiden tot afspra-

ken tussen de school en de regionale instelling cluster 2. Eveneens bij 

cluster 2 is er geen sprake meer van een financiële bijdrage (school-

deel rugzak) voor de school. Alle middelen worden ingezet t.b.v. de 

ambulante begeleiding.   
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4.5.3.  Cluster 3. 

De scholen voor cluster 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor 

leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een licha-

melijke of meervoudige beperking hebben. In ons samenwerkingsver-

band is dit de VSO Maarland school in Brielle. Daarnaast maken in 

Voorne Putten woonachtige leerlingen met een cluster 3 beschikking 

ook gebruik van cluster 3 scholen van het bestuur BOOR, Rotterdam. 

Ook dit bestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband.  

 

4.5.4.  Cluster 4. 

VSO-scholen cluster 4 zijn bedoeld voor leerlingen met een ernstige 

gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. Ook 

leerlingen in een gesloten inrichting vallen onder deze vorm van on-

derwijs. In het samenwerkingsverband is één onderwijsvoorzieningen 

voor cluster 4, namelijk De Gaard van bestuur Yulius, in Spijkenisse. 

Een deel van de leerlingen met een cluster 4 indicatie bezoekt cluster 

4 scholen buiten het samenwerkingsverband. Dat zijn scholen van de 

besturen Horizon en Yulius. Ook bestuur Horizon maakt deel uit van 

het bestuur van het samenwerkingsverband. Het bestuur wil in het 

kader van zorgnabijheid meer cluster 4 leerlingen woonachtig in de 

regio Voorne Putten Rozenburg een vso-lesplaats in het samenwer-

kingsverband geven. Als start is afgesproken dat een notitie wordt 

gemaakt met een analyse, conclusies en aanbevelingen.  

 

De schoolondersteuningsprofielen van de VSO-scholen cluster 3 en 4 

zijn grotendeels nog gestoeld op de nu nog wettelijke indicatiecriteria 

en geven inzicht in het specifieke aanbod van deze scholen voor leer-

lingen met een speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. De 

expertise van de cluster 3 en 4 scholen is van groot belang bij de ver-

dere ontwikkeling van een dekkend en passend aanbod voor leer-

lingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

 

4.6.  Positie ambulante begeleiding. 

In het huidige systeem is voor iedere leerling met een rugzakje een 

ambulant begeleider beschikbaar. Alle scholen beschikken over am-

bulante begeleiders. De ambulant begeleiders helpen de scholen bij 

het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig heb-

ben. Dit kunnen activiteiten zijn gericht op de leerlingen, de docenten 

of de school.  

Voor 2014 – 2015 geldt dat de ambulante begeleidingsdiensten en de 

scholen van het samenwerkingsverband afspraken maken over de ac-

tiviteiten van de ambulant begeleiders. Het samenwerkingsverband 

ziet toe opdat dit gebeurt. Het is het beleid van het samenwerkings-

verband om de functie van de huidige ambulant begeleider te ontwik-

kelen naar ‘begeleider passend onderwijs’. Dit houdt in dat ambulant 

begeleiders planmatig en handelingsgericht werken en vanuit de 

vraagstelling van de scholen bijdragen aan Passend Onderwijs. In 

2014 – 2015 zal voor de ‘begeleider passend onderwijs’ een functie-

omschrijving worden opgesteld.  

De inzet van ambulant begeleiders in 2014 – 2015 is gebaseerd op de 

in de scholen aanwezige rugzakleerlingen. Hiermee wordt de be-

staande ambulante begeleiding voor dat jaar gecontinueerd. In het 

schooljaar 2015 – 2016 zullen ambulante begeleiders zich ontwikkeld 

hebben tot begeleiders passend onderwijs. Hiertoe zal scholing wor-

den ingezet.  

Het samenwerkingsverband maakt geen gebruik van de opting out 

regeling en dat betekent dat de medewerkers ambulante begeleiding 

tot augustus 2016 in dienst zullen blijven van de aanbieders Ambulan-

te Begeleiding. Voor die datum zullen ook afspraken gemaakt worden 

tussen het samenwerkingsverband en de aanbieders Ambulante Be-

geleiding over het model van afname van ambulante begeleiding en 

de daarbij behorende afspraken over financiën en personeel.  

 



 

ondersteuningsplan 2014-2018  - Samenwerkingsverband Voorne Putten Rozenburg (28-12)  18 

4.7.  Evaluatie schoolondersteuningsprofielen.  

Het schoolondersteuningsprofiel is een levend document. Scholen 

ontwikkelen zich, vergroten hun ondersteuningsaanbod, worden des-

kundiger, e.d. Daarbij het is zaak om na te gaan of de door de school 

geboden ondersteuning en extra ondersteuning de gewenste effecten 

bieden. Het referentiekader Passend Onderwijs biedt een aantal aan-

wijzingen die door de school gebruikt kunnen worden bij de evaluatie 

van het schoolondersteuningsprofiel: 

 

De school: 

 Heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt op-

brengstgericht. 

 Werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en 

competenties van haar personeel. 

 Heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor 

leerlingen en leraren. 

 Neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over. 

 Werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstruc-

tuur. 

 Heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, leraren en onder-

steuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd. 

 Stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast. 

 Heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het schoolplan. 

  

4.8.  Taken van het samenwerkingsverband bij de school-

ondersteuningsprofielen. 

Het samenwerkingsverband heeft m.b.t. de bovenstaande aspecten, 

die op alle scholen aan de orde zijn, een inventariserende, stimule-

rende, faciliterende, en toezichthoudende taak. 

Inventariseren. 

Aan de hand van een uniform format, aangeleverd door het samen-

werkingsverband hebben de scholen een schoolondersteuningsprofiel 

samengesteld. Op basis van het totaal aan schoolondersteuningspro-

fielen heeft het samenwerkingsverband een inventarisatie van het on-

dersteuningsaanbod in de regio samengesteld. Dit aanbod kent twee 

versies, één voor de scholen en besturen en één voor de ou-

ders/verzorgers.  

Stimuleren. 

De beschrijvingen en de inventarisatie omvatten ook het aangeven 

van door de school ter hand te nemen ontwikkelpunten. Deze punten 

kunnen leiden tot zowel schoolgebonden als bovenschoolse georga-

niseerde scholing en professionalisering. Het is het beleid van het 

samenwerkingsverband om de basisondersteuning te vergroten.  

Faciliteren. 

De financiële middelen van het samenwerkingsverband worden voor 

een deel ingezet voor de verdere ontwikkeling van de scholen. In ver-

band met de versterking van de kwaliteit van de schoolondersteu-

ningsprofielen worden aan scholen middelen ter beschikking gesteld 

voor o.a. professionalisering, voor schoolmaatschappelijk werk en 

voor de ontwikkeling van de ambulante begeleiders naar ‘begeleiders 

passend onderwijs’.  

Toezicht houden. 

Het inhoudelijke gedeelte van het ondersteuningsplan drijft groten-

deels op de door de scholen te bieden ondersteuning. Het samenwer-

kingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering 

van de extra ondersteuning. Daarnaast onderzoekt het samenwer-

kingsverband de afgesproken afstemming van de ondersteuning tus-

sen de scholen. Het traject ‘Aan elkaar’ waarin o.a. de organisatie en 

communicatie van de ondersteuning van de scholen en de positie van 

de ouders bij bv. zorgoverleggen, wordt doorgelicht, geeft hiervoor 

goede input.  
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4.9.  Dekkend netwerk van voorzieningen. 

Eén van de wettelijke plichten van het samenwerkingsverband is het 

zorgen voor een dekkend netwerk van voorzieningen. Het geheel aan 

basis- en basisplusondersteuning en de extra ondersteuning, met in-

begrip van Rochade en de scholen voor voortgezet speciaal onder-

wijs, vormt dit dekkend netwerk. Een punt van aandacht is een voor-

ziening van leerlingen voor een internationale schakelklas. Op dit 

moment zijn deze leerlingen aangewezen op ISK-voorzieningen bui-

ten het samenwerkingsverband. Vanuit het uitgangspunt ‘zorgnabij 

onderwijs’ ligt het voor de hand naar oplossingen binnen de eigen re-

gio te zoeken. 

 

 

 

 

4. Maatregelen ter ondersteuning. 

 

Doel: Eind schooljaar 2014 – 2015 heeft het samenwerkingsverband een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen, dan wel afspraken ge-

maakt om dit zo veel als mogelijk in de eigen regio te realiseren. 

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Jaarlijks vaststellen van de basis-

ondersteuning. 

 

De scholen van het samenwer-

kingsverband voldoen aan de 

vastgestelde basisondersteuning 

door te werken aan de versterking 

van het onderwijs en de onder-

steuning. De scholen voeren jaar-

lijks een evaluatie uit.  

 

Scholen, directeur en bestuur sa-

menwerkingsverband.  

Evaluatie in april 2015, na analyse 

mogelijk advies bijstelling in mei 

2015, bestuurlijke bespreking in 

juni 2015 t.b.v. schooljaar 2015 – 

2016.  

De ontwikkeling van ambulante 

begeleider naar begeleider Pas-

send Onderwijs. 

 

Ambulant begeleiders werken 

planmatig en handelingsgericht en 

dragen vanuit de vraagstelling van 

de scholen bij aan Passend On-

derwijs. Jaarlijkse evaluatie met 

scholen en ambulant begeleiders. 

Scholen, ambulant begeleiders, di-

recteur en bestuur samenwer-

kingsverband. 

Advies vanuit directieoverleg in 

maart 2014, bestuurlijke bespre-

king in mei 2014. 
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Bepalen van lacunes in bestaande 

aanbod van  (speciale) onderwijs-

voorzieningen. 

Dekkend aanbod van (speciale) 

onderwijsvoorzieningen, waardoor 

er geen sprake is van thuiszitters.  

 

PCL, kernpartners, scholen, direc-

tie- en bestuursoverleg, 

Wordt gemeten aan de hand van 

de thuiszitterslijst. September 

2014. 

Afspraken over lesplaatsen cluster 

4 in het samenwerkingsverband. 

 

Plan over meer thuisnabij onder-

wijs voor cluster 4 leerlingen. 

Bestuur samenwerkingsverband.  Analyse situatie in mei 2014, uit-

werking plan in juni 2014, besluit-

vorming september/oktober 2014. 

Onderzoeken mogelijkheden ISK 

in het samenwerkingsverband.  

 

Notitie over haalbaarheid ISK 

voorziening in de regio. 

Scholen, directeur en bestuur sa-

menwerkingsverband.  

Onderzoek en rapportage juni 

2014, bespreking en besluitvor-

ming in september 2014.  
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Hoofdstuk 5 - Toewijzen van extra ondersteuning 

 

5.1. Wat zegt de wet? 

In het ondersteuningsplan moet aangegeven worden de procedure en 

criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van de extra onder-

steuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen 

en hoe de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resulta-

ten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoe-

ven zijn bereikt samen met de daarmee samenhangende bekostiging.  

Voor leerlingen waarbij extra ondersteuning wordt ingezet moet een 

ontwikkelingsperspectiefplan worden vastgesteld. 

 

5.2. Toewijzing van extra ondersteuning. 

Als blijkt dat de basisondersteuning en de basisplusondersteuning 

van de school voor een leerling onvoldoende toereikend zijn, kan er 

extra ondersteuning beschikbaar worden gesteld vanuit het samen-

werkingsverband. Dat betekent dat er helderheid moet zijn over de in-

zet van de ondersteuning door de school. Met andere woorden, heeft 

de school voldoende gedaan om de leerling in het primaire proces te 

ondersteunen. Om juist af te kunnen wegen of de leerling, de school, 

in aanmerking komt voor extra ondersteuning het volgende:  

 Er dient te worden aangetoond dat de extra mogelijkheden die beschik-

baar zijn in de school doelmatig zijn ingezet (denk aan remediale hulp, 

trainingen, schoolmaatschappelijk werk, e.d.). 

 De leerling is in het ondersteuningsteam van de school besproken, er is 

gewerkt met handelingsplannen en deze zijn recentelijk geëvalueerd en 

besproken met ouders. 

 Er is gewerkt vanuit een integrale benadering waarbij de drie leefwerel-

den zijn betrokken: de school, het gezin en de vrije tijd. 

 De school is op grond van alle gegevens, zoals leerlingkenmerken, ge-

gevens testen en toetsen, ontwikkeling, communicatie met ouders en 

eventueel externen tot de conclusie gekomen dat de school, binnen de 

aanwezige ondersteuning, niet in voldoende mate tegemoet kan komen 

aan de onderwijsbehoeften van de leerling. 

 

Een aanvraag voor extra ondersteuning wordt gedaan met behulp van 

het door het samenwerkingsverband beschikbaar gesteld aanmeld-

formulier. De aanvraag wordt besproken in de PCL van het samen-

werkingsverband. De PCL gaat na of aan de bovenvermelde punten 

is voldaan. Als dit het geval is wordt de aanvraag toegekend. Het gaat 

dan om arrangement Rochade, opstart/doorstart of ‘Op Maat’. Bij de 

toekenning wordt ook de duur van het arrangement en de verant-

woording bepaald. Indien van toepassing wordt bij de toekenning van 

het (onderwijs) arrangement de jeugdhulp betrokken. Dit is bij arran-

gement Rochade standaard. Bij de andere arrangementen als er 

sprake is van een multi-problematiek. Voor een aanvraag van een ar-

rangement moeten de ouders toestemming geven.  Zie ook 5.4. ali-

nea over pilot arrangementen.  

 

5.3.  Werken met een ontwikkelingsperspectiefplan. 

De wet passend onderwijs geeft aan dat er voor leerlingen die extra 

ondersteuning ontvangen een ontwikkelingsperspectiefplan moet 

worden geschreven, dat is vastgesteld na op overeenstemming ge-

richt overleg met de ouders. Deze vaststelling dient te gebeuren zo 

snel mogelijk na inschrijving, doch uiterlijk binnen zes weken. Ontwik-

kelingsperspectiefplannen moeten worden opgesteld voor de leer-

lingen die praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgen, 



 

ondersteuningsplan 2014-2018  - Samenwerkingsverband Voorne Putten Rozenburg (28-12)  22 

voor de leerlingen met nog lopende rugzakindicatie en de leerlingen 

met een door het samenwerkingsverband toegewezen arrangement. 

In het ontwikkelingsperspectiefplan (wettelijke verplichting) zijn de 

volgende onderdelen opgenomen: 

 De te verwachte uitstroombestemming van de leerling. 

In het voortgezet onderwijs heeft de uitstroombestemming betrekking op 

uitstroom naar middelbaar of hoger beroepsonderwijs of wetenschappe-

lijk onderwijs, of in geval van het praktijkonderwijs, naar welk soort func-

tie op de arbeidsmarkt uitstroom wordt verwacht. 

 De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leer-

ling. 

Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheden van de leerling in relatie tot 

de voor de uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden. Te 

benoemen in belemmerende en bevorderende factoren die van invloed 

zijn op het onderwijs aan de leerling. 

 Ondersteuning en begeleiding. 

In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en 

begeleiding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de aanpas-

singen in het onderwijsprogramma. 

 

De school evalueert het ontwikkelingsperspectiefplan jaarlijks met de 

ouders en stelt het zo nodig bij. Scholen voor regulier onderwijs moe-

ten vanaf 1 augustus 2014 in het basisregister onderwijs (bron) aan-

geven wanneer een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. Voor 

het (v)so, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs geldt dat niet; 

daar hebben immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief.   

  

5.4. Toelaatbaarheidsverklaringen voortgezet speciaal on-

derwijs. 

Vanaf augustus 2014 krijgt het samenwerkingsverband de taak om te 

beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het voortgezet speciaal 

onderwijs. Op dit moment is dat nog een taak van de Commissie van 

Indicatie (CVI).  

De Commissie van Indicatie neemt tot 1 mei 2014 aanvragen voor in-

dicaties en herindicaties voor de clusters 3 en 4 in behandeling. Met 

een indicatie cluster 3 en 4 kunnen de ouders kiezen voor een school 

voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een rugzak. Hiermee komt in 

schooljaar 2014 -2015 een laatste groep rugzakkers de school in. De 

afspraak binnen het samenwerkingsverband is dat de (her)indicaties 

maximaal 2 jaar geldig zijn, waardoor de ‘oude’ indicaties uiterlijk in 

2016 zullen aflopen. Als het aantal rugzakleerlingen per 1 augustus 

2014 groter is dan het aantal leerlingen met een rugzak van oktober 

2012, zal om reden van een vastgesteld budget, het bedrag per leer-

ling dalen. De ouders van de leerlingen met een rugzak, ongeacht de 

indicatieduur, en de ouders van de leerlingen in groep 8 van het spe-

ciaal onderwijs, zullen door het samenwerkingsverband in samenwer-

king met de diensten Ambulante Begeleiding over de bovenstaande 

werkwijze worden geïnformeerd. Deze informatie zal ook in de vorm 

van een folder worden verspreid onder de po-, so-, vo- en vso-

scholen.  Zie voor de folder voor de ouders 

www.onssamenwerkingsverband.nl > het samenwerkingsverband.  

 

Met het continueren van de indicaties en herindicaties tot 1 mei 2014 

wordt het afgeven van arrangementen uitgesteld naar 2015 – 2016. 

Om toch ervaringen te kunnen opdoen in de aanvraag, toekenning, 

uitvoering en evaluatie van arrangementen wordt in het schooljaar 

2014 – 2015 een pilot uitgevoerd waarin de scholen voor po en vo in 

gelimiteerde mate aanvragen voor arrangementen kunnen doen. In de 

financiering van deze pilot is voorzien in de begroting van het onder-

steuningsplan 2013 – 2014. 

  

Het is de taak van de PCL om de toelaatbaarheidsverklaringen voor 

het voortgezet speciaal onderwijs af te geven. De toewijzing van een 

http://www.onssamenwerkingsverband/
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toelaatbaarheidsverklaring is een besluit in de zin van de algemene 

wet bestuursrecht. Bezwaarschriften over de beslissingen van toe-

laatbaarheid kunnen worden ingediend bij de adviescommissie be-

zwaarschriften. Deze commissie wordt samengesteld conform de arti-

kelen 7:13 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. De PCL zal t.b.v. 

het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen naast de voorzitter de 

volgende bezetting hebben: een gedragsdeskundige (orthopedagoog 

of gz-psycholoog),  medewerkers met kennis van het voortgezet (spe-

ciaal) onderwijs en een medewerker vanuit het CJG of GOSA. Waar 

functioneel nodig wordt deze commissie uitgebreid met een kinder- of 

jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maat-

schappelijk werker of een arts 

 

Bij een positief vso-advies geeft het samenwerkingsverband een ver-

klaring af met daarop vermeld het nummer van de toelaatbaarheids-

verklaring, de start- en einddatum en het overeengekomen bekosti-

gingsniveau van de ondersteuning (categorie 1, 2 of 3). 

De duur van een toelaatbaarheidsverklaring is doorgaans twee jaar 

voor cluster 4 en drie jaar voor cluster 3.  

De wet passend onderwijs onderscheidt de volgende drie categorieën 

voor zware ondersteuning: 

 categorie I, huidige zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kin-

deren, epilepsie en voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of 

psychiatrische problemen; 

 categorie II, huidige lichamelijk gehandicapten; 

 categorie III, huidige meervoudig gehandicapten. 

 

 

5.5. De procedure voor het aanvragen van een toelaat-

baarheidsverklaring. 

De school kan bij de PCL van het samenwerkingsverband  een toe-

laatbaarheidsverklaring aanvragen. Hiervoor worden aanvraagformu-

lieren beschikbaar gesteld. In het aanvraagformulier kan de gewenste 

informatie worden vermeld. De PCL beoordeelt de aanvraag aan de 

hand van de daarvoor geldende criteria. Voor 2014 – 2015 worden de 

huidige criteria van CVI gehanteerd. De PCL geeft binnen zes weken 

na aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring uitsluitsel. In bijzonde-

re omstandigheden kan de PCL de termijn verlengen met maximaal 

zes weken. Indien de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven 

wordt deze aan de school en de ouders verzonden. Ouders en school 

kunnen binnen zes weken na ontvangst van de toelaatbaarheidsver-

klaring bezwaar aantekenen tegen de toelaatbaarheidsverklaring bij 

de Adviescommissie Bezwaarschriften. Het bestuur van het samen-

werkingsverband neemt zo spoedig mogelijk, met zeker binnen een 

termijn van 12 weken, een beslissing over het bezwaar. Tegen deze 

beslissing kunnen belanghebbenden binnen zes weken in bezwaar bij 

de bestuursrechter. De bovenstaande procedure wordt in het voorjaar 

van 2014 nader uitgewerkt en na vaststelling door het bestuur worden 

verspreid. Inwerkingtreding van de procedure, vanaf 1 augustus 2014.  

Soms vindt zij-instroom plaats door plaatsing in het vso van verhuis-

leerlingen vanuit een ander samenwerkingsverband. Deze leerlingen 

hebben het wettelijke recht om in het ontvangende samenwerkings-

verband geplaatst te worden op een vso school. Wanneer de toelaat-

baarheidsverklaring van deze leerling afloopt dan wordt een nieuwe 

verklaring gevraagd bij het ‘nieuwe’ samenwerkingsverband. De kos-

ten voor deze leerling zijn echter voor het oorspronkelijke samenwer-

kingsverband. 

Wat betreft het verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaringen geldt 

voor de schooljaren 2014 – 2015 en 2015 – 2016 dat voor cluster 3 

leerlingen de huidige landelijke criteria gehanteerd worden. Als het 

leerlingen met een ernstig meervoudige beperking gaat zal de toe-

laatbaarheidsverklaring voor de gehele schoolloopbaan worden afge-
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geven. Voor de leerlingen van cluster 4 wordt de toelaatbaarheidsver-

klaring voor een periode van twee jaar verstrekt. Dit op basis van de 

nu bekende landelijke criteria. Wat betreft de herindicering van de 

cluster 3 en 4 leerlingen is het ontwikkelingsperspectief leidingge-

vend. Zowel voortzetting in het voortgezet speciaal onderwijs als de 

mogelijke overstap, zie ook 5.6., dienen gedocumenteerd en gemoti-

veerd te worden. De ouders en de leerling hebben hier een belangrij-

ke rol.  

 

5.6. De procedure en het beleid betreffende terug- en 

overplaatsing van leerlingen, bij wie de toelaatbaar-

heidsverklaring is verstreken. 

Als uit het ontwikkelingsperspectief van de leerling in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs blijkt dat de doelen bijgesteld kunnen worden, be-

hoort een reguliere vorm van onderwijs tot de mogelijkheden. De 

school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zal in deze situaties in 

nauw overleg met de ouders en de PCL over de mogelijkheden over-

leg voeren.  Indien alle betrokkenen van mening zijn dat  een overstap 

naar het regulier onderwijs, al of niet met een arrangement,  gewenst 

is kunnen de ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keu-

ze. Hierbij kan de PCL een adviserende functie hebben.  

De wet passend onderwijs geeft aan, dat de toelaatbaarheidsverkla-

ring voor het speciaal onderwijs in principe eindigt op het moment van 

de afronding van het speciaal onderwijs. Dat betekent dat de PCL 

voor elke leerling die het speciaal onderwijs heeft afgerond moet be-

zien of er een toelaatbaarheidsverklaring verstrekt kan worden voor 

de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. Dit betekent dat ie-

dere leerling groep 8 speciaal onderwijs, cluster 3 en 4 waarvan de 

ouders voorzetting op het voortgezet onderwijs wensen aangemeld 

dienen te worden bij de PCL.   

 

 

 

 

5. Toewijzing van extra ondersteuning(arrangementen), inclusief toelaatbaarheidsverklaringen. 

 

Doel: Einde schooljaar 2014 zijn de procedures t.b.v. de extra ondersteuning(arrangementen), inclusief toelaatbaarheidsverklaringen gereed.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Opstellen format ontwikkelingsper-

spectiefplan. 

 

 

Keuze voor twee standaards voor 

vo en vso of schoolspecifieke vari-

anten. 

Werkgroep Netwerk Interne Zorg, 

directieoverleg, bestuur samenwer-

kingsverband. 

Bespreking in januari 2014, voor-

stellen februari/maart, advies en 

bepalen keuze in april 2014 

Uitvoering pilot arrangementen . 

 

 

Scenario’s uitvoering arrangemen-

ten Passend Onderwijs. 

Scholen en PCL, directieoverleg en 

bestuur samenwerkingsverband. 

uitvoering1e helft 2014, evaluatie 

in juni 2014. 
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Uitwerken procedure voor het 

aanvragen van een toelaatbaar-

heidsverklaring. 

 

 

Vastgestelde procedure voor het 

aanvragen van een toelaatbaar-

heidsverklaring. 

PCL, directieoverleg, directeur en 

bestuur samenwerkingsverband. 

Samenstellen concept procedure, 

bespreking in directieoverleg en 

besluitvorming in bestuur voor 1 

augustus 2014.  
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Hoofdstuk 6 - Onderwijsopvangvoorziening Rochade. 

 

6.1. Wat zegt de wet? 

In de wet passend onderwijs staat in artikel 17a, lid 10 a het volgende: 

Het samenwerkingsverband kan een of meer voorzieningen in het 

samenwerkingsverband aanduiden als orthopedagogisch-didactisch 

centrum met het oog op de doelstelling, bedoeld in het tweede lid. In 

de bekostigingsberekeningen voor het nieuwe samenwerkingsver-

band passend onderwijs voortgezet onderwijs wordt voor de lichte 

ondersteuning een bedrag van € 87 per vo-leerling ter beschikking 

gesteld. In dat bedrag is opgenomen het huidige zorgbudget en de 

middelen voor Rebound, Herstart en Op de Rails. In feite wordt daar-

mee het bedrag in de vorm van een lumpsum bedrag ter beschikking 

gesteld aan de samenwerkingsverbanden. De term orthopedagogisch 

didactisch centrum is een synoniem voor onderwijsopvangvoorzie-

ning, in het samenwerkingsverband VO-VSO Voorne Putten Rozen-

burg ‘Rochade’ geheten. Zie voor meer informatie over het diensten-

aanbod van Rochade ook www.rochadevpr.nl  

 

Het wettelijk kader en de nieuwe wijze van financiering bieden ook 

mogelijkheden om te komen tot een nieuwe invulling van de huidige 

voorzieningen. Die vernieuwingen kunnen bijvoorbeeld gaan in de 

richting van een verdere integratie van de huidige voorzieningen en 

ook van een andere positionering van de voorzieningen. Het bestuur 

van het samenwerkingsverband heeft uitgesproken een aantal moge-

lijkheden te willen onderzoeken. Het gaat hierbij om samenwerkings-

relaties tussen het voortgezet speciaal onderwijs, onderwijsopvang-

voorziening Rochade en het regulier voortgezet onderwijs. 

 

6. Samenwerkingsrelaties tussen het voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs.  

 

Doel: Einde 2014 zijn de mogelijkheden van samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs in kaart gebracht 

en heeft het bestuur zich hierover uitgesproken.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Overleg over mogelijkheden sa-

menwerking vo, Rochade en vso.  

Inventarisatie samenwerkingsmo-

gelijkheden  

Werkgroep uit vertegenwoordigers 

regulier en speciaal onderwijs, 

scholen, directeur en bestuur sa-

menwerkingsverband.  

Notitie van werkgroep gereed in 

september 2014, bespreking in di-

rectieoverleg in oktober, gevolgd 

door besluitvorming door bestuur 

samenwerkingsverband 

  

http://www.rochadevpr.nl/
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Hoofdstuk 7 - Nieuwe posities leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.  
 

7.1.  Wat zegt de wet? 

In de wet passend onderwijs (artikel 26) wordt aangegeven dat voor 

leerlingen waarbij sprake is van een extra ondersteuning er sprake 

moet zijn van een ontwikkelingsperspectief. Het betreft hier onder an-

dere de leerlingen in het praktijkonderwijs. Over de vraag of dat ook 

geldt voor de leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs moet 

nog een definitieve beslissing worden genomen. 

De overheid streeft ernaar het leerwegondersteunend onderwijs en 

het praktijkonderwijs te integreren in passend onderwijs. Dat kan con-

sequenties hebben voor de inhoudelijke ontwikkeling van de scholen 

en voor de toelating van leerlingen.  

 

7.2.  Toekomst. 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt de taakstelling van de RVC 

overgenomen door de samenwerkingsverbanden. De licenties leer-

wegondersteunend onderwijs blijven als vóór 2015.  

Alle RVC-indicaties van vóór 1 augustus 2015 blijven geldig.  

In 2016 zal een besluit worden genomen over eventuele verevening 

leerwegondersteunend en praktijkonderwijs en per wanneer.   

 

 

7. Nieuwe posities leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs. 

 

Doel: Helderheid over de nieuwe posities leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Bespreking toekomst lwoo en pro. Scenario’s nieuwe posities lwoo en 

pro.  

Werkgroep vanuit samenwer-

kingsverband, scholen, directeur 

en bestuur samenwerkingsver-

band. 

 

Conceptnotitie gereed in decem-

ber 2014, bespreking en advies 

februari 2015, bestuurlijke bespre-

king in maart 2015.  

 

  

  



 

ondersteuningsplan 2014-2018  - Samenwerkingsverband Voorne Putten Rozenburg (28-12)  28 

Hoofdstuk 8 - Doorlopende schoolloopbanen.  

8.1.  Overgang PO – VO. 

Het voortgezet onderwijs begint in het primair onderwijs. Met de kans 

om goed onderwijs met goed onderwijs te continueren. Naast een 

systematische dossieropbouw is het zorgvuldig doorgeven van de 

leerlinggegevens van groot belang voor een doorlopende schoolloop-

baan.  

De belangrijkste elementen hierin zijn voorlichting, afspraken over het 

onderwijskundig rapport en het doorgeven en het terugkoppelen van 

informatie. Verder het maken van afspraken over advisering en aan-

melding bij de scholen voor voortgezet onderwijs en het maken van 

afspraken over de doorgaande lijnen voor de leerlingen met extra on-

dersteuning.  

 

8.2.  Overgang VO – VO. 

Het samenwerkingsverband maakt bij de overstap van vo – naar vo 

gebruik van het vo-overstap formulier. Dit formulier stelt de verwijzen-

de school in staat de ontvangende school volledig te informeren over 

alle cognitieve, pedagogisch-didactisch en sociaal emotionele bijzon-

derheden van de leerling. Een punt van aandacht in het directieover-

leg zijn die leerlingen die aan het einde van het schooljaar op basis 

leerprestaties moeten overstappen naar een lager niveau op dezelfde 

of een andere school. 

 

8.3.  Overgang VO – Rochade – VO. 

Leerlingen en scholen kunnen gebaat zijn met een time-out. In on-

derwijsopvangvoorziening Rochade worden de leerlingen aan de 

hand van een handelingsplan, met daarin zowel een onderwijs- als 

een zorgcomponent, toegerust op hun terugkeer naar het regulier on-

derwijs. Dit kan zijn school van herkomst, of zo nodig een andere 

school. De leerlingen krijgt een aangepast programma, de school 

wordt begeleid bij de voorbereiding op de (terug)komst van de leer-

ling. 

 

8.4.  Overgang VO – MBO. 

De aansluiting tussen het vo en mbo en arbeidsmarkt krijgt veel aan-

dacht. In het samenwerkingsverband is in dit kader de werkgroep vo-

mbo actief. De activiteiten van de werkgroep vo-mbo hebben als doe-

len: informatie overdracht, warme overdracht van leerlingengegevens 

van vo naar mbo, het volgen van vmbo-risicoleerlingen in het mbo en 

het bevorderen van deskundigheidsbevordering. Als overall doelen 

gelden, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bevorde-

ren van effectieve schoolloopbanen.  

 

8.5.  Overgang SO – VSO/VO. 

Met de invoering van Passend Onderwijs is het samenwerkingsver-

band verantwoordelijk voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor het 

voortgezet speciaal onderwijs. De CVI zal in mei 2014 haar taken be-

eindigen. De uitvoering hiervan wordt overgenomen door de PCL van 

het samenwerkingsverband. De bestaande indicaties worden geleide-

lijk vervangen door ondersteuningsarrangementen. Voor meer infor-

matie over de organisatie en de procedures, zie hoofdstuk 5. Naar 

verwachting zal een klein aantal leerlingen vanuit het speciaal onder-

wijs door kunnen stromen naar het regulier voortgezet onderwijs. 
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8. Doorlopende schoolloopbanen. 

 

Doel: Einde schooljaar 2014-2015 is sprake van een systematische en volledige overdracht van leerlinggegevens. Binnen de scholen van het sa-

menwerkingsverband heeft iedere leerling een plek.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Verbreding PO – VO overgang 

met arrangementen, ondersteunen 

VO – VO, VO – MBO  

en SO – VSO/VO procedures. 

Functionele informatie voor ouders 

en scholen, warme overdracht en 

implementatie digitale overdracht 

leerlinggegevens. 

Meting door jaarlijkse evaluaties. 

Indicatoren zijn: 

- 100% van de leerlingen vanuit 

het PO is geplaatst in VO of VSO.  

- 100% van de leerlingen in het 

samenwerkingsverband is volledi-

ge gedocumenteerd overgedragen 

met, indien van toepassing een 

ontwikkelingsperspectiefplan, en 

voor deze lln. warme overdracht. 

- 100 % van de leerlingen vanuit 

het samenwerkingsverband heeft 

zich voor 1 april aangemeld op 

een MBO. 

- 90% van deze leerlingen is voor 

1 september definitief geplaatst of 

is definitief als onderwijsovereen-

komst ingeleverd wordt.  

 

Overleggen PO - VO, VO – VSO, 

VO – MBO, NIZ, PCL en overleg-

gen met Onderwijs Transparant en 

Intergrip.  

Evaluatie door het samenwer-

kingsverband, jaarlijks, te starten 

einde schooljaar 2014 – 2015.  

Bespreking rapportages in directie- 

en bestuursoverleggen in 

sept./okt. 2015.   
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Hoofdstuk 9 - Samenwerken met ouders. 

 

9.1.  Wat zegt de wet? 

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Passend Onderwijs is 

de versterking van de samenwerking tussen school en ouders. Deze 

wordt op een aantal terreinen gerealiseerd: De schoolbesturen heb-

ben een zorgplicht en moeten zorgen voor een passend onderwijsplek 

voor iedere leerlingen in het samenwerkingsverband. Dat betekent dat 

ouders in principe geholpen worden door de school waar zij hun kind 

aanmelden. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag moet 

een ontwikkelingsperspectiefplan worden opgesteld. Ouders moeten 

bij de opstelling en de uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan 

worden betrokken. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief-

plan jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. Als ouders het 

niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectiefplan, dan is de school 

het eerste aanspreekpunt. Komen ouders en school er samen niet uit, 

dan kan men een onderwijsconsulent om advies vragen of een klacht 

indienen bij het schoolbestuur. In geval er een geschil ontstaat, kun-

nen de ouders dit ook voorleggen aan de landelijke geschillencom-

missie passend onderwijs. Voor ouders van leerlingen in het voortge-

zet speciaal onderwijs opereert een tijdelijke geschillencommissie 

ontwikkelingsperspectief speciaal onderwijs. 

 

9.2.  Informeren van de ouders. 

Het is de taak van alle scholen om ouders zo volledig mogelijk te in-

formeren over de voortgang van de vorderingen van de leerlingen. 

Het samenwerkingsverband stimuleert dat de ouders vanaf het begin 

worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind 

en niet pas als er problemen zijn. In het groeidocument ‘Professionele 

Momenten’ zijn de verschillende momenten van overleg, met daarbij 

ook de rol van ouders, beschreven. Deze notitie is afkomstig vanuit 

het Net werk Interne Zorgcoördinatoren en vormt voor de scholen de 

leidraad aan de hand waarvan de  organisatie van de ondersteuning 

en de relatie met de partners van de school (ouders en externe leden 

van het ondersteuningsteam) wordt uitgevoerd.  Voor de notitie ‘Pro-

fessionele’ Momenten, zie www.onssamenwerkingsverband > niz. 

Alle scholen van het samenwerkingsverband hebben een schoolon-

dersteuningsprofiel. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs 

dient voor ouders bekend te zijn wat de ondersteuningsmogelijkheden 

zijn van de school waar zijn hun kind aanmelden. Daarnaast biedt het 

samenwerkingsverband een overzicht van de ondersteuningsmoge-

lijkheden, gegroepeerd op item. In het schoolondersteuningsprofiel 

legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per vier jaar vast welke 

ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig 

hebben. Het profiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en be-

stuur. Behalve de ondersteuningsmogelijkheden geeft de school ook 

aan welke ambities men voor de toekomst heeft. Op basis van het 

profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet wor-

den ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) docenten. 

Het schoolondersteuningsprofiel wordt door iedere school op de eigen 

website geplaatst. Docenten en ouders hebben adviesrecht op het 

schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de 

school. De school plaatst het profiel in de schoolgids en op de websi-

te, opdat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzich-

telijk is wat de mogelijkheden van de school zijn. 

http://www.onssamenwerkingsverband/
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Het samenwerkingsverband heeft in het informeren van ouders  een 

ondersteunende rol. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van in-

formatiemateriaal en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten 

voor ouders van leerlingen met een (aflopende) indicatie cluster 3 en 

4. Op de website van het samenwerkingsverband kunnen ouders ook 

alle basisinformatie over Passend Onderwijs binnen het samenwer-

kingsverband vinden. Daarnaast is op de website van het samenwer-

kingsverband via een link het aanbod voor ouders van de Stichting 

Opvoeden te vinden. Zie voor de ouderfolder, 

www.onssamenwerkingsverband.nl > het samenwerkingsverband. 

 

 

9.3.  Ondersteuningsplan en medezeggenschap. 

Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over Passend 

Onderwijs. Dit is georganiseerd in de ondersteuningsplanraad van het 

samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan behoeft de instem-

ming van deze ondersteuningsplanraad. In het samenwerkingsver-

band bestaat de ondersteuningsplanraad uit twee personen per 

schoolbestuur: één lid namens het personeel en één lid namens de 

ouders. De afgevaardigde personen hoeven geen lid te zijn van de 

(G)MR. De ondersteuningsplanraad is in november 2013 opgericht. 

Zie voor het reglement van de ondersteuningsplanraad en de deel-

nemers van de ondersteuningsplanraad 

www.onssamenwerkingsverband.nl > overleggen. 

 

9.4.  Aanmelding en toelating van leerlingen voortgezet 

onderwijs. 

Ouders melden hun kind voor 1 april aan bij de school van hun keuze. 

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over 

de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken 

worden verlengd .In het geval dat het bestuur na 10 weken nog geen 

besluit heeft genomen, heeft de leerling recht op tijdelijke plaatsing op 

de school van aanmelding tot het betreffende bestuur wel een goede 

plek heeft gevonden. Als de ouders het niet eens zijn met de toela-

tingsbeslissing van de school, kan een beroep worden gedaan op on-

dersteuning door een onderwijsconsulent, een onafhankelijk partij, in 

te roepen door ouders én/of school. Als dat niet werkt, kunnen ouders 

terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend on-

derwijs. Zie ook paragraaf 9.5.  

  

9.5.  In geval van conflict en geschil. 

Door de overheid zijn extra middelen vrijgemaakt om het werk van de 

onderwijsconsulenten uit te breiden. Onderwijsconsulenten bemidde-

len tussen ouders en de school. Het zijn onafhankelijke deskundigen 

waar ouders en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen als zij 

een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ontwik-

kelingsperspectiefplan. Het gaat hierbij om leerlingen die extra onder-

steuning nodig hebben. Indien de bemiddeling van een onderwijscon-

sulent ook geen uitkomst biedt, kunnen ouders de landelijke geschil-

lencommissie inschakelen. Er wordt één (tijdelijke) landelijke geschil-

lencommissie (voor po, (v)so en vo gezamenlijk) geformeerd. Deze 

commissie oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijde-

ring van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het 

ontwikkelingsperspectiefplan. 

De geschillencommissie gaat het eerst van start in het (v)so voor ge-

schillen over het ontwikkelingsperspectiefplan. Vanaf 1 augustus 2014 

gaat de commissie ook uitspraken doen in geschillen in het primair 

onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal on-

derwijs. Dit is het moment dat de zorgplicht in werking treedt. De 

commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen tien weken uit-

spraak als een geschil wordt voorgelegd. Ouders kunnen, net als nu, 

bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de 

http://www.onssamenwerkingsverband/
http://www.onssamenwerkingsverband.nl/
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school, de commissie gelijke behandeling inschakelen en beroep aan-

tekenen bij de rechter. Mocht de ouder na een uitspraak van de ge-

schillencommissie alsnog naar de rechter stappen, dan neemt de 

rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging. 

 

 

9. Samenwerken met ouders. 

 

Doel: einde schooljaar 2013 – 2014 zijn de ouders op de hoogte van het (ondersteunings)aanbod van de scholen in het samenwerkingsverband. 

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Communiceren van de schoolon-

dersteuningsprofielen. 

De schoolondersteuningsprofielen 

zijn door de scholen op de website 

van de school geplaatst.   

 

Scholen. Voor 1 april 2014. 

Communiceren van de basisinfor-

matie Passend Onderwijs. 

De basisinformatie Passend On-

derwijs, inclusief het ondersteu-

ningsplan en de content van de 

Stichting Opvoeden zijn beschik-

baar op de website van het sa-

menwerkingsverband. 

 

PCL en directeur samenwerkings-

verband. 

Voor 1 mei 2014. 
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Hoofdstuk 10 - Relatie met gemeenten en instellingen jeugdhulp. 

 

10.1  Wat zegt de wet? 

In de wet passend onderwijs wordt in artikel 18a, lid 9 het volgende 

gesteld:  

Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een con-

cept van het plan op overeenstemming gericht overleg (oogo) heeft 

plaatsgevonden met burgemeester en wethouders van de gemeenten 

uit het samenwerkingsverband. Het overleg met burgemeester en 

wethouders vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld 

door het samenwerkingsverband en burgemeester en wethouders van 

die gemeente of gemeenten. De procedure bevat een voorziening 

voor het beslechten van geschillen. Het op overeenstemming gericht 

overleg heeft op 3 maart 2014 plaatsgevonden.  

In artikel 17b wordt ten aanzien van leerlingen die extra ondersteu-

ning behoeven gesteld dat het onderwijs gericht is op individuele be-

geleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo nodig 

treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met een aantal instellin-

gen zoals instellingen uit de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, maat-

schappelijke ondersteuning of een zorgaanbieder. 

Ook voor de gemeenten zijn er grote veranderingen op komst. Naar 

verwachting krijgend de gemeenten met ingang van 1 januari 2015 te 

maken een gewijzigde Jeugdwet, WMO, wijzigingen in de ZBWZ en 

de Participatiewet. 

Tussen de beide wetgevingen bestaan raakvlakken, met name daar 

waar Passend Onderwijs en de jeugdhulp elkaar kunnen versterken. 

In beide wetten is opgenomen dat het samenwerkingsverband en de 

gemeenten van de regio een plan moeten maken waarin is beschre-

ven hoe passend onderwijs en de jeugdhulp wordt ingericht. De beide 

partijen dienen deze plannen in een overeenstemmingsgericht over-

leg met elkaar te bespreken.  

 

10.2.  Uitgangspunt. 

In de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat voor de oplossing van 

problemen van jongeren het noodzakelijk is dat er tussen het onder-

wijs, de gemeenten en de instellingen voor jeugdhulp intensief wordt 

samengewerkt. Dat heeft geleid tot een visie en een werkwijze die 

aangeduid wordt als integraal werken: gezamenlijk en doelgericht 

werken aan een passende aanpak voor onderwijs-, opvoed- en on-

dersteuningsbehoefte(n) van jeugdigen, ouders en professionals op 

basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur. Uitgangs-

punt is het versterken van de eigen kracht en het handelingsrepertoire 

van alle betrokkenen. Het gaat dan om de samenhang tussen onder-

wijs, gezin en vrije tijd.  

Onderdeel van de visie is dat een bundeling van expertise noodzake-

lijk is omdat het onderwijs het niet meer alleen kan. De problemen van 

jeugdigen zijn vaak zo complex en ingewikkeld dat een meervoudige 

en integrale benadering noodzakelijk is.  

 

10.3.  Onderdeel van een netwerk en integraal werken. 

Het streven is erop gericht dat de samenwerking met de instellingen 

voor de jeugdhulp een structureel onderdeel gaat worden van de 

schoolorganisatie. Het is de bedoeling dat dit leidt tot duidelijke en 

concrete afspraken tussen de scholen, het samenwerkingsverband, 

de gemeenten en de instellingen voor jeugdhulp. De gemeenten heb-

ben ten aanzien van de jeugdhulp een coördinerende en sturende rol. 

Om een gezamenlijke aanpak te realiseren, is het gewenst dat alle 
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betrokkenen vanuit een gemeenschappelijke visie en concept werken. 

De komende jaren zijn dan ook gericht op meer verbinding, samen-

werking en kwaliteit. Hiertoe zijn de volgende overleggen: 

 Er bestaat een regionale overlegstructuur waarin onderwijs, ge-

meenten en instellingen jeugdhulp deelnemen. Deze overleggen 

bevinden zich zowel op beleidsniveau als op uitvoeringsniveau.  

 Het samenwerkingsverband neemt deel aan het overleg voortijdig 

schoolverlaten/plusvoorzieningen. Ook dit overleg kent het onder-

scheid besturend en uitvoerend. De regio voor dit overleg is Rijn-

mond.  

 Er zijn afspraken over inzet van de schoolmaatschappelijk werk 

medewerkers en jeugdgezondheidszorg en lokale afspraken met 

de medewerkers leerplicht. 

 In de regio Rijnmond wordt t.b.v. de vroegsignalering van jonge-

ren gebruik gemaakt van het systeem SISA.  

 

10.4.  ‘Passend Verbinden’.  

In het verleden is in het streven het onderwijsondersteuningsaanbod 

te koppelen aan het jeugdzorgaanbod gebruik gemaakt van blauw-

drukken. Deze algemene voorschriften sloten te weinig aan op de 

praktijk van de scholen. Om deze reden is in het derde kwartaal van 

2012 gestart met het traject ‘Aan Elkaar’ (nu ‘Passend Verbinden’ ge-

noemd) waarin vanuit de praktijk van zowel scholen als jeugdzorgver-

leners wordt gezocht naar de verbinding tussen de ondersteunings-

mogelijkheden.  

Als doelen gelden: 

 Met ouders en kind de zorg- en onderwijsbehoefte vast te stellen 

en de juiste ondersteuning te organiseren (werken in de gouden 

driehoek). 

 Alle beschikbare en ingezette ondersteuning op beide terreinen 

inzichtelijk te krijgen, inclusief de gedwongen hulpverlening vanuit 

jeugdbescherming en/of  -reclassering. 

De werkwijze is dat op iedere school van het samenwerkingsverband 

gewerkt aan het hoofddoel de ondersteuning vanuit onderwijs en 

zorg, in gezamenlijkheid met ouders, te laten plaatsvinden. De start 

hiervoor wordt gemaakt door de verbetergroep. Docenten, zorgmana-

gers, teamleiders, jeugdverpleegkundigen, directieleden en school-

maatschappelijk werkers maken deel uit van de verbetergroep om op 

ieder niveau verandering te kunnen initiëren; zowel binnen de school 

als binnen de gemeentelijke organisatie van de jeugdhulpverlening. 

De uitvoering van ‘Passend Verbinden’ is gestart in april 2012. Met 

per kwartaal drie scholen zal het traject naar verwachting half 2014 

worden afgerond. Per drie scholen wordt een deelrapportage ge-

maakt.  

 

De betrokkenheid van de gemeenten bij ‘Passend Verbinden’ is wis-

selend. Na aanvankelijke deelname bestempelden de gemeenten het 

traject als te veel ‘des onderwijs’. Het lijkt erop dat de gezamenlijkheid 

van beide partijen weer in beeld is door de toezegging te willen parti-

ciperen in de verdere uitwerking. Afgesproken is dat de deelrapporta-

ges gevolgd zullen worden tot het gezamenlijk in kaart brengen van: 

 Het aanbod dat de scholen en de gemeenten beschikbaar heb-

ben.  

 De wijze waarop dit aanbod nu is georganiseerd en de wijze 

waarop het gezamenlijke aanbod in de toekomst georganiseerd 

moet worden. 

 De gevraagde rollen, inzet en verantwoordelijkheden van betrok-

ken professionals op school en in de zorg. 

Bovenstaande uitkomsten moeten gelden als basis voor iedere 

school. Hiermee wordt geen starre uniformiteit beoogd, maar een mi-
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nimale basis voor het realiseren van de koppeling onderwijs – jeugd-

zorg.   

 

Behalve de verbinding onderwijs en jeugdzorg zijn ook de volgende 

punten onderwerp van het op overeenstemming gericht overleg: leer-

lingvervoer, leerplicht en onderwijshuisvesting. 

 

10.5.  Leerlingvervoer. 

Het samenwerkingsverband heeft formeel geen rol bij het leerlingver-

voer. Deze ligt bij de afzonderlijke gemeenten. Een groot punt van 

zorg is de wijziging, versobering, in de regeling leerlingvervoer.  Eén 

van de uitgangspunten van het samenwerkingsverband is: “Het sa-

menwerkingsverband biedt voor alle leerlingen die woonachtig zijn in 

de regio een passende, uitdagende en perspectiefrijke schoolloop-

baan. Dit uitgangspunt impliceert de nabijheid van zorg in een maxi-

male reistijd van 40 minuten”. Dit kan leiden tot een vermindering van 

de kosten van het leerlingvervoer. Het samenwerkingsverband is zich 

ervan bewust dat elke gemeente op het vlak van leerlingvervoer eigen 

beleid heeft.  

 

 

10.6.  Leerplicht. 

Het samenwerkingsverband en de gemeenten werken samen aan het 

voorkomen van thuiszittende leerlingen. Leerplichtambtenaren nemen 

deel aan de ondersteuningsteams van de scholen en aan de toela-

tingscommissie van onderwijsopvang Rochade.  

Er is een conceptprotocol ‘Thuiszitters’ waarin o.a. de relatie is gelegd 

tussen de taken en verantwoordelijkheden van de scholen, de PCL en 

Leerplicht, het CJG en GOSA. Het protocol zal in de periode tot de 

zomervakantie 2014 worden gecommuniceerd opdat accordering door 

alle partijen kan plaatsvinden. Naar verwachting zal het protocol per 1 

augustus 2014 voor de regio van het samenwerkingsverband worden 

ingevoerd.  

 

10.7  Onderwijshuisvesting. 

Ook voor de onderwijshuisvesting geldt dat het samenwerkingsver-

band hierin geen directe verantwoordelijkheid heeft. Werkend vanuit 

het eerder genoemde uitgangspunt “thuis nabij onderwijs”, zijn er mo-

gelijk in de toekomst meer lesplekken voortgezet speciaal onderwijs 

cluster 4 in de regio van het samenwerkingsverband nodig. Zie ook 

paragraaf 4.5.4.   
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10. Relatie met gemeenten en instellingen jeugdhulp 

 

Doel: Afstemming plannen Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband en de plannen m.b.t. de jeugdzorg van de gemeenten en maken 

van concrete afspraken over aanbod ondersteuning – jeugdzorg.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Afstemming plannen Passend On-

derwijs en Jeugdzorg. 

Heldere en transparante afspraken 

tussen de school en de instellin-

gen voor jeugdhulp over de be-

schikbaarheid van ondersteunings- 

en jeugdzorgaanbod. 

Scholen, directeur en bestuur sa-

menwerkingsverband, gemeenten 

en de instellingen voor jeugdhulp. 

Eindrapportage ‘Passend Verbin-

den’ gereed in september 2014, 

bespreking en advies directieover-

leg en ambtenaren onder-

wijs/jeugdzorg in oktober 2014, 

gevolgd door bestuurlijk overleg 

samenwerkingsverband en ge-

meenten in november/december 

2014.  
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Hoofdstuk 11 - Financiën 

 

11.1.  Veranderingen in de financiering. 

Met de invoering van Passend Onderwijs verandert de huidige syste-

matiek ingrijpend. Geldstromen worden verlegd van schoolbesturen 

en REC’s naar het samenwerkingsverband. Tegenover dit ‘nieuwe’ 

geld staan ook nieuwe taken. Ten opzichte van de bestaande situatie 

zijn de belangrijkste veranderingen: 

 Het samenwerkingsverband gaat de toelaatbaarheid tot een clus-

ter 3 en 4 school voor voortgezet speciaal onderwijs bepalen en 

gaat verplicht meebetalen aan leerlingen die worden verwezen 

naar deze scholen. Het samenwerkingsverband gaat ook verplicht 

meebetalen aan de bekostiging van deze leerlingen die woonach-

tig zijn in het samenwerkingsverband en schoolgaand zijn in een 

cluster 3 of 4 school buiten de regio van het samenwerkingsver-

band. 

 Het samenwerkingsverband gaat de extra ondersteuning bekosti-

gen voor de leerlingen met een arrangement. Een deel van deze 

leerlingen gaat over van rugzak naar arrangement ‘op maat’. De 

financiering van deze leerlingen wordt aan het samenwerkings-

verband toegekend als onderdeel van het voor het samenwer-

kingsverband nieuwe budget zware ondersteuning. Het arrange-

ment onderwijsopvang Rochade wordt bekostigd vanuit het bud-

get lichte ondersteuning. Het budget ambulante begeleiding blijft 

tot 1 augustus 2016 bij de aanbieders van Ambulante Begelei-

ding. Na deze datum gaat het budget met de daarbij behorende 

verplichtingen naar het samenwerkingsverband. 

 Ieder samenwerkingsverband krijgt in de toekomst eenzelfde be-

drag om de zware ondersteuning te bekostigen, de zogenaamde 

verevening. Vanaf 2019 – 2020 zal elke regio naar rato evenveel 

geld ontvangen om de zware ondersteuning te organiseren.  

 Met ingang van 2015 – 2016 wordt het leerwegondersteunend 

onderwijs en het praktijkonderwijs ondergebracht in het stel Pas-

send Onderwijs. Dit betekent dat de middelen, mogelijk verevend, 

worden toegevoegd aan de inkomsten van het samenwerkings-

verbanden. Het samenwerkingsverband gaat die middelen verde-

len.  

 

11.2.  Inkomsten samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband kent in de nieuwe situatie vier hoofd-

bronnen van inkomsten: 

 Een bedrag per leerling voor de realisatie van lichte ondersteu-

ning (bestaand budget, eerder toegekend onder de namen regio-

nale zorgbudget, reboundbudget en (via REC’s) Herstart en Op 

de Rails. 

 Een bedrag per leerling voor de realisatie van zware ondersteu-

ning (nieuw budget). 

 Schoolbijdragen voor activiteiten PCL en onderwijsopvangvoor-

ziening Rochade.  

 Subsidies vanuit gemeenten (bestaand, wisselend en jaar-

lijks/periodiek aan te vragen). 

 

11.3.  Uitgaven samenwerkingsverband. 

In de verschillende hoofdstukken van het ondersteuningsplan is be-

schreven hoe het samenwerkingsverband de doelen wil bereiken. De 

scholen/schoolbesturen in het samenwerkingsverband realiseren hun 
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zorgplicht met financiële ondersteuning van het samenwerkingsver-

band. Het samenwerkingsverband: 

 Faciliteert scholen in de versterking van de ondersteuning door 

het beschikbaar stellen van gelden deskundigheidsbevordering, 

uren schoolmaatschappelijk werk en ambulante begeleiding 

(overgangssituatie). 

 Faciliteert scholen bij het bieden van extra ondersteuning door het 

beschikbaar stellen van arrangementen, inclusief onderwijsop-

vangvoorziening Rochade. 

 Betaalt de lesplaatsen cluster 3 en 4 voortgezet speciaal onder-

wijs vanuit het budget zware ondersteuning.  

 Bekostigt de structurele en planmatige activiteiten van het sa-

menwerkingsverband.  

 

Voor de verdere uitwerking en toelichting wordt verwezen naar de 

meerjarige begroting die als bijlage aan het ondersteuningsplan is 

toegevoegd.  
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Hoofdstuk 12 - Kwaliteit, monitoring en evaluatie. 

 

12.1.  Wat zegt de wet? 

De inspectie van het onderwijs zal m.b.t. de samenwerkingsverban-

den toezicht houden op de uitvoering van de taken van het samen-

werkingsverband en de rechtmatige besteding van de middelen.  

 Het toezicht op het samenwerkingsverband richt zich op de invul-

ling en uitvoering van het ondersteuningsplan. 

 Het toezicht op de verantwoording zal geschieden via de jaarver-

slaggeving.  

 Het toezicht is risico gestuurd. Onderzoek vindt alleen plaats in-

dien een samenwerkingsverband in negatieve zin opvalt. In die 

gevallen doet de inspectie onderzoek en beoordeelt het samen-

werkingsverband op zijn handelen. Indien nodig wordt een inter-

ventietraject ingezet, uiteenlopend van intensivering van het toe-

zicht tot sanctionering door opschorten of inhouden van de bekos-

tiging.  

 

12.2.  Inrichting van een monitorsysteem. 

Om zicht te krijgen op de effecten van de inspanningen van het sa-

menwerkingsverband wordt uitgegaan van de drie kwaliteitsaspecten 

die de inspectie heeft geformuleerd: 

 Resultaten: voor iedere leerling een passend plek te realiseren 

door een dekkend netwerk van onder-

wijs(ondersteunings)voorzieningen. Dit betekent zicht op de voor-

tijdig schoolverlaters en de thuiszitters, het beschikbaar hebben 

van de IDU-gegevens en de resultaten van de samenwerking on-

derwijs – jeugdzorg.  

 Management en organisatie: met een duidelijke visie, zijn er hel-

dere uitgangspunten en doelstellingen Passend Onderwijs en is 

sprake van een doelmatig en transparante organisatiestructuur, 

een slagvaardige aansturing en een heldere communicatie. 

 Kwaliteit: zicht op kwaliteit door evaluaties bij stakeholders en 

samenwerkingsverband, bijstellingen waar nodig en een jaarlijkse 

verantwoording op activiteiten en rendement in de jaarcyclus. 

 

In het ondersteuningsplan zijn visie, uitgangspunten, doelen en activi-

teiten beschreven. De activiteiten zijn voorzien van resultaten en een 

planning. Aan de hand van de rapportages ontstaat de gewenste dui-

delijkheid op de drie kwaliteitsaspecten. Daarnaast inventariseert het 

samenwerkingsverband gegevens t.b.v. planvorming, bedrijfsvoering 

en financieel beheer. Veel van de benodigde gegevens zijn beschik-

baar. Nodig is het harmoniseren van evaluatiemomenten en het sys-

tematisch verzamelen en analyseren van data.  

 

12.3.  Kwaliteitsbewaking door audits en schoolleidingen. 

In 2014 – 2015 zullen de scholen van het samenwerkingsverband bij 

elkaar audits uitvoeren. Deze audits hebben als doel ervaringen uit te 

wisselen over inhoud en organisatie van de door de school geboden 

ondersteuning en de positie die de ouders hebben.  De schoolleidin-

gen zullen deelnemen aan een traject kwaliteitsbewaking respectieve-

lijk kwaliteitsbevordering van Passend Onderwijs.  
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12. Kwaliteit, monitoring en evaluatie. 

 

Doel: zicht te krijgen op de effecten van de inspanningen van het samenwerkingsverband en werken aan kwaliteitsverbetering.  

 

Activiteiten  

 

Resultaat Uitvoerder(s) Planning 

Bouw van een systeem waarin da-

ta wordt verzameld en geanaly-

seerd.  

 

Instrument t.b.v. evaluatie, monito-

ring en bewaking/bevordering kwa-

liteit.  

Scholen, directeur en bestuur sa-

menwerkingsverband. 

Bouw systeem 1e half jaar 2014. 

Voortdurende dataverzameling en 

jaarlijkse rapportage.  

 

 


