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Voorwoord
Voor u ligt het Ondersteuningsplan passend onderwijs 2014-2018 van de ‘stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans’. In het plan staat hoe wij passend onderwijs organiseren
voor alle leerlingen van het Primair Onderwijs in de regio Breda en omstreken. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs zorgen we ervoor dat iedere
leerling in de regio onderwijs kan volgen, ongeacht zijn ondersteuningsbehoefte.
De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken met elkaar samen om het onderwijs steeds
beter aan te laten sluiten bij de grote diversiteit aan ondersteuningsbehoeftes van onze leerlingen. Ik
vind dit ondersteuningsplan een mooi resultaat van een proces waarin het vertrouwen moest ontstaan
en groeien tussen besturen en samenwerkingsverbanden die eerder in deze samenstelling niet samen
hoefden te werken.
De keuzes die in het ontwikkelingstraject van dit regionaal samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans, gemaakt dienden te worden zijn vanaf 2012 voorbereid door inhoudelijke werkgroepen en gecommuniceerd met de besturen, directies, medewerkers en medezeggenschapsraden
van de aangesloten scholen. In juli 2013 is de rechtspersoon van het samenwerkingsverband ingericht. Voor de leesbaarheid van dit ondersteuningsplan zullen we de officiële naam ‘stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans’ vanaf hier aanduiden als ‘swv PO 30-03’. Vanaf
augustus 2013 is het bestuur van de stichting operationeel. In februari 2014 wordt het ondersteuningsplan voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Ten slotte wordt hierover op overeenstemming
gericht overleg1 gevoerd met de gemeenten.
De gemeenten werken hard aan de vormgeving van het nieuwe zorgstelsel ‘Zorg voor Jeugd’. De verbindingen tussen onderwijs en jeugdzorg zullen daarbij de nodige aandacht krijgen. De actuele ontwikkelingen in beide sectoren zetten leerlingen en hun ouders centraal. Onderwijsstelsel en Jeugdzorgstelsel moeten elkaar waar mogelijk gaan ondersteunen en versterken. Met het oog op deze ontwikkeling heeft swv PO 30-03 gekozen voor zoveel mogelijk integraal arrangeren (dus onderwijs én
jeugdzorg samen), waardoor gewerkt kan worden aan een efficiënte en effectieve inzet van onderwijs
en jeugdzorg.
Het ondersteuningsplan beschrijft de afspraken die de scholen in onze regio met elkaar hebben gemaakt om de transitie naar het stelsel passend onderwijs soepel te laten verlopen. Het beoogt duidelijk te maken hoe we in onze regio passend onderwijs organiseren en welke partijen daarbij betrokken
zijn. Ten slotte dient het plan als verantwoording van onze inzet naar zowel interne als externe betrokkenen.
In dit eerste ondersteuningsplan staat een groot aantal zaken waarover reeds besloten is, zoals de
missie, visie, uitgangspunten, definitie van basisondersteuning en de functie van de schoolondersteuningsprofielen. Een aantal andere thema’s, zoals bijvoorbeeld de route naar en toewijzing van extra
ondersteuning is in diverse gremia besproken en de denkrichting is geformuleerd, maar ze zijn nog
onvoldoende uitgediscussieerd om in deze versie van het ondersteuningsplan als besluit opgenomen
te worden. Zij zijn als werkdocument als bijlage toegevoegd. Mede om die reden beschouwt het samenwerkingsverband het schooljaar 2014-2015 als uitwerkingsjaar. Meer concreet houdt dit in dat na
het eerste jaar van deze vierjarige planperiode het ondersteuningsplan bijgesteld en aangevuld zal
worden.
Graag bedank ik een ieder die de afgelopen periode heeft meegedacht en meegewerkt om dit ondersteuningsplan te ontwikkelen. Passend onderwijs begint voor ons niet met het tot stand komen van dit
eerste ondersteuningsplan. In onze scholen zijn nu al goede voorbeelden te vinden van wat we ambieren met passend onderwijs. Dit ondersteuningsplan stimuleert ons om op basis van de verworvenheden uit het verleden te bouwen aan zo optimaal mogelijke onderwijskansen voor elke leerling.
Jan Aarts, voorzitter dagelijks bestuur
1

Dit overleg wordt kortweg aangegeven als het OOGO-g; daarnaast kennen we het OOGO-o, het op overeenstemming
gericht overleg met de ouders, dat wordt gevoerd over het handelingsgerichte gedeelte van het Ontwikkelings Perspectief
Plan.
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1. Het Ondersteuningsplan
1.1. Inleiding
Het stelsel passend onderwijs wordt met ingang van 1 augustus 2014 van kracht. Passend onderwijs
gaat om de aanpassing van de zorg voor leerlingen in en om de school opdat elk kind daadwerkelijk
passend onderwijs krijgt. Kern van passend onderwijs is dat voor elke leerling de kansen op optimale
ontwikkeling centraal staan, waarbij niet uitsluitend aandacht is voor belemmeringen, maar vooral ook
gekeken wordt naar de mogelijkheden en talenten van leerlingen.
Passend onderwijs is in het bijzonder van belang voor de groep leerlingen die vanwege een handicap,
stoornis of een andere beperking niet in staat wordt geacht om zonder extra ondersteuning het reguliere basisonderwijs te volgen. Voor deze leerlingen zijn in de afgelopen vijf decennia speciale voorzieningen tot stand gebracht in de vorm van scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast zijn er
speciale maatregelen gekomen om deze leerlingen de kans te geven onderwijs te volgen binnen reguliere basisscholen. Het gaat dan vooral om ondersteuning door de samenwerkingsverbanden WSNS en
ambulante begeleiding met rugzakfinanciering. Een deel van deze groep leerlingen heeft daarnaast
binnen en/of buiten het onderwijs behoefte aan extra ondersteuning vanuit jeugd- of AWBZ-zorg.
In 2004 zijn de bestaande speciale voorzieningen binnen het onderwijs geëvalueerd. Hierbij is een
aantal knelpunten gesignaleerd: leerlingen die thuis zitten of op wachtlijsten staan, veel bureaucratie
rond de indicatiestelling, onvoldoende aansluiting en samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, onvoldoende afstemming en samenwerking met (jeugd)zorg, etc. Deze knelpunten hebben
geleid tot voornemens om tot herziening van de zorgstructuren te komen. Het concept passend onderwijs is de uitkomst van de discussie over deze beleidsvoornemens.
Centraal in de uitwerking van passend onderwijs staan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan deze groep leerlingen en de vorming van regionale netwerken2 om tot een betere organisatie
van onderwijs en zorg te komen.
De uitwerking van passend onderwijs is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
a. De leerling moet centraal staan.
b. Passend onderwijs betekent niet: 100% inclusief onderwijs.
c. De kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen moet goed zijn.
d. Passend onderwijs moet in de klas gerealiseerd worden.
e. Een deel van de leerlingen heeft ook zorg buiten het onderwijs nodig.
f. Er moet fors gesnoeid worden in de bureaucratie.
g. Effectieve en efficiënte inzet van instrumenten en procedures.
h. Flexibele, doelmatige en transparante inzet van de middelen.
i. Samen werken aan een verantwoord en beheersbaar gebruik van de publieke middelen.
Dit alles zal door de scholen gerealiseerd moeten worden op basis van een zorgplichtbepaling. Met die
zorgplicht krijgt elk schoolbestuur de opdracht om voor elke aangemelde of toegelaten leerling met
een extra ondersteuningsbehoefte een passend onderwijsaanbod te realiseren.
De ontwikkeling van passend onderwijs krijgt vorm in een 'lerende aanpak'. Daarbij zullen en kunnen
regionale verschillen ontstaan. De wetgeving zal daaropvolgend de ontstane werkelijkheid vastleggen
in globale regels en voorschriften.
1.2. Looptijd ondersteuningsplan
Artikel 18a lid 7 van de WPO schrijft voor dat het samenwerkingsverband ten minste eenmaal in de
vier jaar een ondersteuningsplan vaststelt. In het op overeenstemming gerichte overleg met de gemeenten is voor het eerste ondersteuningsplan van swv PO 30-03 afgesproken na één jaar met een
bijstelling te komen.

2

‘Regionale netwerken’ verwijst hier naar het samenwerkingsverband passend onderwijs inclusief alle verbindingen met
externe regionale partners uit de sectoren jeugdzorg, jeugd-GGZ en gezondheidszorg gericht op jeugdigen.
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Daarvoor zijn drie belangrijke argumenten:
a. De vertraagde transitie van de jeugdzorg bij gemeenten (01-01-2015).
b. De omvang van de regio van het samenwerkingsverband met daarin opgenomen 6 samenwerkingsverbanden WSNS (op te heffen m.i.v. 01-08-2014).
De activiteiten van de samenwerkingsverbanden WSNS hebben geleid tot regionale verschillen
in de gerealiseerde leerlingenzorg, verschillen die goed zijn afgestemd op lokale omstandigheden. “Behouden van wat goed werkt” is voor ons samenwerkingsverband een belangrijk principe. Om die reden is bij de verdere uitwerking van passend onderwijs een aantal overgangsmaatregelen nodig teneinde de continuïteit van de leerlingenzorg in de regio te handhaven.
Na 1 jaar kan opnieuw worden ingeschat welke aanpassingen nodig zijn om de ambities van het
samenwerkingsverband te kunnen realiseren.
c. We kiezen niet voor snelheid maar voor kwaliteit. Een volledig eindproduct kunnen we nu niet
opleveren, wel een startdocument met een beperkte looptijd. Dat startdocument is voor ons
een ontwikkeldocument.
1.3. Functie voor de aangesloten besturen
Het ondersteuningsplan is het centrale beleidsdocument van het samenwerkingsverband. Het geeft
naar de aangesloten besturen aan wat de ambities zijn bij het vormgeven van passend onderwijs,
zodat ieder schoolbestuur de eigen ontwikkelagenda kan afstemmen op deze ambities.
De wetgever ziet het ondersteuningsplan ook als een platform om de schoolondersteuningsprofielen
van de aangesloten scholen te presenteren. Dit samenwerkingsverband PO 30-03 heeft gekozen voor
een iets andere route: de schoolondersteuningsprofielen zijn gedigitaliseerd en benaderbaar op de
gezamenlijke website3 van de samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Breda e.o.. Dit draagt
bij aan optimale transparantie (kernwaarde) en biedt de besturen de mogelijkheid om de schoolondersteuningsprofielen te vergelijken.
1.4. Functie voor de gemeenten
Het ondersteuningsplan geeft de gemeenten in het werkgebied van het samenwerkingsverband inzicht
in de ambities m.b.t. de samenwerking tussen onderwijs en de jeugdzorg. De praktische uitwerking
van deze ambities laat nog op zich wachten, omdat de transitie van de jeugdzorgmiddelen naar de
gemeenten ten opzichte van de invoering van passend onderwijs is vertraagd. De transitie van de
jeugdzorggelden naar de gemeenten zal naar verwachting op 1 januari 2015 plaatsvinden.
1.5. Inhoud van het ondersteuningsplan
De wetgever heeft in de wetswijzigingen met betrekking tot passend onderwijs aangegeven welke informatie het ondersteuningsplan moet bevatten. Deze acht punten zijn aangevuld met vier punten in
het zogenaamde referentiekader4 :
1. De wijze waarop voor elke leerling met een ondersteuningsvraag zo veel mogelijk passend
onderwijs kan worden gerealiseerd. De ondersteuningsprofielen van alle scholen (regulier en
speciaal) die deelnemen aan het samenwerkingsverband zijn hier onderdeel van.
2. De afspraken (procedures en criteria) die de schoolbesturen hebben gemaakt over de verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen
aan de scholen, met in achtneming van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte.
3. De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging.
3

http://www.rsvbreda.nl/po/

4

PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en PO-Raad hebben gezamenlijk het referentiekader Passend Onderwijs ontwikkeld.
In dit referentiekader staan alle werkwijzen en afspraken beschreven rondom de vormgeving van hun zorgplicht rondom passend onderwijs. Het doel van het referentiekader Passend Onderwijs is om - naast slanke wetgeving vanuit het ministerie bestuurlijke ruimte te creëren voor schoolbesturen. Door als sectorraden zelf de verantwoordelijkheid te nemen de werkwijzen
en afspraken vast te leggen geven zij hier invulling aan. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden richten zich naar de
afspraken uit het referentiekader.
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4.

De procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs, de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft is verstreken.
5. De manier waarop ouders worden geïnformeerd over de wijze waarop de ondersteuning voor
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het samenwerkingsverband is ingericht.
6. De wijze van samenwerking en afstemming met de (landelijke) voorziening(en) voor cluster-1
en -2.
7. De procedure en het beleid over terug- en overplaatsing van leerlingen bij wie de toelaatbaarheidsverklaring is verstreken.
8. De afspraken over de basisondersteuning.
9. De wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de
overdracht van de bekostiging voor materiële instandhouding in specifieke situaties.
10. De wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de
overdracht van de bekostiging van personeelskosten in specifieke situaties.
11. De wijze waarop in samenwerking met ketenpartners de multidisciplinaire beoordeling en integrale indicering en aanpak vorm krijgen op schoolniveau en op het niveau van het samenwerkingsverband.
12. De afspraken tussen en binnen het samenwerkingsverband omtrent een effectieve overdracht
van leerlingen naar een andere sector, school of opleiding.
Het samenwerkingsverband PO 30-03 is op alle bovengenoemde punten op weg om ze om te zetten
in beleid, waarbij het schooljaar 2014-2015 beschouwd moet worden als overgangsjaar naar een
nieuwe situatie.
1.6. Planperiode en afspraken
a. De planperiode loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2018, met bijstelling per 1 augustus
2015.
b. De gemeenten en het samenwerkingsverband hebben afgesproken om met elkaar in gesprek
te blijven en zich niet te zullen beperken tot bijeenkomsten op de momenten dat het ondersteuningsplan of jeugdplan formeel vastgesteld moet worden. Jaarlijks zullen er meerdere bijeenkomsten zijn die worden voorbereid door een ambtelijke werkgroep, waarbij doorgewerkt
wordt aan het ondersteuningsplan als ontwikkeldocument.
c. Bij de uitwerking van passend onderwijs in de regio Breda e.o. hebben Primair Onderwijs en
Voortgezet Onderwijs ingezet op het gezamenlijk realiseren van de ambities m.b.t. handelingsgericht werken, doorlopende leerlijnen en continuïteit in de extra ondersteuning. De ondersteuningsplannen van beide sectoren zijn waar mogelijk op elkaar afgestemd.
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2. Missie, visie en ambities
2.1. Inleiding
Een van de eerste grote activiteiten van de aangesloten besturen was het opstellen van een gezamenlijk visie- en missiedocument. Dit document is in februari 2013 vastgesteld en het heeft gediend als
leidraad bij de verdere gesprekken over de vormgeving van het samenwerkingsverband. In september
2013 is het document vastgesteld door het bestuur. Het visie- en missiedocument is opgenomen in de
bijlagen.
2.2. De missieverklaring
De missie van het samenwerkingsverband luidt als volgt:

Samenwerkingsverband PO 30-03 en de daarin participerende schoolbesturen streven naar
optimale onderwijskansen en doen daarbij recht aan de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind in de regio OOK.
De besturen die deelnemen in het samenwerkingsverband onderschrijven de missie als uitgangspunt
bij het uitvoeren van de wet- en regelgeving passend onderwijs.
2.3. De visie van het samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband wil bij het ontplooien van al haar activiteiten op het gebied van opvoeding
en onderwijs recht doet aan de talenten en mogelijkheden van elke individuele leerling, zodanig dat
aan alle leerlingen optimale kansen worden geboden om zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien binnen de sociaal-maatschappelijke context en om in staat te zijn creatief-opbouwend bij te kunnen dragen aan de samenleving.
De leerlingen waar we voor staan zoals bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Verschillen in sekse, sociaal-culturele, economische en etnische achtergrond spelen een rol binnen het onderwijs. Bovendien bestaan er tussen leerlingen onderling ook vele
verschillen op cognitief, psychisch en fysiek niveau. Het is voor een belangrijk deel aan het onderwijs
en de diverse onderwijsinstellingen om te zorgen voor een zodanige inrichting van het onderwijs dat
recht wordt gedaan aan die verschillen.
Onze visie weerspiegelt de verwachting dat een onderwijsstelsel dat focust op mogelijkheden, talenten en handelingsgerichte oplossingen profijtelijk kan zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Concepten als handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken worden gezien als kansen
om nieuwe perspectieven te openen bij het zoeken naar passende onderwijsvormen en die het (leren)
denken in oplossingen stimuleren, waardoor zoveel mogelijk recht kan worden gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen.
2.4. De ambities van het samenwerkingsverband
Missie en visie leiden tot de volgende ambities:
• Zoveel mogelijk leerlingen volgen onderwijs op een reguliere basisschool.
• De aangesloten scholen zorgen voor basisondersteuning waar dit kan, het samenwerkingsverband zorgt voor extra ondersteuning en specialistische begeleiding als deze noodzakelijk zijn.
• Samenwerken aan een dekkend aanbod van extra ondersteuning, daarbij niet denken in termen
van belemmeringen maar in termen van kansen, mogelijkheden en oplossingen.
• Realiseren van zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs.
• Kwalitatief hoogwaardige basisondersteuning op alle scholen van het samenwerkingsverband.
• Behouden en ontwikkelen van de aanwezige kennis, kunde en vaardigheden zoals vakbekwaamheid van leraren en de expertise op het gebied van de interne begeleiding.
• Creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen in de regio van het samenwerkingsverband.
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• Professionele ontwikkeling van leraren zodat deze kunnen beschikken over de juiste competenties
om de ondersteuningsvragen van leerlingen op een effectieve manier te beantwoorden. De leraren erkennen en respecteren daarbij de onderlinge verschillen die leerlingen gedurende hun
schoolloopbaan ontwikkelen en doen zo veel mogelijk recht aan deze verschillen, waarbij zij
vooral uitgaan van de talenten en mogelijkheden waarover leerlingen beschikken.
• De ouders5 in een goede positie brengen en houden om gebruik te kunnen maken van hun ervaringsdeskundigheid bij het zoeken naar handelingsgerichte oplossingen.
• Aandacht voor signalering en preventie van onderwijsbelemmeringen.
• Zo veel mogelijk vraaggestuurd werken.
• Realiseren van een efficiënte en effectieve regionale structuur met zo laag mogelijke overheadkosten, zodat de beschikbare (en steeds schaarser wordende) middelen zoveel mogelijk ten goede kunnen komen aan de leerlingenzorg.
• Intensiveren van de samenwerking met jeugdzorg, de gemeenten, het voortgezet onderwijs, de
voorschoolse voorzieningen en de cluster 1 en 2 scholen door zoveel mogelijk samen op te trekken.
Het samenwerkingsverband wil zich met deze ambities manifesteren als een visiegestuurde, innovatieve regionale organisatie met een transparant ontwikkelingsprogramma, gericht op een evenwichtige, efficiënte en effectieve afstemming van alle onderwijsarrangementen binnen het samenwerkingsverband.
2.5. Relevante denkkaders en ontwikkelingen
Zoals eerder aangegeven moet het eerste ondersteuningsplan gezien worden als “het ontwikkeldocument van het samenwerkingsverband”. Met die metafoor wordt aangegeven, dat een aantal thema’s
en ontwikkelingen de komende jaren van invloed kan zijn op de inhoud van het ondersteuningsplan.
Het betreft hier onder meer de volgende thema’s:
a. Ontwikkelen van financiële kaders.
b. Behoud van de expertise.
c. Handelingsgericht indiceren en arrangeren (HIA).
d. Integraal arrangeren: samenwerking van onderwijs en jeugdzorg bij toewijzing extra onderwijsondersteuning en jeugdzorg.
e. Problematiek van krimpregio’s.

5

Waar in de tekst wordt gesproken over “ouders” zijn ook “verzorgers” bedoeld.
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3. Beoogde resultaten passend onderwijs
3.1. Inleiding
In dit hoofdstuk gaat het samenwerkingsverband nader in op haar (operationele) doelstellingen, in
termen van kwalitatief en kwantitatief te behalen resultaten. Deze doelstellingen komen voort uit de
missie en visie zoals verwoord in Hoofdstuk 2.
Beheersing van de omvang van SBO- en SO-scholen om te komen tot een zo effectief mogelijke inzet
van de beschikbare middelen voor extra ondersteuning is een belangrijke doelstelling. Om uiteindelijk
te komen tot het formuleren van meer exacte kwantitatieve doelen is het van belang zicht te krijgen
op de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het Primair Onderwijs in de regio van het samenwerkingsverband. Om die reden zijn enkele CBS-overzichten opgenomen. Op basis van die statistieken
worden ook de eerste (voorzichtige) verwachtingen m.b.t. tot de leerlingenaantallen in sbo en so geformuleerd. Ten slotte wordt ingegaan op de kwalitatieve doelstellingen van het samenwerkingsverband.
3.2. Statistische gegevens en overzichten
De startsituatie van het samenwerkingsverband laat zich het best uitleggen aan de hand van het hieronder getoonde overzicht van de leerlingenaantallen BAO, SBO en SO in de verschillende gemeenten
die samen de regio van het samenwerkingsverband vormen. De gegevens zijn ontleend aan
CBS/statline6. Zij kunnen daarom afwijken van de cijfers van DUO: DUO vermeldt de leerlingen die
woonachtig zijn in het samenwerkingsverband.
Leerlingen
in BAO

Leerlingen in
BAO met
‘SBAOrugzak’

Leerlingen
in SBAO

Gemeenten

2001

2013

2001

2013

Breda

14637

15631

721*

393**

Alphen-Chaam

934

807

Baarle-Nassau

527

445

Dongen

2489

2279

Drimmelen

2716

2243

Etten-Leur

3652

3905

122*

128*

Geertruidenberg

1866

1863

Gilze en Rijen

2699

2398

Oosterhout

5184

4685

314*

270*

Zundert

2088

1502

Totaal

36792

35758

1157

791

2013
88

88

Leerlingen
in SO

2001

2013

382*

575*

172*

111*

211

186

765

872

krimp
krimp
groei
* SBAO en SO betreffen subregionale voorzieningen
** Het aantal leerlingen in het SBAO wordt beïnvloed door het gegeven dat in twee van de zes samenwerkingsverbanden WSNS er leerlingen met een ‘rugzak sbao’ in het bao blijven.
Het totaal aantal basisschoolleerlingen in het werkgebied van het samenwerkingsverband is tussen de
teldata van 2001 en 2013 met 2,6% gedaald. De daling in het speciaal basisonderwijs is in die periode
echter veel groter: 366 leerlingen minder betekent een daling van het aantal sbo-leerlingen met ruim
30% in 12 jaar. Deze daling komt voor een groot deel voor rekening van het sbo in de stad Breda.
Een mogelijke verklaring voor deze daling is (naast de 2%-taakstelling voor de SWV-WSNS) de kwali-

6

www.statline.cbs.nl. (De cijfers in deze paragraaf zijn onder voorbehoud)
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teitsverbetering van de extra ondersteuning in de vorm van ‘positieve SBO-beschikking in het basisonderwijs’7 en de gerealiseerde voorzieningen voor interne begeleiding.
Overzicht so-vestigingen van swv PO 30-03
Plaats
Breda

SBAO
Ons sbo-loc.1/INOS
Ons sbo-loc.2/INOS
Ons sbo-loc.3/INOS

Rijsbergen
Oosterhout
Etten-Leur

Cluster 3
Mytylschool De Schalm/INOS
Openluchtschool/INOS
ZMLK Liduinaschool/INOS

De Wissel-loc. 1/Delta Onderwijs
De Wissel-loc. 2/Delta Onderwijs

Cluster 4
De Singel/Het Driespan/zmolk
De Kei /Het Driespan/lzk
De Koperakker /Het Driespan/lzk
Muldersteeg /Het Driespan/lzk

Het Kompas/SKPOEL

Cluster-3 scholen
• De Liduinaschool voor ZMLK in Breda

•

•

De Liduinaschool verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs en dienstverlening in de
regio Breda aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd
van vier tot twintig jaar. Binnen de school is er zorg voor specifieke doelgroepen, zoals leerlingen met een beperkt ontwikkelingsniveau en leerlingen met bijkomende gedragsstoornissen. De school is actief op het gebied van integratie van ZMLK-leerlingen in het reguliere basisonderwijs.8
Mytylschool De Schalm in Breda. De populatie van De Schalm bestaat uit leerlingen tussen 4
en 12 jaar. Alle leerlingen hebben een medische indicatie nodig om te worden toegelaten tot
deze schoolsoort. D.w.z. dat de leerlingen een lichamelijke (LG) of een meervoudige (MG) beperking hebben. MG wil zeggen dat er naast een lichamelijke beperking ook sprake is van een
verstandelijke beperking.9 Het leerlingenaantal van De Schalm varieert de laatste jaren tussen
80 en 90 leerlingen.

De Openluchtschool Breda
De Openluchtschool in Breda is bedoeld voor leerlingen met somatische (=lichamelijke) problemen. De gezondheid van de leerlingen is niet optimaal en is mede de oorzaak van hun ernstige onderwijsbeperking. Op 1 augustus 2013 waren 91 leerlingen ingeschreven, verdeeld
over zes groepen. Daarnaast heeft de school 167 leerlingen in ambulante begeleiding in primair, voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.10

Cluster-4 Scholen
Deze scholen zijn voor een belangrijk deel verbonden aan en werken nauw samen met instellingen
voor jeugdzorg, GGZ of specialistische voorzieningen zoals de Hans Berger Kliniek in Oosterhout. Ruim
30% van de leerlingen op de cluster-4 scholen van het samenwerkingsverband verblijft in een (semi)residentiële of (poli)klinische setting en volgt gedurende de behandelperiode speciaal onderwijs op
de interne cluster-4 school.
• so-school De Singel in Breda wordt bezocht door leerlingen uit de regio’s Oosterhout, Breda,
Zundert, Roosendaal en Bergen op Zoom. Het merendeel van de leerlingen woont thuis, een
kleine groep leerlingen verblijft in een residentiële behandelingssetting van IDRIS.
• so-school De Kei in Breda is de interne onderwijsvoorzieningen van een (poli)klinische kinderen jeugdpsychiatrische voorziening van GGZ Breburg.
• so-school De Muldersteeg in Oosterhout is de interne onderwijsvoorziening van de Hans
Bergerkliniek, onderdeel van Kempenhaeghe (voor leerlingen met epilepsie en/of neurologisch
bepaalde leerstoornissen). Thuiswonende leerlingen die behoren tot de doelgroep worden tot
de school toegelaten.
7

In de dagelijkse praktijk ook aangeduid als “de sbo-rugzak”

8

Gegevens: www.liduinaschool.nl
Gegevens: www.mytylschooldeschalm.nl
10
Gegevens:www.olsbreda.nl
9
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•

so-school De Koperakker in Rijsbergen is de interne school van MKT/MKD De Krabbebossen/De Twee Gelanden, instellingen die deel uitmaken van regionale jeugdzorgorganisatie
JUZT. Daarnaast bezoekt een aantal thuiswonende leerlingen deze school.

3.3. Verwachte ontwikkeling leerlingenaantallen in (s)bao en so
In de regio Breda e.o. waren de leerlingenaantallen per 1-10-201211 als volgt:
Leerlingen in Primair Onderwijs (1-10-2012)
BAO
34.939
SBAO
791
Cluster 3
359
Cluster 4
403
Totaal
36.492
Gezien de vereveningsopgave12 van ruim twee miljoen euro is er de noodzaak tot verdere inkrimping
van het aantal plaatsingen in sbo en so. Een aanname is dat door het creëren van tussenvormen of
onderwijsarrangementen zoals parelklassen, integratieklassen, structuurklassen en satellietklassen het
aantal externe leerlingen op so-scholen kan worden verminderd.

Ontwikkeling leerlingenaantallen Cluster-3 scholen
De cluster-3 scholen in het samenwerkingsverband vallen onder één bestuursorganisatie: INOS te
Breda en kennen een intensieve vorm van samenwerking in één organisatorische eenheid (LOS).
Onder passend onderwijs zullen Liduinaschool voor ZMLK, de Openluchtschool en Mytylschool De
Schalm hun functie kunnen behouden voor de groep leerlingen met ernstige en complexe onderwijsbelemmeringen. Onder het stelsel passend onderwijs zullen deze scholen met de partners binnen het
samenwerkingsverband op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden om de instroom en de duur van de
plaatsing te beperken. Daling van het leerlingenaantal ligt daarom in de lijn van de verwachting.

Ontwikkeling leerlingenaantallen Cluster-4 scholen
De cluster-4 scholen in het samenwerkingsverband vallen eveneens onder één bestuursorganisatie:
Het Driespan te Etten-Leur. De so en vso-scholen van Het Driespan in de regio Breda zullen onder
passend onderwijs aangestuurd worden door een regionale bovenschoolse directie.
Circa 70% van de leerlingen van de cluster-4 scholen in de regio woont thuis. Voor het grootste deel
van deze groep leerlingen geldt dat er sprake is van langdurige, ernstige en gecompliceerde gedragsmatige onderwijsbelemmeringen, waarvoor naast de zorg die het speciaal onderwijs kan bieden in
veel gevallen ook behoefte is aan betrokkenheid van jeugdzorg. De verwachting van de Algemene
Directie van Het Driespan is dat onder passend onderwijs een deel van de groep thuiswonende leerlingen geplaatst kan worden op een (meer) reguliere basisschool. Het Driespan anticipeert proactief
op deze verwachting door het aanpassen van de organisatiestructuur.
Circa 30% van de leerlingen van de cluster-4 scholen verblijft in een (semi)residentiele of (poli)klinische setting en volgt tijdens de behandelperiode speciaal onderwijs op de interne cluster-4
school. Gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan zal de omvang van deze groep leerlingen
naar verwachting gelijk blijven. De transitie van de jeugdzorgmiddelen naar de gemeenten en (in het
verlengde daarvan) de transformatie van jeugdzorgvoorzieningen kan leiden tot wijziging van de omvang van het contingent interne leerlingen.

11
12

Gegevens DUO/BRON, teldatum 1-10-2012
Zie Hoofdstuk 10 over Financiën
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3.4. Kwantitatieve resultaten
Conform de WPO, artikel 18a lid 8, sub e presenteert het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan een aantal kwantitatieve gegevens, zoals de streefpercentages voor verwijzingen naar sbao
en (v)so cluster 3 en 4, de kwantitatieve streefcijfers met betrekking tot thuiszitters, de doorlooptijden
van toeleidingsprocessen binnen het samenwerkingsverband, het aantal keren dat een beroep moet
worden gedaan op de doorzettingsmacht en kwantitatieve informatie omtrent klachten en beroep en
bezwaar.
Omdat Passend onderwijs nog van start moet gaan kunnen in het eerste Ondersteuningsplan nog
weinig gedetailleerde gegevens worden verstrekt. In globale zin kan verwezen worden naar de gegevens zoals die nu bekend zijn bij DUO/BRON.
3.4.1 Deelname percentages
Uit de gegevens van DUO blijkt dat het deelname percentage aan SBO lager is dan het landelijk gemiddelde en dat de deelname aan het SO en de inzet van rugzakken gelijk of iets hoger ligt dan het
landelijk gemiddelde. Doelstelling is deze lijn minimaal vast te houden.
sbao
SWVPO 30.03 2,21%
Landelijk 2,60%

so cat 1
1,70%
1,34%

so cat 2
0,14%
0,09%

so cat 3
0,29%
0,21%

so totaal
2,13%
1,64%

rugzakken
0,98%
0,95%

3.4.2. Thuiszitters
Er zijn verschillende opvattingen over de registratie van het aantal thuiszittende leerlingen. De nieuwe
regels met betrekking tot zorgplicht houden in dat iedere leerplichtige leerling in de regio op een
school voor Primair Onderwijs is ingeschreven en dat de wachttijd voor plaatsing op een school de
termijn van zes weken niet overschrijdt.
3.4.3. Doorlooptijden van processen en procedures
Bij het ingaan van passend onderwijs hanteert het samenwerkingsverband de doorlooptijden voor
zover die in de wet zijn vastgelegd, zoals de termijnen bij aanmelding en toelating, de procedures
voor het opstellen en bespreken van de Ontwikkelings Perspectief Plannen en de termijnen voor het
OOGO-g.
3.4.4. Doorzettingsmacht en klachtenprocedures
Het in de regelgeving passend onderwijs opnemen van regio’s en regiobesturen geeft het bestuur van
het samenwerkingsverband doorzettingsmacht. Daarmee wordt bedoeld dat het bestuur kan ingrijpen
of besluiten nemen bij impasses of stagnaties in besluitvorming.
In deze fase kunnen er nog geen kwantitatieve gegevens over doorzettingsmacht en/of klachtenprocedures worden verstrekt.
3.5. Kwalitatieve resultaten
Het ondersteuningsplan dient opgesteld te worden op een moment dat de besluitvorming nog niet op
alle onderdelen is afgerond.
3.5.1. Deelresultaten
a. Basisondersteuning
De onderwijsvoorzieningen van swv PO 30-03 omvatten 129 basisscholen, 3 sbo-scholen en 7 soscholen. Deze scholen hebben inmiddels afspraken gemaakt over de inhoud en het niveau van de
basisondersteuning.
b. De deskundigheid van het personeel
Het samenwerkingsverband hanteert als uitgangspunt dat de kwaliteit van de basisondersteuning
wordt bepaald door goede afstemming van de hulpvraag van de leerling en de competenties van
de leerkracht om die vraag te beantwoorden.
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c.

Samenwerking met de scholen van cluster-1 en -2
Daarnaast zijn in het werkgebied van het samenwerkingsverband onderwijsvoorzieningen van
cluster 1 en 2 aanwezig die zich op basis van samenwerkingsafspraken mede inzetten voor het
realiseren van de ambities van het samenwerkingsverband.
d. Dekkend netwerk
Daarmee is in grote lijn sprake van een samenhangend, dekkend netwerk van voorzieningen voor
extra onderwijsondersteuning in de regio van het samenwerkingsverband. Er is geen noodzaak
tot het inrichten van een sbo- of so-voorziening.
N.B. Een aantal leerlingen bezoekt so-scholen van cluster-3 en -4 buiten de regio van het samenwerkingsverband. Op 1-10-2012 waren 77 leerlingen ingeschreven op een SO-school buiten de regio. Dit kan samenhangen met het ontbreken van bepaalde voorzieningen in de regio Breda, zoals een Pedologisch Instituut
met een interne PI-school (leerlingen gaan naar Oisterwijk of Barendrecht), levensovertuiging (Zeist, Gorinchem), specifieke (combinaties van) behandelmogelijkheden (Roosendaal, Tilburg, Goirle, Goes) of leerlingen die na verhuizing van de ouders naar de regio Breda (nog) niet van school veranderen. Het aantal
buiten-regionale leerlingen zal de komende jaren naar verwachting stabiel blijven of licht dalen.
De kosten voor buitenregionale so-plaatsingen worden gedragen door ons samenwerkingsverband.

Veldhoven
Uden
Tilburg
Oisterwijk
Barendrecht
Roosendaal
Tilburg
Gorinchem
Zeist
Goirle
Goes
Totaal

Cat.1

Cat.2

Cat.3
1

1
14
7
1
14
1

5

5
1

1
25
1
65

5

7

Totalen
1
1
14
7
1
14
11
1
1
25
1
77

Tabel: SO-leerlingen op Cl. -3 en - 4 scholen buiten de regio van
SWV PO 30-03 op 01-10-2012

3.5.2. Ambities
a. Realiseren van zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs
Het gegeven van de aanwezigheid van drie sbo-scholen in het werkgebied van het samenwerkingsverband is hierbij van belang: de sbo-scholen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur beschikken ieder van oudsher over een eigen voedingsgebied. De leerlingen die woonachtig zijn in deze voedingsgebieden kunnen thuisnabij speciaal basisonderwijs volgen: de reistijd tussen
woonplaats en sbo-school is beperkt tot minder dan een half uur. Dit gegeven heeft geleid tot
het besluit om de zo natuurlijk gegroeide voedingsgebieden van de sbo-scholen te hanteren als
subregio’s binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband. Binnen deze subregio’s kunnen onderwijsarrangementen ontwikkeld worden die passen bij de gesignaleerde ondersteuningsbehoeften. Voor nieuwe onderwijsarrangementen kan een begroting worden ingediend bij
het bestuur van het samenwerkingsverband. Deze werkwijze leidt tot een optimale afstemming
van de ondersteuningsbehoefte en het ondersteuningsaanbod in de subregio’s van het samenwerkingsverband.
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b. Het realiseren van een dekkend netwerk
Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een flexibel en dekkend continuüm
van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen primair onderwijs - voortgezet onderwijs
- (voortgezet)speciaal onderwijs. De samenwerking in de regio moet organisatorisch en inhoudelijk gestalte krijgen. Die samenwerking staat in dienst van het realiseren van passend onderwijs in de klas. Om een flexibel continuüm van voorzieningen te realiseren dat maatwerk in het
onderwijs mogelijk maakt, streeft het samenwerkingsverband naar het samen zicht hebben en
houden op de aanwezige expertise en onderwijszorgvoorzieningen. Zo ook op de gewenste
stappen richting dat flexibel en dekkend continuüm. De Kritische Prestatie Indicator (KPI) voor
deze ambitie is het aantal thuiszitters. In de optimale situaties is dat aantal nihil.
c. Behoud van aanwezige expertise
Het samenwerkingsverband heeft het voornemen beleid voor te bereiden gericht op het behoud
van de expertise die is ontwikkeld door de samenwerkingsverbanden WSNS en de kenniscentra
Flexinos (REC-3) en Meander (REC-4). Onderdeel van dit beleid is de aanwezige kennis zo mogelijk verder te ontwikkelen en op een effectieve wijze te delen en te verspreiden.
3.6. Overgangsregelingen
De implementatie van passend onderwijs is een omvangrijke en langdurige operatie.
Op 01-08-2014 houden de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC op te bestaan als zelfstandige
rechtspersonen. De beëindiging van de dienstverlening van de samenwerkingsverbanden WSNS en de
REC’s hebben geleid tot ongerustheid bij ouders en schoolteams over de continuïteit van de bestaande
vormen van extra onderwijsondersteuning.
Teneinde ouders en schoolteams duidelijkheid te verschaffen heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een aantal overgangsmaatregelen genomen:
• De WSNS-middelen zoals we die de afgelopen jaren kenden en die door de basisscholen worden ingezet voor onder andere interne begeleidingstaken, vormen de lichte ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband. Deze worden in schooljaar 2014-2015 volledig en
in 2015-2016 deels uitgekeerd aan de betreffende schoolbesturen. In de jaren daarna zal per
schooljaar dit deel opnieuw bepaald worden.
• Het schooldeel van geldige LGF-rugzakken gaat in schooljaar 2014-2015 ongekort naar de betreffende scholen.
• De Commissies voor de Indicatiestelling (CvI) voor cluster-3 en -4 scholen behandelen na 1
mei 2014 geen aanvragen LGF meer, omdat de periode 1 mei tot 31 juli te kort is om volledige indicatieprocedures af te wikkelen. Ouders kunnen na 1 mei 2014 nog wel aanvragen indienen bij de CvI. Deze aanvragen zullen inhoudelijk getoetst worden en zo nodig worden
overgedragen aan de toelatingsinstantie van het samenwerkingsverband. Bij positieve toetsing krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het so en een bijbehorend Ontwikkelings Perspectief Plan. Bij negatieve toetsing blijft de leerling op de reguliere basisschool.
Desgewenst kunnen de ouders na 01-08-2014 bij de basisschool opnieuw om extra ondersteuning vragen.
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4. Inrichting van Passend onderwijs
4.1. Inleiding
Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning vaststelt in
het ondersteuningsplan. De wet biedt het samenwerkingsverband ruimte om een eigen invulling te
geven aan de afspraken over het niveau van basisondersteuning.
Nadere definiëring is daarom noodzakelijk. Dit is gerealiseerd door vaststelling van het document ‘Basisondersteuning’13
Ouders kunnen aan de hand van dit document weten wat zij ten minste van iedere school in de regio
mogen verwachten als het om onderwijsondersteuning gaat. Daarmee wordt ook duidelijk welke bekwaamheidseisen aan het personeel kunnen worden gesteld. Een verbreding van interventies in de
onderwijsondersteuningsstructuur binnen de school heeft immers consequenties voor het handelen
van de professionals. De competenties en bevoegdheden die nodig zijn om de afgesproken onderwijsondersteuning binnen de school te organiseren moeten binnen de school (al dan niet met inzet van
anderen) beschikbaar zijn.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het samenwerkingsverband op het fundament van de basisondersteuning een samenhangend en dekkend geheel van ondersteuningsvoorzieningen heeft ingericht
en op welke manier leerlingen met een ondersteuningsbehoefte naar passende voorzieningen worden
geleid. De leerlingenzorgstructuur van het samenwerkingsverband wordt door de reguliere basisscholen ontwikkeld vanuit de basisondersteuning. De organisatie van de toeleiding en de procedure die bij
elke aanvraag voor extra onderwijsondersteuning wordt gevolgd is zodanig dat de sturing zo dicht
mogelijk dicht bij de leerling, de school en de ouders wordt gelegd: de leerkracht, de interne begeleider van de school, de ouders, indien mogelijk de leerling en indien nodig een medewerker van jeugdzorg overleggen samen over handelingsgerichte oplossingen.
Tevens wordt het proces beschreven van preventie, signalering en eerste aanpak tot aan een daadwerkelijk arrangement (de route). Daarnaast worden de voorzieningen omschreven, die het samenwerkingsverband heeft ingericht om de betreffende arrangementen uit te voeren (het aanbod).
Jeugdhulp en onderwijsondersteuning maken beiden deel uit van een samenhangend netwerk van
ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen/jeugdigen binnen het samenwerkingsverband.
Dit hoofdstuk beschrijft (vooralsnog) de eigen voorzieningen van het samenwerkingsverband.
Wanneer er sprake is van aansluitende preventieve voorzieningen vanuit gemeenten (bijvoorbeeld
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin) en de meer aansluitende curatieve interventies (vanuit bijvoorbeeld de jeugdzorg) zullen deze worden beschreven in hoofdstuk 7.
4.2 Vormgeving zorgplicht
Zorgplicht is een juridisch concept. In het ondersteuningsplan houdt het samenwerkingsverband vast
aan de omschrijving van zorgplicht zoals opgenomen in het referentiekader14. Ook maakt het samenwerkingsverband gebruik van de zorgplichtschema’s zoals opgesteld door de PO-raad. Deze hebben
de voorkeur gekregen boven de eigen schema’s, dit ter wille van de harmonisatie met de aangrenzende samenwerkingsverbanden en een heldere communicatie met ouders en scholen.
4.2.1. Begripsomschrijving zorgplicht
Het geheel van maatregelen dat betrekking heeft op de onderwijsondersteuning van zittende en
nieuwe leerlingen (aanmelding, inschrijving en toelating) vat de wetgever samen in het juridisch begrip zorgplicht. De zorgplicht ligt bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen.

13
14

Zie bijlage 1
Referentiekader Passend onderwijs, pagina 6
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Dit is consistent met de eerdere omschrijving van de doelgroep op pagina 6 van dit document: “Pas-

send onderwijs gaat over de groep leerlingen die vanwege een handicap, stoornis of een andere beperking niet in staat worden geacht om zonder extra ondersteuning het reguliere basisonderwijs te
volgen.”
Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden aan een leerling voor wie extra ondersteuning
wordt gevraagd, dan moet het schoolbestuur er voor zorgen dat de leerling op een andere school
(bao, sbao of so) kan worden geplaatst.
Om de zorgplicht waar te kunnen maken werken alle scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs binnen het samenwerkingsverband met elkaar samen. Deze samenwerking is niet vrijblijvend.
Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden,
zodanig dat leerlingen -al dan niet met extra ondersteuning - een ononderbroken ontwikkeling kunnen
doormaken.
4.3. Basisondersteuning

4.3.1. Begripsomschrijving basisondersteuning
Onder basisondersteuning wordt verstaan het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel
van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van
de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met
ketenpartners, worden uitgevoerd. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat (zowel voor leerlingen
als medewerkers) maakt deel uit van de basisondersteuning.

4.3.2. Beginsituatie basisondersteuning
In de situatie die vooraf gaat aan de implementatie van passend onderwijsbeleid krijgt iets meer dan
5% van de leerlingen van swv PO 30-03 een vorm van extra ondersteuning15 in de vorm van sbao, so
of een lgf-rugzak. Bij het ingaan van het nieuwe stelsel is voor 95% van de leerlingen binnen het samenwerkingsverband de basisondersteuning beschikbaar als de voor hen meest passende vorm van
onderwijs.

4.3.3. Overeenstemming aangesloten besturen
De aangesloten besturen hebben overeenstemming bereikt over de definiëring van de basisondersteuning. Deze is vastgelegd in het document Basisondersteuning16. De afspraak is dat alle besturen
zich inzetten om het overeengekomen niveau van basisondersteuning te realiseren. De overeengekomen basisondersteuning is dus de ambitie waarnaar elke school, elk bestuur toe moet groeien. Het
bestuur van het samenwerkingsverband realiseert zich dat het kunnen realiseren/waarmaken van die
ambitie op dit moment alleen kan met een gedeeltelijke inzet van de lichte ondersteuningsmiddelen
(voorheen de “WSNS-gelden”). Om die reden worden deze lichte ondersteuningsmiddelen in het
schooljaar 2014-2015 volledig en in 2015-2016 deels hiervoor ingezet. Vervolgens zal jaarlijks bij de
bespreking van de begroting opnieuw bekeken worden of de basisondersteuning zonder lichte ondersteuningsmiddelen waar te maken is en of het nodig en mogelijk blijft om in het tweede daaropvolgende jaar lichte ondersteuningsmiddelen daarvoor in te zetten.

15
16

Gegevens DUO/BRON peilmoment juli 2013. Zie www.passendonderwijs.nl onder Kengetallen
Het document Basisondersteuning is integraal opgenomen in de bijlagen.
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4.3.4. Domeinen en standaarden van de basisondersteuning
De basisondersteuning die alle scholen van het samenwerkingsverband aanbieden omvat de volgende
domeinen en standaarden:
Domein
Onderwijs
Standaarden

Domein
Ondersteuning
Standaarden

Pedagogisch Klimaat
Afstemming
Opbrengstgericht werken
Handelingsgericht werken
Planmatig werken
Deskundigheid

Preventieve interventies
Licht curatieve interventies
Ontwikkelingsperspectief
Overdracht
Ouders/verzorgers

Domein
Organisatie
Standaarden
Basisondersteuning
Zorgteam
Ketenpartners
Domein

Domein
Beleid
Standaarden

Domein
Resultaten

Beleidsondersteuning
Evaluatie

4.3.5. Kwaliteit van de basisondersteuning
De indicatoren die de kwaliteit van de standaarden bepalen zijn grotendeels ontleend aan het toetsingskader kwaliteit zoals gehanteerd door de onderwijsinspectie.
Het swv PO 30-03 heeft de competenties anders geordend en de leerkrachtvaardigheden concreter
omschreven.
Op deze wijze kan een relatie gelegd worden tussen de toekenning van het basisarrangement en de
kwaliteit van de basisondersteuning. Alle aangesloten besturen onderschrijven het basisarrangement
dat afgegeven wordt door de Inspectie van het Onderwijs als overall-indicator voor de kwaliteit van de
basisondersteuning.

4.3.6. Preventieve en licht curatieve interventies behoren tot de basisondersteuning
De preventieve en lichte curatieve interventies die de school kan uitvoeren vormen een van de vaste
standaarden van het domein ondersteuning. Alle aangesloten scholen hebben zich aan deze standaarden gecommitteerd.
Preventie is de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en
opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van
diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd.
Onder het aanbod lichte curatieve interventies van de school wordt in ieder geval verstaan:
• een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen);
• onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder
dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van
IQ alleen wordt vermeden;
• fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de
beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben;
• (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s en methodieken die gericht zijn op
sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen;
• een protocol voor medische handelingen;
• de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden.
Bovengenoemde interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de school en moeten de
continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling ondersteunen. Voor alle genoemde interventies
geldt dat een diagnose behulpzaam is voor het inzetten van handelingsgerichte aanpak. Er worden
niet langer indicaties afgegeven op basis van alleen een diagnose.
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4.3.7. Planmatig werken
Planmatig werken behoort tot de vaste standaarden van de basisondersteuning zoals die wordt geboden door de scholen van het samenwerkingsverband. Het doel is om op alle scholen voor PO en V(S)O
in de regio Breda het groeidocument17 zoals voorgesteld door Pameijer c.s. in te voeren.
Het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) wordt hierin geïntegreerd. Door harmonisatie in het planmatig werken kunnen de efficiëntie en effectiviteit van de toeleiding naar extra ondersteuning en transities (overstap naar sbo, so, v(s)o verbeterd worden.
4.3.8. Schooleigen elementen van de basisondersteuning
Naast de gezamenlijke elementen van de ondersteuningsstructuur zoals vastgelegd in het document
basisondersteuning heeft iedere school de beschikking over schooleigen elementen, die mede het
ondersteuningsprofiel van de school bepalen. Belangrijke elementen zijn onder andere de in het team
aanwezige expertise en de samenwerking met andere scholen en ketenpartners. Preventieve programma's van de ketenpartners vanuit welzijn en jeugdhulp gericht op opgroei- en opvoedproblemen
kunnen eveneens deel uit maken van het schoolondersteuningsprofiel.
Conform het document basisondersteuning kunnen de aangesloten scholen afspraken maken met:
• voorschoolse voorzieningen
• het Centrum voor Jeugd en Gezin
• indien nodig met jeugdzorginstellingen
• indien nodig met Schoolmaatschappelijk Werk
• het Voortgezet Onderwijs
• scholen van cluster 3 en 4 binnen het samenwerkingsverband
• instellingen van cluster 1 en 2 (beiden binnen de regio gevestigd)
• de sbo-scholen binnen het samenwerkingsverband
• overige partners
4.3.9. Schoolondersteuningsprofielen
De aangesloten scholen hebben het eigen ondersteuningsprofiel vastgelegd in een digitale database.
Op die manier kan een grafisch beeld van het schoolondersteuningsprofiel worden geproduceerd. Dit
maakt het mogelijk om scholen of groepen scholen onderling te vergelijken.
4.3.10. Conclusies m.b.t. de basisondersteuning
a. Kwalitatief goede basisondersteuning is een belangrijke doelstelling voor het samenwerkingsverband.
b. Door de kwalitatieve verbetering van de basisondersteuning zullen de komende jaren (steeds) minder leerlingen gebruik hoeven te maken van extra ondersteuning. De basisondersteuning zal toereikend zijn voor grotere groepen leerlingen.
c. De scholen van het samenwerkingsverband moeten beschikken over een basisarrangement toegekend door de Inspectie van het Onderwijs.
d. Er zal permanente aandacht moeten zijn voor professionalisering en deskundigheidsbevordering van
leraren.
e. Het systeem van leerlingenzorg moet opnieuw beschreven worden.
f. Aandacht gewenst voor de veiligheid op school als gevolg van de verdichting van de sociaalemotionele problematiek
g. Actieve aandacht voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de binnen het samenwerkingsverband aanwezige kennis en ervaring is van belang voor de verdere ontwikkeling van de schoolondersteuningsprofielen en behoud van de expertise van de (voormalige) REC en SWV-WSNS.

17

Een versie van het groeidocument (in ontwikkeling) is opgenomen in de bijlagen
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4.4. Extra ondersteuning
Binnen het samenwerkingsverband is een dekkende infrastructuur van extra onderwijsondersteuning
ingericht om alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passend aanbod te bieden.
Extra onderwijsondersteuning overstijgt de basisondersteuning en wordt bekostigd uit de middelen
van het samenwerkingsverband. Dit budget wordt beheerd door het bestuur van het samenwerkingsverband.
4.4.1. Onderwijsarrangementen in het domein van de lichte ondersteuningsmiddelen
De scholen van het samenwerkingsverband overleggen over de ontwikkeling van een aantal onderwijsarrangementen in het domein van de lichte ondersteuningsmiddelen. Belangrijke arrangementen
zijn de bestaande voorzieningen voor sbo en so (zie het schema op pag. 12). Het ‘op maat’ kunnen
arrangeren van passend onderwijs is een belangrijke vernieuwing. Het samenwerkingsverband ziet het
belang van dergelijke arrangementen en zal de komende jaren deze mogelijkheden verder exploreren.
Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsarrangementen in het domein van de lichte ondersteuningsmiddelen is om meerdere redenen van belang:
a. de leerlingen die in dit domein extra ondersteuning krijgen kunnen ingeschreven blijven op de
eigen school en blijven participeren in de hoofdstroom van regulier onderwijs;
b. een gedifferentieerd aanbod van onderwijsarrangementen in het domein van de lichte ondersteuningsmiddelen draagt bij aan de beheersing van de ondersteuningskosten.
4.4.2. Organisatie onderwijsarrangementen
Voor het schooljaar 2014-2015 heeft het samenwerkingsverband zich de opgave gesteld om de Onderwijsarrangementen in het domein van de lichte ondersteuningsmiddelen verder uit te werken.
4.4.3. Het schoolgebonden onderwijsarrangement
Alle aangesloten scholen kunnen vanuit de historie van de samenwerkingsverbanden WSNS beschikken over (een vorm van) interne begeleiding die zich expliciet richt op het vorm geven aan de leerlingenzorgstructuur van de school. Scholen willen die taak niet laten verdwijnen in het nieuwe stelsel.
Daarom wordt vanuit het budget lichte ondersteuningsmiddelen van het samenwerkingsverband deze
vorm van ondersteuning in 2014-2015 volledig en in 2015-2016 deels gehandhaafd. Daarna zal per
jaar bekeken worden of deze financiële ondersteuning nog mogelijk en wenselijk is.
Voor alle aangesloten scholen ziet de ondersteuningsstructuur er in schooljaar 2014-2015 als volgt uit:

Domein zware ondersteuning door
scholen van Cluster-3 en-4

so

Onderwijsarrangementen
nader te bepalen
sbo
Domein Lichte Ondersteuning

Onderwijsarrangementen sbo
Arrangement
Onderwijsarrangement
(schoolgebonden)

Domein basisondersteuning

Basisondersteuning
bekostigd
door het schoolbestuur
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4.4.4. Conclusies m.b.t. de organisatie van onderwijsarrangementen
a. Het samenwerkingsverband heeft veel tijd geïnvesteerd om samen met alle betrokkenen de
nieuwe mogelijkheden van het arrangeren te verkennen.
b. Het samenwerkingsverband onderzoekt actief de mogelijkheden om zowel schoolgebonden
(structurele) als leerlinggebonden (incidentele) arrangementen te ontwikkelen.
c. De inventarisatie van extra ondersteuningsbehoeften bij leerlingen wordt per voedingsgebied
SBO uitgevoerd, zodat de arrangementen afgestemd kunnen worden op subregionale vragen.
d. De scholen van cluster-3 en 4 zijn bereid mee te denken over onderwijsarrangementen waarin
een jeugdzorgcomponent is opgenomen (Onderwijs Zorg Arrangementen of OZA).
4.5. Voorzieningen in het domein van de zware ondersteuning
Het samenwerkingsverband beschikt over een aantal voorzieningen voor leerlingen die een vorm van
zware onderwijsondersteuning nodig hebben:

so-scholen van cluster-3 en 4
-De Singel (zmolk) te Breda
-De Kei (lzk) te Breda i.s.m. KJP GGZ Breburg
-Liduinaschool (zmlk) te Breda
-Openluchtschool (lzk cluster 3) te Breda
-De Schalm (mytyl) te Breda
-De Koperakker (lzk/zmok) te Rijsbergen i.s.m. Juzt (mkt/mkd)
-De Muldersteeg (lzk cluster 4) te Oosterhout i.s.m. Hans Berger Kliniek
4.6. Stroomschema’s Zorgplicht
De behoefte aan extra ondersteuning kan vanuit verschillende posities geformuleerd worden. Deze
verschillen leiden tot variaties in de te volgen procedure. Deze variaties kunnen weergegeven worden
in stroomschema’s. Het samenwerkingsverband kiest er in de voorbereidingsfase voor om de stroomschema’s te gebruiken die zijn aangereikt door de PO-raad. Deze stroomschema’s zullen gebruikt worden voor de communicatie met ouders en andere samenwerkingsverbanden. Het gaat om de volgende
drie schema’s:
1. stroomschema zorgplicht voor zittende leerlingen;
2. stroomschema zorgplicht aanmelding bij een reguliere po-school;
3. stroomschema zorgplicht aanmelding bij een sbao of so-school.
Deze schema’s zijn opgenomen in de bijlagen.
De komende jaren kan duidelijk worden of het samenwerkingsverband behoefte heeft aan eigen,
meer op maat gesneden stroomschema’s.
4.7. Het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP)
Voor elke leerling in het regulier onderwijs met een ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt, dient een Ontwikkelings Perspectief Plan opgesteld te worden. In dit plan staat met
welk doel, in welke vorm en voor welke tijdsduur door het samenwerkingsverband lichte ondersteuningsmiddelen worden toegekend. Deze verplichting om een OPP op te stellen bestond al voor alle
leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs, maar is onder het stelsel passend
onderwijs ook van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning ontvangen in de reguliere basisschool. Het OPP zoals gehanteerd door de aangesloten scholen maakt integraal deel uit van het groeidocument18.
De school stelt in geval van extra ondersteuning een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) op en legt
dit voor aan de ouders. School en ouders voeren op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO-o) over
het handelingsgerichte deel van het plan.
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De scholen van swv PO30-03 hanteren het model van Pameijer en Beukering (2009,2010)
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In het Ontwikkelings Perspectief Plan voor een leerling in het regulier onderwijs zijn in ieder geval
opgenomen:
• de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsleerproces;
• het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan;
• de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.
Scholen voor speciaal onderwijs nemen in hun OntwikkelingsPerspectiefPlan alleen de eerste twee
punten op.

4.8. Deskundigenadvies
Het samenwerkingsverband is verplicht om, bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een leerling
tot het sbao en het so, een deskundigenadvies in te winnen. Per Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) is vastgelegd dat dit deskundigenadvies ten minste moet bestaan uit het advies van twee
gedragsdeskundigen, waaronder een orthopedagoog is. Voor de toekenning van andere vormen van
extra ondersteuning is dat niet verplicht, maar kan het samenwerkingsverband dat in voorkomende
gevallen wel organiseren.

4.9. De toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Vanaf 1 augustus 2014 komt de beslissing of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs te liggen bij het samenwerkingsverband.
• Er kunnen verschillende categorieën toelaatbaarheidsverklaringen worden afgegeven, voor respectievelijk sbo en so categorie 1 (de huidige cluster-4, ZMLK en LZ), so categorie 2 (de huidige LG) en so categorie 3 (huidige MG).
• Toelaatbaarheidsverklaringen worden aangevraagd bij en afgegeven door een bovenschoolse
commissie, die gevormd kan worden door twee gedragsdeskundigen, een onderwijsdeskundige
en (indien nodig) een kinderarts.
• Deze commissie toetst de ondersteuningsbehoefte aan de hand van:
• onderzoeksgegevens en adviezen van externe deskundigen zoals kinderarts en kinder- en
jeugdpsychiater;
• het groeidocument;
• leerachterstanden zoals bedoeld in de Algemene Maatregel van Bestuur.
• De TLV heeft een bepaalde geldigheidstermijn die kan variëren.
• De termijnen in de procedure voor aanvraag van een TLV bedraagt maximaal 10 weken. Als de
toelaatbaarheidsverklaring na afloop van die termijn niet is afgegeven dient de leerling tijdelijk
geplaatst te worden op de school van aanmelding.
• Ouders kunnen bezwaar maken tegen het besluit m.b.t. de toelaatbaarheidsverklaring. Om deze
bezwaren te behandelen voorziet het samenwerkingsverband in een bezwaaradviescommissie
en een bijpassende procedure.

4.10. Rechtstreekse instroom vanuit voorschoolse voorzieningen
Voor een groep leerlingen is bij de geboorte al duidelijk - of wordt op de voorschoolse voorziening al
duidelijk - dat zij aangewezen zullen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen volgen daarom
niet de reguliere route van ondersteuningstoewijzing. Het samenwerkingsverband zal nog gaan bepalen hoe zij omgaat met deze 'rechtstreekse instroom' in het speciaal onderwijs. Daarbij wordt de richtlijn 'toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het SO na 1 augustus 2014' gebruikt.
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4.11. Doorgaande lijn
Het samenwerkingsverband streeft er naar om bij transities de extra ondersteuning door te laten lopen. Het gaat om de volgende transities:
• van de voor- en vroegschoolse voorziening naar het primair onderwijs;
• van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (de verticale doorlopende ondersteuningslijn);
• van bao naar sbo/so en van sbo naar so en vice versa (de horizontale doorgaande ondersteuningslijn);
Over de verticale doorlopende lijn voert het samenwerkingsverband frequent overleg met het samenwerkingsverband RSV Breda e.o. (VO 30-03), over de effectieve overdracht van leerlingen naar
een andere school of opleiding. De algemene intentie van de beide samenwerkingsverbanden is dat conform de doelstellingen en de ambitie van passend onderwijs- gestreefd wordt naar een vergroting
van de deelname van leerlingen met ondersteuningsvragen aan het reguliere onderwijs.
De regelgeving passend onderwijs geeft aan dat de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs in principe eindigt op het moment waarop de leerling de school voor speciaal onderwijs verlaat, dus ook bij de overstap van het so naar het voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband
VO moet vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring verstrekken voor de toelating tot het voortgezet
speciaal onderwijs. Uiteraard na toestemming van de ouders en met gebruikmaking van de afgesproken documenten. Met name wordt hier gedoeld op het zogenaamde groeidocument dat voor beide
samenwerkingsverbanden in de regio Breda e.o. de basis vormt voor het handelingsgericht werken.
Bijzonder is de positie van verhuisleerlingen vanuit een ander samenwerkingsverband: deze leerlingen
hebben het wettelijke recht om in het ontvangende samenwerkingsverband geplaatst te worden op
een so-school. Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring van deze leerling afloopt dan wordt een nieuwe
verklaring gevraagd bij het ‘oorspronkelijke’ samenwerkingsverband. Bij de overgang van SO naar het
voortgezet onderwijs gaat het recht een TLV af te geven over naar het ‘nieuwe’ samenwerkingsverband.
4.12. Het bewaren van dossiers
4.12.1.Bescherming persoonsgegevens
De aan de Commissie Indiceren en Arrangeren (of een soortgelijk orgaan) verstrekte gegevens worden beheerd door het secretariaat van het samenwerkingsverband. Daar worden de fysieke dossiers
bewaard in een afgesloten kast. De dossiers van de leerlingen zijn in te zien door:
- de ouders en/of hun wettelijke vertegenwoordigers
- de leden van de commissie
- de leden van de bezwaaradviescommissie
- de leden van het dagelijks bestuur
Digitale databestanden met persoonlijke gegevens worden in een met een wachtwoord beveiligde
omgeving opgeslagen. Drie functionarissen zijn geautoriseerd om die gegevens te bekijken en door
ouders in te laten zien: de leidinggevende van de uitvoeringsorganisatie, de voorzitter van de commissie en de daartoe aangewezen secretaris/secretaresse.
4.12.2. Bewaartermijnen gegevens leerlingen
Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie jaar na afloop van:
a.
de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het (voortgezet) speciaal
onderwijs;
b.
de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
c.
de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school,
voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling als bedoeld in de eerste volzin
te verwerken
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5. Samenwerking met ouders
5.1. Inleiding
Het samenwerkingsverband heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor een wijze van onderwijsondersteuning waarbij handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken centraal staan. Dit komt
tot uiting in de regiobrede introductie van het groeidocument (cf. Pameijer en v.d. Beukering).
Bij deze werkwijze is het van belang dat scholen gebruik kunnen maken van de ervaringsdeskundigheden van de ouders. Als eerstverantwoordelijke opvoeders weten zij wat wel en niet werkt bij het
stimuleren en structureren van de ontwikkeling van hun kind. Vanuit die positie willen zij invloed uitoefenen op het beleid en de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leerkracht is
de onderwijsprofessional en is de eerstverantwoordelijke voor het bieden van goed onderwijs aan de
leerlingen, waaronder pedagogisch klimaat, didactiek, de klassenorganisatie. Van wezenlijk belang is
dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds
continu met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen zij profiteren van elkaars kennis, bij het
zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. In dit hoofdstuk geeft het samenwerkingsverband aan hoe zij deze ouderbetrokkenheid in de praktijk, op verschillende niveaus, ingericht heeft.
Steeds vanuit de gedachte dat ouders de eerstverantwoordelijke zijn voor de opvoeding van hun kind.
5.2. Relatie school-ouders-samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband staat als organisatie niet in direct contact met de ouders. De ouders hebben een relatie met de school van hun kind. Het samenwerkingsverband kan op afstand invloed hebben op die relatie door
• een nieuwsbrief over het samenwerkingsverband voor ouders;
• communicatie met ouders via de website; www.rsvbreda.nl/po;
• een paragraaf met informatie over het samenwerkingsverband in de individuele schoolgidsen;
• concrete afspraken tussen alle scholen over het betrekken van ouders bij het proces van indiceren en arrangeren;
• indien nodig ouders ondersteunen bij het vinden van een passende plek op een andere school;
• informatie over ondersteuning door andere instanties, bijvoorbeeld het CJG.
5.2.1. Samen zoeken naar een passende onderwijsplek
Eerst wordt geprobeerd het kind te plaatsen op de school waaraan ouders hun voorkeur voor uitspreken. Als dat niet kan dan gaat de school met de ouders op zoek naar een andere plek. De school
houdt daarbij rekening met:
• de behoefte van het kind;
• de voorkeuren van de ouders;
• de mogelijkheden van de school en de ouders;
Het samenwerkingsverband heeft de regio ingedeeld in drie subregio’s met ieder hun voorzieningen,
zodat leerlingen zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs kunnen volgen. De aangesloten schoolbesturen hebben onderling afspraken gemaakt om passend onderwijs mogelijk te maken.
5.2.2. Aanmelden van nieuwe leerlingen
De regelgeving schrijft voor dat ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun voorkeur. De scholen geven er de voorkeur aan dat ouders slechts op één school tegelijk aanmelden. Dit is
dan de school waar de zorgplicht ligt op het moment dat extra ondersteuning nodig blijkt. Kiezen ouders ervoor om hun kind op meerdere scholen tegelijk aan te melden, dan dienen zij op te geven welke school hun eerste voorkeur is. Dat is dat de school waar de zorgplicht ligt indien er extra ondersteuning nodig blijkt. De scholen van het samenwerkingsverband 30-03 vragen van de ouders om de
schriftelijke aanmelding in een gesprek toe te lichten: samenwerking begint bij samenkomen om de
ontwikkeling van het kind te bespreken. Persoonlijk contact is daarnaast van belang om te voorkomen
dat de relaties tussen school en ouders onnodig gejuridiseerd en gebureaucratiseerd worden. Indien
het kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven de ouders dat in het aanmeldingsgesprek aan.
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Dit moet minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint aan de school gemeld worden. Bij
aanmeldingen met een extra ondersteuningsvraag spelen trajectbegeleiders een belangrijke rol bij het
vormgeven van de contacten tussen school en ouders.
5.2.3. Beslissingsbevoegdheid van de school
De school heeft 6 weken de tijd om te bekijken of een kind kan worden toegelaten. Deze periode kan
de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Als de school een kind niet kan toelaten dan moet
het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet het
schoolbestuur in overleg met de ouders.
5.2.4. Geschillen
Als de school en de ouders er samen niet uit komen dan hebben ouders diverse mogelijkheden om
een geschil aanhangig te maken of een tussenpersoon in te schakelen. Het samenwerkingsverband
richt een algemene bezwarencommissie in, die als eerste beroepsmogelijkheid dient. Ook kunnen
ouders advies en ondersteuning vragen van een onafhankelijke partij, zoals bijvoorbeeld de onderwijsconsulent. Als ouders van mening zijn dat hun kind vanwege zijn handicap of chronische ziekte ongelijk wordt behandeld dan kunnen zij advies vragen bij het College voor de Rechten van de Mens
(voorheen de commissie gelijke behandeling).
Ouders kunnen ook bezwaar maken bij het schoolbestuur of bij de landelijke geschillencommissie
passend onderwijs. In het uiterste geval kunnen ouders naar de rechter stappen.
5.2.5. Ontwikkelings Perspectief Plan
De school stelt in geval van extra ondersteuning een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) op en legt
dit voor aan de ouders. School en ouders voeren op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO-o) over
het handelingsgerichte deel van het plan. In het Ontwikkelings Perspectief Plan voor een leerling in
het regulier onderwijs zijn in ieder geval opgenomen:
• de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsleerproces;
• het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan;
• de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.
Scholen voor speciaal onderwijs nemen alleen de eerste twee punten op.
5.3. Afstemming rondom individuele leerlingen
Het samenwerkingsverband brengt ouders van individuele leerlingen in positie door de continue samenwerking tussen ouders en school: zowel op algemeen niveau als op het niveau van individuele
leerlingen. Daarnaast geeft het samenwerkingsverband aan wat de rechten en plichten zijn van ouders in het proces van ondersteuning toewijzen rondom individuele leerlingen. Naast de verdeling van
verantwoordelijkheden, zoals geschetst in paragraaf 5.2 wordt met ouders op overeenstemming19
gericht overleg gevoerd op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief, mocht hun kind in
aanmerking komen voor extra ondersteuning. De taak van de school is om extra ondersteuning of een
toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband.
5.4. Ouders en medezeggenschap
De formele samenwerking tussen ouders en school is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen,
artikel 4: de medezeggenschap. Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het
samenwerkingsverband is vormgegeven:
1. via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het
schoolondersteuningsprofiel;
2. via deelname in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.

19

Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie Ypma, van Meenen, Rog, tijdens de TK-behandeling van april 2013, is
een wetsvoorstel in de maak dat de ouders instemmingsrecht geeft op het handelingsdeel. Daarmee is de huidige situatie
waarin ouders ook instemmingsrecht hebben op het handelingsdeel (in het geval van so en lgf) hersteld.
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6. Organisatie van het samenwerkingsverband
6.1 Inleiding
In de ontwikkelingsfase van het samenwerkingsverband hebben 27 besturen van scholen en 6 samenwerkingsverbanden WSNS in West-Brabant elkaar gevonden op visie, missie, kernwaarden en
doelstellingen en naar het Ministerie van OCW aangegeven samen verantwoordelijk te willen voor het
realiseren van passend onderwijs in hun gezamenlijke regio die 10 West-Brabantse Gemeenten omvat. De besturen hebben een stuurgroep ingericht die als ‘kwartiermaker’ het voortouw heeft genomen bij de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsverband. Op advies van de stuurgroep hebben de besturen gekozen voor de stichting als rechtspersoon. De stichting is in juli 2013 opgericht
door de stichtingen Delta-onderwijs en INOS, in september hebben de overige besturen plus 2 opting
in besturen zich aangesloten bij de “stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30-03, Optimale Onderwijs Kans”.
6.2 Inrichting van de organisatie
Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor de stichting als rechtsvorm en een one-tier bestuursmodel met zo min mogelijk hiërarchische lagen en zo laag mogelijke overheadkosten. In het one-tier
model is sprake van een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit houdt in dat er één
orgaan is waarin personen zitten met een bestuursfunctie en (andere) personen met een toezichtfunctie: de vertegenwoordigers van de 29 aangesloten besturen vormen samen Het Bestuur van het samenwerkingsverband. De vertegenwoordigers van de aangesloten besturen hebben uit hun midden de
leden en de voorzitter van het Dagelijks Bestuur gekozen. Het Dagelijks Bestuur functioneert als bestuursorgaan. De vertegenwoordigers van de overige aangesloten besturen hebben uit hun midden de
leden en de voorzitter van het Algemeen Bestuur gekozen. Het Algemeen Bestuur functioneert als
toezichthoudend orgaan.
Met die keuze wordt voldaan aan de voorschriften zoals vastgelegd in artikel 17b WPO en artikel 28
WEC die stellen dat het bestuur er zorg voor draagt dat de functies van bestuur en intern toezicht op
het bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden.
6.2.1. De uitvoeringsorganisatie
Het samenwerkingsverband heeft in de voorbereidende fase (2011-2013) een aantal uitgangspunten
geformuleerd bij de inrichting van de organisatie:
- de uitvoeringsorganisatie is een zo klein mogelijke organisatie (maakt zo min mogelijk kosten, opdat zoveel mogelijk geld naar de leerlingen kan gaan);
- er is een actief DB (de bestuurders besturen, en investeren daarin om niet). Het DB is actief in de
beleidsvoorbereiding. Er wordt daarbij verwacht dat ook de besturen die niet in het DB zitten ook
om niet menskracht inzetten;
- het DB wordt gesteund door een ambtelijk secretaris/ of beperkte ambtelijke staf;
- de functie ambtelijk secretaris stuurt processen in de uitvoering aan en is functioneel leidinggevende van de uitvoeringsorganisatie;
- er zijn geen mensen in dienst van het swv (wel detacheringen);
- de uitvoering is bij aanvang in elk geval smal: de uitvoeringsorganisatie zal alleen wettelijk verplichte taken uitvoeren. Eventueel later doorgroei naar meer;
- alle deelnemende besturen investeren in de uitvoeringsorganisatie;
- diensten worden niet ingekocht bij schoolbesturen i.v.m. betrokkenheid/belangenverstrengeling.
Het gaat om grote geldbedragen en gevoeligheden, diensten wel inkopen c.q. uitbesteden bijv. bij
administratiekantoor (boekhouding);
- toeleiding en toewijzing moeten we ook in PO regelen. Het zou wenselijk zijn om het indicatieorgaan voor po en vo samen te doen. Ook hier inzet op detacheringsbasis, (personele inbreng vanuit
de besturen kapitaliseren);
- zo min mogelijk overheadkosten om middelen optimaal te benutten.
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Later is daar als uitgangspunt aan toegevoegd dat de aanwezige expertise zoveel mogelijk behouden
moet blijven.
Bovendien is – in tegenstelling tot een van de eerder beschreven uitgangspunten - de keuze gemaakt
de leiding van de uitvoeringsorganisatie in handen te geven van een directeur. Deze wordt op basis
van detachering aangesteld.
6.2.2. Personeel
De in paragraaf 6.3. aangehaalde uitgangspunten zijn richtinggevend voor de inzet van personeel in
het samenwerkingsverband.
Voorlopig blijven de werknemers van het (V)SO die onder het tripartiete akkoord vallen nog in dienst
van hun huidige werkgevers. Er wordt niet gekozen voor opting out, waarbij de ambulant begeleiders
direct in dienst komen van het samenwerkingsverband en de volledige rugzakgelden beschikbaar komen voor het samenwerkingsverband.
Aangezien het samenwerkingsverband wil gaan werken met een groep professionals die ingezet worden bij de vormgeving en ondersteuning van onderwijsarrangementen zullen deze medewerkers, bij
gebleken geschiktheid, hier ingezet kunnen worden. Daarmee behouden we hun expertise.
Bij de verdere personele invulling van de uitvoeringsorganisatie na 01-08-2014 zal rekening gehouden
met de rechtspositionele positie en belangen van medewerkers van de SWV-WSNS en de Regionale
Expertisecentra Cluster-3 en -4. Het tripartiete akkoord zoals overeengekomen tussen het ministerie
van OCW, de besturenorganisaties en de vakorganisaties voor onderwijspersoneel geeft richtlijnen
voor het behartigen van de belangen van personeel van de samenwerkingsverbanden WSNS en de
REC die als gevolg van de opheffing van deze organisatie hun baan verliezen.
6.2.3. Werkgroepen
Voor de verdere ontwikkeling van de organisatie van het samenwerkingsverband zijn werkgroepen
ingericht. Deze werkgroepen worden aangestuurd door en rapporteren aan het Dagelijks Bestuur.
In iedere werkgroep participeert een lid van het Dagelijks Bestuur. De volgende werkgroepen zijn
actief:
• Onderwijsondersteuning
• Financiën
• Personeel
• Communicatie
6.2.4. De Ondersteuningsplanraad
Als medezeggingsplatform voor het ondersteuningsplan is een ondersteuningsplanraad (OPR) ingericht, met vertegenwoordigers van ouders en onderwijspersoneel. De inrichting van de OPR is voorbereid door het inrichten van een klankbordgroep die actief heeft geparticipeerd in de ontwikkelingsfase.
De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden. De leden van de OPR
worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de aangesloten scholen, maar behoeven zelf geen deel uit te maken van een MR. De leden van de OPR verrichten hun werkzaamheden
zonder last of ruggespraak. De eerste formele taak van de OPR is de beoordeling van het ondersteuningsplan.
6.2.5. Beleidsdocumenten
Naast het ondersteuningsplan stelt het bestuur van het samenwerkingsverband de volgende beleidsdocumenten op:
• Jaarplan (korte opsomming van activiteiten)
• Inhoudelijk jaarverslag
• Financieel jaarverslag
• Begroting

27 | P a g i n a

6.3 Geschillenregeling
Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de
communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat
ouders zich niet kunnen vinden in het besluit van de school naar aanleiding van hun vraag om extra
ondersteuning. Ouders kunnen in dat geval dan een beroep doen op ondersteuning van de onderwijsconsulenten. De mogelijkheid tot een second opinion, bijvoorbeeld het raadplegen van een onderwijsvoorziening van een ander samenwerkingsverband, kan door een samenwerkingsverband worden
aangeboden.
Als dit voor partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt is er sprake van een geschil. Een geschil
kan worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de school en/of het schoolbestuur.
Daarnaast wordt een landelijke geschillencommissie ingesteld, voor klachten die betrekking hebben op
aanmelding en verwijzing van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief.
De regelgeving passend onderwijs introduceert de volgende nieuwe landelijk geschillenplatforms, die
worden ondergebracht bij de stichting Onderwijsgeschillen:

1. De tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief
Deze commissie wordt ingesteld voor de periode 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2014 en beslecht geschillen over het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het (v)so.

2. Geschillencommissie Passend onderwijs
De tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', vervangt vanaf 1 augustus 2014 de tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief en beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over toelating
van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.

3. Arbitragecommissie
De arbitragecommissie beslecht geschillen binnen het samenwerkingsverband, die betrekking
hebben op:
• de statuten (in de oprichtingsfase);
• de onderlinge verhoudingen;
• het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning;
• de (verdeling van de) bekostiging daarvan.

4. Geschillencommissie OOGO
De landelijke geschillencommissie OOGO beslecht geschillen tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden over het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In opdracht
van de VNG, de PO-Raad en de VO-raad heeft Stichting Onderwijsgeschillen ten behoeve van
gemeenten en besturen van samenwerkingsverbanden een modelprocedure ontwikkeld. Deze
modelprocedure wordt gehanteerd bij het OOGO van het samenwerkingsverband met de gemeenten.

5. Geschillen medezeggenschap
Voor geschillen over medezeggenschap in relatie tot passend onderwijs kan een beroep worden gedaan op de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (de LCG WMS).

6. Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring
Het samenwerkingsverband sluit zich aan bij de landelijke bezwaaradviescommissie waartoe
ouders of een schoolbestuur zich kunnen richten bij een bezwaar tegen het besluit over een
toelaatbaarheidsverklaring.
Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het college voor mensenrechten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) en om een beroep
aan te tekenen bij de rechter.
Het samenwerkingsverband richt een algemene bezwarencommissie in waar ouders en/of scholen
terecht kunnen voor mediation alvorens de stap te zetten naar de hiervoor genoemde landelijke commissies
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6.4 Voeren van op overeenstemming gericht overleg met gemeenten.
Het bestuur van het samenwerkingsverband voert conform de regelgeving op overeenstemming gericht overleg met gemeenten (OOGO-g) over het ondersteuningsplan. Zowel schoolbesturen als gemeenten hebben belang bij een goede afstemming van onderwijs en jeugdzorg. De decentralisatie
van de jeugdzorg zal de regierol van de gemeente op het jeugddomein verstevigen. Vanuit deze rol is
nauwe samenwerking met schoolbesturen een vereiste.
Wettelijk is vastgelegd dat op overeenstemming gericht overleg plaatsvindt tussen gemeenten en
samenwerkingsverband, over het ondersteuningsplan waarin het samenwerkingsverband haar beleid
en werkwijze vastlegt.
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) of de Regionale Educatieve Agenda (REA) kan een kader bieden
voor dit OOGO-g. In het OOGO-g worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisvesting, leerlingenvervoer, aansluiting van de zorg in en om de school, de vroegsignalering, ondersteuning aan kind,
gezin en school, de relatie met het Centrum voor Jeugd en Gezin met de zorg- en ondersteuningsstructuur in en om de school, de inzet van jeugdzorg op de scholen, integrale toewijzing van ondersteuning en gespecialiseerde jeugdzorg en onderwijsondersteuning.
De gemeente is nu al verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de leerplicht, de RMC-functie,
de jeugdgezondheidszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze verantwoordelijkheid wordt na de decentralisatie van de jeugdzorg, de decentralisatie van de begeleidingsfunctie uit
de AWBZ en de invoering van de Participatiewet verder verbreed.
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7. Passend onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid
7.1. Inleiding
De regelgeving passend onderwijs schrijft voor dat er een OOGO gevoerd moet worden tussen het
bestuur van het samenwerkingsverband en de gemeente(n) over het ondersteuningsplan. Dit overleg
is gewenst om een juiste afstemming te krijgen tussen de beleidsterreinen jeugdzorg en onderwijs.
Daardoor is meer integratie mogelijk en kan er meer gezamenlijk gewerkt worden. Centraal daarbij
staat het samenwerken voor de jeugd, vanuit het belang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en jeugdbeleid in het bijzonder ten aanzien van de taken inzake leerlingen met ondersteuningsvragen. De regio van het swv PO 30-03 wordt gevormd door 10 gemeenten: Breda, Etten-Leur, Dongen, Zundert, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam (m.u.v. postcode 5131), Gilze-Rijen, Oosterhout, Drimmelen (m.u.v. postcodes 4926 en 4927) en Geertruidenberg.
De door VNG ontwikkelde modelprocedure OOGO wordt gehanteerd. Deze is als bijlage toegevoegd.
7.2. Gezamenlijke basis
Parallel aan de visie op Passend onderwijs, richt de visie op opvoeding en jeugdzorg zich op ‘het gewone opvoeden en opgroeien’. Dit resulteert in het versterken van sociale netwerken en informele
zorg. Daarbij richten de gemeenten zich op het beperken van de inzet van gespecialiseerde opvangvoorzieningen (exclusie) en het bevorderen van de inzet van voorzieningen om de opvoeding binnen
de eigen sociale context te versterken (inclusie). Voor vrijwel alle kinderen geldt dat de directe omgeving (gezin, school, buurt, enzovoort) de beste basis biedt bij het realiseren van extra zorg en ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is integraal handelen volgens de methode één kind, één gezin, één
plan, één regisseur. Basisvoorzieningen worden waar nodig versterkt, opdat ook kinderen met een
extra ondersteuningsvraag zich binnen die voorziening optimaal kunnen ontwikkelen. Met andere
woorden: onderwijs, jeugdzorg en gemeenten werken samen aan een samenhangende zorgstructuur
die er niet primair op gericht is de opvoeding over te nemen maar deze zoveel mogelijk te versterken.
7.3. Transitie Jeugdzorggelden van rijk naar de gemeenten
Tegelijkertijd met de stelselwijziging in het onderwijs voltrekken zich ingrijpende veranderingen in de
jeugdzorgsector. De jeugdhulp wordt vanaf i januari 2015 georganiseerd vanuit jeugdzorgregio's. Het
samenwerkingsverband krijgt te maken met drie jeugdzorgregio’s: West-Brabant-West, WestBrabant-Oost en Midden-Brabant. De jeugdzorgregio’s vallen niet samen met het werkgebied van het
samenwerkingsverband:
West-BrabantWest
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Woensdrecht
Zundert

Gebied
SWV
ja

ja

West-BrabantOost
Aalburg
Alphen-Chaam
Baarle-Nassau
Breda
Drimmelen
Geertruidenberg
Oosterhout
Werkendam
Woudrichem

Gebied
SWV
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Midden Brabant
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Heusden
Hilvarenbeek
Loon op Zand
Oisterwijk
Tilburg
Waalwijk

Gebied
SWV
ja
ja

Door de niet samenvallende regiogrenzen van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de
jeugdzorgregio’s zal het samenwerkingsverband rekening moeten houden met de regioplannen van
drie jeugdzorgregio’s: West-Brabant-West, West-Brabant-Oost en Midden-Brabant. Gemeenten krijgen
de beschikking / voeren de regie over de financiële jeugdzorgmiddelen. Jeugdzorginstelling krijgen te
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maken met een statuswijziging en moeten op basis daarvan hun organisatie aanpassen (transformatie
van de jeugdzorg).
Bij het ontwikkelen van onderwijsarrangementen is het na 1 januari 2015 van belang via welke organisatie en op welke wijze de dienstverlening van de jeugdzorg beschikbaar wordt gesteld.
In het OOGO-g over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband kunnen wat dat betreft
afspraken worden opgenomen. Het samenwerkingsverband voert meerdere keren per jaar bestuurlijk
en ambtelijk overleg met de gemeenten, onder meer over de jeugdzorgplannen van de verschillende
jeugdzorgregio’s. De wethouders van de gemeenten Breda, Oosterhout en Etten-Leur voeren het
overleg met de onderwijsbestuurders; op het moment dat er formeel OOGO-g gevoerd wordt, zijn
daarbij alle wethouders aanwezig.
De voorzitters van het dagelijks bestuur van de samenwerkingsverbanden PO en VO in de regio Breda
e.o. vertegenwoordigen het onderwijsveld in de jeugdzorgregio’s.
7.4. Sectorale raakvlakken
Er is een aantal thema’s te noemen waar voor geldt dat onderwijs, jeugdzorg en gemeenten een gezamenlijk belang hebben. Deze thema’s vormen daarmee de agenda voor het overleg tussen het onderwijs en de gemeenten:

1. Aansluiting onderwijs-sociaal domein (jeugdzorg-WMO)
“Eén kind, één gezin, één plan, één regisseur” kan alleen gerealiseerd worden door goede afspraken over de aansluiting van onderwijs en jeugdzorg.

2. Onderwijshuisvesting
Het inrichten van een dekkend netwerk aan voorzieningen heeft mogelijk gevolgen voor de huisvesting van scholen in één of meerdere gemeenten;

3. Leerplicht
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor iedere
aangemelde leerling. Het plaatsen en eventueel verplaatsen van leerlingen vraagt een goede samenwerking met de afdeling Leerplicht van de diverse gemeenten. In de regio West-Brabant zijn
die afdelingen Leerplicht samengebracht in het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Het samenwerkingsverband voert frequent overleg met het RBL. Twee gemeenten, te weten Dongen en GilzeRijen, participeren niet in dit RBL. Met deze gemeenten zullen aparte werkafspraken gemaakt worden.

4. Leerlingenvervoer
Het inrichten van een dekkend netwerk aan voorzieningen heeft mogelijk ook gevolgen voor het
leerlingenvervoer.

5. Eerste opvang anderstaligen
De opvang van anderstaligen vraagt om een goede afstemming tussen de gemeenten onderling en
het samenwerkingsverband over de eventueel gewenste spreiding én bekostiging van deze voorziening(en).
7.5. Bestaande initiatieven
In de samenwerking tussen het samenwerkingsverband en gemeenten is al een aantal initiatieven
genomen:
− de gemeenten voeren overleg met de beide samenwerkingsverbanden in de regio 30-03 (PO en
VO) in een ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep bereidt het informele OOGO-g voor dat uitmondt in het formele OOGO-g (zie paragraaf 6.4.);
− een pilot met de Één kind, één gezin, één plan, één regisseur-aanpak in relatie tot de transitie
jeugdzorg. In het project “Proeftuin” wordt op een aantal scholen scenario’s uitgewerkt.
7.6. Structurele samenwerking
Swv PO 30-03 ziet de samenwerking met gemeenten als de weg om te komen tot structurele evaluatiemomenten en afspraken over de wijze van rapportage over de uitvoering/ praktische vertaling van
het ondersteuningsplan c.q. het gemeentelijke plan Zorg voor Jeugd. Dit wordt verder uitgewerkt in
de samen opgestelde ontwikkelagenda.
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8. Kwaliteitsontwikkeling
8.1. Inleiding: “We staan voor kwaliteit”
De doelen van passend onderwijs zijn duidelijk verankerd in de visie, het beleid en de acties van het
samenwerkingsverband. Op hoofdlijnen heeft het samenwerkingsverband de activiteiten voor de komende periode gepland. Gekozen is voor een resultaatgerichte benadering waarbij op school- en op
bovenschools niveau in het belang van de schoolloopbaan van de leerling resultaten geboekt gaan
worden. Om zicht te krijgen op de kwalitatieve effecten van de inspanningen van zowel de aangesloten scholen als het samenwerkingsverband is een toegesneden systematiek voor monitoring en evaluatie noodzakelijk. Het samenwerkingsverband gaat hierbij uit van de drie kwaliteitsaspecten die de
Inspectie voor het onderwijs voorlopig heeft geformuleerd voor passend onderwijs (Toezichtskader
passend onderwijs, zomer 2013):
• Resultaten
Een passende plek voor iedere leerling door een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen. Activiteiten: analyse van het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters,
zicht op leerlingen die tussen wal en schip vallen, doorstroomgegevens, resultaten samenwerking jeugdzorg.
• Management en organisatie
Een duidelijke missie en doelstellingen van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs, een slagvaardige aansturing, een sterke communicatie en een doelmatige, inzichtelijke
organisatie.
• Kwaliteitszorg
Zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie door het samenwerkingsverband, planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording hierover en borging van verbeteringen.
8.2. Monitoring en evaluatie
Met de invoering van passend onderwijs krijgt de samenwerking tussen samenwerkingsverband,
schoolbesturen en scholen een extra dimensie. Nog sterker dan voorheen worden scholen onderling
met elkaar verbonden. De beslissingen van een bepaalde school over de schoolloopbaan van leerlingen leiden o.i.v. de zorgplicht onvermijdelijk tot gevolgen voor de andere scholen. Ook weten we
dat overmatige deelname aan het speciaal onderwijs financiële gevolgen heeft voor het gehele samenwerkingsverband. Uit de doorrekening van de 11 scenario’s in het voortraject weten we welke
gegevens het grootste effect sorteren op de financiële bewegingsruimte.
Dat betekent dat het samenwerkingsverband een goed zicht moet hebben op alle leerlingenstromen,
kengetallen, in-, door- en uitstroom en financiële overzichten. Daartoe wordt een monitoring opgesteld, die ten minste eens per jaar wordt ingevuld. In die monitor zullen in ieder geval zal de volgende
basisgegevens opgenomen worden:

A. Inhoudelijke ontwikkelingen
-

aantal leerlingen in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs per school;
aantal scholen met aangepast toezicht binnen het samenwerkingsverband;
aantal toelaatbaarheidsverklaringen die zijn afgegeven;
aantal verwijzingen en terugplaatsingen, uitgesplitst per school;
aantal aangepaste ondersteuningsprofielen;
ongezette arrangementen vanuit de scholen; periode, hoeveelheid ondersteuning, school en
uitstroom, inzet vanuit de zorg;
ingezette arrangementen vanuit het samenwerkingsverband; periode, hoeveelheid ondersteuning, school en uitstroom, inzet vanuit de zorg;
aantal thuiszitters, meldingen van scholen en thuiszitters volgens een nader te bepalen definitie.
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-

aantal meldingen bij beroep en bezwaar binnen het samenwerkingsverband, aantal mediation trajecten, aantal contacten met onderwijsconsulenten, aantal meldingen bij de landelijke geschillencommissie.

B. Financiële ontwikkelingen:
-

analyse ondersteuningsbudget schooldeel en de spreiding over de scholen en besturen;
analyse ondersteuningsbudget deel samenwerkingsverband;
voortgang meerjarenbegroting en trends;
rentabiliteit, kapitalisatiefactor, eigen vermogen, weerstandsvermogen en solvabiliteit van de
stichting.

8.3. Planning en control cyclus
Het samenwerkingsverband werkt met een PDCA (plan, do, check en act) cyclus voor de ontwikkeling
en evaluatie van het beleid. Er wordt een jaarcyclus opgesteld, waarin de taken ten aanzien van de
ontwikkeling van documenten is opgenomen.
8.4. Inspectie van het onderwijs
In het Toezichtskader passend onderwijs (zomer 2013) wordt aangegeven dat de inspectie jaarlijks
een risicoanalyse uitvoert op basis van de aanwezige kennis over het functioneren van het samenwerkingsverband. Voor deze risicodetectie hanteert de inspectie een risicomodel dat is gebaseerd op zes
parameters. De inspectie ontwikkelt en ijkt voor elke parameter normen.
De parameters dienen alleen om te bepalen of er aanleiding is om in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband. Na dit gesprek kan blijken dat er geen aanleiding is om nader onderzoek te
doen. De parameters zijn:
1. thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs;
2. spreiding en doorstroom in het onderwijs;
3. (eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen;
4. signalen;
5. het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen;
6. de deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar.
8.5. Verantwoording van inzet van middelen
Binnen het samenwerkingsverband zijn afspraken met de scholen vastgesteld over de inzet van de
basisondersteuning en de extra ondersteuning.
Daarbij is het schooljaar 2014-2015 benoemd als overgangsjaar. Voor dat schooljaar worden aparte
afspraken gemaakt met betrekking tot de financiële middelen om de continuering van de ondersteuning van de leerlingen niet in gevaar te brengen. Tegelijkertijd wordt aan een nieuwe wijze van bekostiging van de extra ondersteuning gewerkt.
Het samenwerkingsverband ontvangt de overheidssubsidie en is ook verantwoording verschuldigd
over de inzet van die middelen. Voor een adequate verantwoording van doelmatig ingezette middelen,
rapporteert de school dan ook systematisch aan het samenwerkingsverband welke activiteiten ontplooid zijn en welke resultaten men geboekt heeft.
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9. Financiën
9.1. Inleiding: Naar een nieuwe bekostigingssystematiek
Met de komst van passend onderwijs verandert de bekostigingssystematiek voor de scholen ingrijpend. De kern van de nieuwe systematiek wordt gevormd door vijf elementen:

1. Basisbekostiging
Alle scholen, ook de so-scholen, krijgen basisbekostiging. Dit is de bekostiging die scholen
rechtstreeks ontvangen van de rijksoverheid voor het onderwijs.
2. Budget voor lichte ondersteuning
Elk samenwerkingsverband krijgt de beschikking over een budget voor lichte ondersteuning.
3. Normbudget voor zware ondersteuning
Elk samenwerkingsverband krijgt de beschikking over een normbudget voor leerlingen met
een zware ondersteuningsvraag. Dit budget wordt gebaseerd op een bedrag per leerling
voor het totaal aantal leerlingen dat ingeschreven staat op scholen in het samenwerkingsverband (exclusief de leerlingen ingeschreven op het so).
4. Ondersteuningsbekostiging
Uit het normbudget wordt per leerling die door het samenwerkingsverband wordt verwezen
naar het speciaal onderwijs (so), een bedrag overgeheveld naar de betreffende so-school:
de ondersteuningsbekostiging. Dit bedrag is gebaseerd op drie categorieën met elk hun eigen prijs. DUO voert deze verplichte overdracht uit op basis van het aantal leerlingen op de
teldatum 1 oktober in het voorafgaande schooljaar.
Indien de ondersteuningsbekostiging het normbudget overschrijdt, wordt deze overschrijding verrekend met de lumpsum van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Het
budget voor lichte ondersteuning valt buiten deze verrekening en blijft dus altijd ter beschikking van het samenwerkingsverband.

5. Verevening
In de uiteindelijke situatie krijgt elk samenwerkingsverband eenzelfde normbudget per leerling voor zware ondersteuning. Deze verevening wordt via een overgangsregeling stapsgewijs doorgevoerd. In schooljaar 2015/2016 worden samenwerkingsverbanden via de overgangsregeling nog voor 100% (dat wil zeggen: o.b.v. 1-10-2011) gecompenseerd voor de
verevening. In 2019/2020 worden de samenwerkingsverbanden voor het laatst gecompenseerd voor een deel van het vereveningsbedrag. In 2020/2021 is de verevening volledig en
is er geen sprake meer van een overgangsregeling.
9.2. De verevening voor het samenwerkingsverband PO 30-03
Een samenwerkingsverband kent in de bekostiging twee gescheiden vormen van bekostiging: de lichte
ondersteuningsmiddelen en de zware ondersteuningsmiddelen. Onder de zware ondersteuningsmiddelen wordt verstaan het geheel aan middelen dat uitgegeven wordt aan het speciaal onderwijs en aan
de huidige leerlinggebonden financiering.
Alle overige middelen worden gerekend tot de lichte ondersteuningsmiddelen.
Ten aanzien van de zware ondersteuningsmiddelen heeft de overheid het standpunt ingenomen dat er
geen reden is om aan te nemen dat de zware ondersteuningsmiddelen per samenwerkingsverbandregio zouden moeten verschillen. Daarom wordt de financiering van samenwerkingsverbanden gebaseerd op een vast bedrag voor iedere leerling in het samenwerkingsverband. Om de ongelijkheid in
bekostiging in een aantal jaren weg te kunnen werken is er per samenwerkingsverband een vereveningsbedrag vastgesteld.
Het vereveningsbedrag is vastgesteld op het verschil tussen de ondersteuningskosten per samenwerkingsverband (inclusief rugzakken) per 1-10-2011 en het normbudget, ook berekend op basis van de
leerlingenaantallen per 1-10-2011.
Voor het samenwerkingsverband PO 30-03 komt deze berekening uit op een negatief vereveningsbedrag van € 2.144.937,--. Dit bedrag wijzigt niet meer.
34 | P a g i n a

9.3. Het overgangsjaar 2014-2015
1. Elk samenwerkingsverband krijgt een budget voor lichte ondersteuning. Dit zijn de middelen die tot
nu toe onder de noemer Weer Samen Naar School (WSNS) werden verstrekt. Het samenwerkingsverband heeft besloten deze middelen in 2014-2015 in het geheel aan de scholen/besturen uit te
keren.
2. Per 1 augustus 2014 wordt het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor onder meer de toewijzing van extra ondersteuning aan leerlingen en de beoordeling van de toelaatbaarheid tot het
speciaal (basis)onderwijs.
3. Het samenwerkingsverband ontvangt het reguliere deel van de leerlinggebonden financiering (lgf),
op basis van het aantal leerlingen met lgf binnen het samenwerkingsverband op 1 oktober 2013.
De middelen voor de ambulante begeleiding worden dan nog toegekend aan de scholen voor speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft besloten het reguliere deel van dit budget in het
overgangsjaar nog toe te kennen op dezelfde wijze als in het jaar daarvoor geschied zou zijn.
4. Nieuwe aanvragen voor een dergelijk arrangement worden toegekend onder het voorbehoud dat
bij overschrijding van het beschikbare budget er een korting plaatsvindt. Mocht door de korting de
kwaliteit van de zorg niet voldoende gegarandeerd zijn, dan wordt door het DB een nieuw conceptbesluit aan het bestuur voorgelegd. De zorg voor de leerlingen staat voorop.
5. Het samenwerkingsverband ontvangt de middelen die samenhangen met het afschaffen van de
regionale expertisecentra. Aanvankelijk zou hier ook een compensatiebedrag voor de groeibekostiging worden opgenomen, maar inmiddels is besloten dat DUO deze bekostiging nog 1 jaar uit gaat
voeren.
6. Op basis van de regelgeving Passend onderwijs dienen de samenwerkingsverbanden vanaf 20152016 zelf zorg te dragen voor een adequate overdracht van middelen indien er sprake is van groei
na de teldatum.

9.4. Meerjarenbegroting
In schooljaar 2012-2013 heeft het samenwerkingsverband op basis van de toen bekende bekostigingsgegevens en leerlingenprognoses een eerste opzet van een meerjarenbegroting gemaakt. Hierbij
is gebruik gemaakt van het model Meerjarenbegroting van de PO-Raad en de daarbij geadviseerde
parameters. Op basis van die meerjarenbegroting zijn voor 2014-2015 de twee besluiten genomen
zoals in de vorige paragraaf zijn verwoord.
Daarnaast is een aantal scenario’s opgesteld en doorgerekend met als doel goed zicht te krijgen op
het effect van te maken beleidskeuzen op de toekomstige financiële situatie van het samenwerkingsverband. M.a.w. er is een financieel dashboard ontwikkeld en vanaf februari 2014 zal besproken gaan
worden aan welke knoppen we willen draaien.
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10. Afkortingen- en begrippenlijst
ASS
AB
AMvB
BaO
BRIN nummer
CJG
CvB
DB
DUO
EMG

autisme spectrum stoornis
algemeen bestuur
algemene maatregel van bestuur
basisonderwijs
basis registratie instellingen-nummer
centrum voor jeugd en gezin
commissie voor Begeleiding
dagelijks bestuur
dienst uitvoering onderwijs
ernstig meervoudig gehandicapten

GGz
LG
LGF
LZK
MG
OZA
NJi
OCW
OOGO-g
OOGO-o
OP
OPP
OPR
OWR
OZA
PCL
PDCA cyclus
PO
RBL
REC
RMC
RSV Breda eo
SO
SBO
SOP
SWV
VO
VSO
WPO
ZML
ZMOK

geestelijke gezondheidszorg
lichamelijk gehandicapten
leerlingebonden financiering
langdurig zieke kinderen
meervoudig gehandicapten
onderwijsarrangement: extra onderwijsondersteuning aan een leerling
Nederlands jeugd instituut
ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
op overeenstemming gericht overleg met gemeente(n)
op overeenstemming gericht overleg met ouders
ondersteuningsplan
ontwikkeling perspectief plan
ondersteuningsplanraad
onderwijskundig rapport
onderwijszorgarrangement: arrangement dat onderwijs en jeugdzorg samen uitvoeren.
permanente commissie leerlingenzorg
plan – do –check-act-cyclus
primair onderwijs
regionaal bureau leerplicht
regionaal expertisecentrum
regionaal meld- en coördinatiepunt
regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving (voortgezet onderwijs)
speciaal onderwijs
speciaal basisonderwijs
schoolondersteuningsprofiel
samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Wet op het Primair Onderwijs
zeer moeilijk lerend
zeer moeilijk opvoedbare kinderen
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11. Bijlagen (ter informatie)
1. Het visie- en missiedocument
2. Omschrijving van de basisondersteuning
3. Versie Groeidocument (in ontwikkeling)
4. Drie stroomschema’s PO-Raad Toeleiding
5. Overzicht van aangesloten besturen
6. Tripartiete akkoord OCW, besturenorganisaties en vakorganisatie over rechtspositie Personeel
7. Modelprocedure VNG voor OOGO-g.
8. Statuten van de ‘stichting regionaal swv PO Breda, OOK’
9. Werkdocument: toeleiding naar extra ondersteuning (routes)
10. Werkdocument: de organisatie van de toeleiding naar extra ondersteuning
11. Werkdocument: inzet van specialisten/gedragsdeskundigen
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Bijlage 1: het missie- en visiedocument
Inleiding
Het missie- en visiedocument vormt de basis onder de inspanningen van de gezamenlijke besturen in
de regio OOK. De visie geeft richting aan het handelen, het is de toetssteen bij ontwikkeling en innovatie. De visie verbindt, inspireert en motiveert. De visie onderscheidt de regio PO 30-03 van andere
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. We beschrijven de visie op basis van een aantal kernwaarden. Daarbij geven we aan welke uitgangspunten we daar binnen ons samenwerkingsverband bij
willen hanteren.
Missie

Samenwerkingsverband PO 30-03 en de daarin participerende schoolbesturen streven naar
optimale onderwijskansen en doen daarbij recht aan de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind in de regio OOK.
Deze opdracht vraagt om een visie op leren en educatie die recht doet aan elke individueel kind, zodanig dat aan alle pupillen van de doelgroep optimale onderwijskansen worden geboden om zichzelf
zo goed mogelijk te ontplooien binnen de sociaal-maatschappelijk context en creatief-opbouwend bij
te kunnen dragen aan de samenleving.
De kinderen waar we voor staan - leerlingen van 4 t/m 14 jaar - zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk.
De verschillen in sekse, sociaal-culturele, economische en etnische achtergrond van de leerlingen
spelen een rol binnen het onderwijs. Bovendien bestaan er tussen leerlingen onderling ook op cognitief en psychisch en fysiek niveau vele verschillen. Het is aan het de diverse onderwijsinstellingen in
de regio OOK om te zorgen voor een zodanige inrichting van het onderwijs dat recht wordt gedaan
aan die verschillen.
De besturen die deelnemen in Samenwerkingsverband PO 30-03 onderschrijven de missie als uitgangspunt bij het uitvoeren van de wet- en regelgeving Passend onderwijs.
Visie
Als afzonderlijke school en/of bestuur is het onmogelijk om bovenstaande missie alleen te volbrengen.
Een dekkend aanbod van onderwijs en onderwijsondersteuning zoals bedoeld in de wetgeving Passend onderwijs dat recht doet aan de leerbehoeften van elk kind en rekening houdt met individuele
leerattituden, moeten we met elkaar vormgeven. Daarin ligt fundamenteel de bestaansgrond van het
samenwerkingsverband.
‘Passend’ onderwijs is een arrangement dat voldoet aan de onderwijsbehoefte van de betreffende
leerling, zodanig dat deze optimaal wordt aangesproken en uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen om zo
optimaal en gelukkig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.
De schoolbesturen in de regio OOK zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning waaraan leerlingen in de regio behoefte hebben) Onze ambitie is dat er geen kind tussen wal en
schip valt, en er geen kind van onze doelgroep thuiszit.

Rol van de ouders
De scholen van samenwerkingsverband PO 30-03 richten zich op de unieke eigenschappen, interesses
en mogelijkheden van iedere leerling. Ook als er sprake is van speciale onderwijs-behoeften en extra
onderwijsondersteuning willen wij uitgaan van de mogelijkheden en de sterke kanten van leerlingen.
Ouders en verzorgers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en talenten van hun kind.
Daarom hebben zij niet alleen vertrouwen in de capaciteiten en mogelijk-heden van het kind zelf,
maar ook in hun eigen mogelijkheden om het beste uit hun kind te halen.
Op basis van dit vertrouwen werken de scholen van samenwerkingsverband PO 30-03 actief samen
met ouders en verzorgers. Zij zien ouders en verzorgers als hun belangrijkste samenwerkingspartners. Ouders hebben bij het realiseren van Passend onderwijs een wezenlijk andere rol dan de
overige ketenpartners. In de samenwerking tussen leerling en school vormen ouders de derde partij in
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de ´gouden driehoek´. Aan het vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en de deskundig-heid
van ouders/verzorgers ontleent samenwerkingsverband PO 30-03 de ambitie om ouders zoveel
mogelijk te betrekken bij het onderwijs en de extra onderwijsondersteuning.

Kernwaarden
Handelen gericht op het realiseren van de missie van samenwerkingsverband 30-03 is gebaseerd op
de solidariteit, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Solidariteit is ons uitgangspunt bij het realiseren van de gezamenlijke missie en visie. We willen
passend onderwijs aanbieden in een sfeer van vertrouwen en samenwerking. Dat geldt voor de
besturen van diverse onderwijssectoren, voor alle instellingen van regulier basisonderwijs
(basisondersteuning), speciaal basisonderwijs (lichte ondersteuning) en voor alle categorieën speciaal
onderwijs, meer specifiek voor het speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 (zware onder-steuning), maar
ook voor de partners in de (jeugd)zorg.
De gemeenten willen we hierbij als medeverantwoordelijk benoemen, in hun relatie tot de ketenpartners (AWBZ,WMO, CJG, etc.). Schoolbesturen hebben zorgplicht op basis van de wetgeving Passend
onderwijs. Gemeenten hebben regieverantwoordelijkheid en hulpverleningsplicht op basis van de wetgeving Zorg voor Jeugd. Scholen en gemeenten moeten het dus samen doen.
In het vorm geven aan die samenwerking hebben we de volledige diversiteit aan expertise die binnen
de regio OOK aanwezig is nodig. De deelnemende schoolbesturen streven naar optimalisatie van de
expertise voor zover die van belang is voor het passend onderwijsaanbod op de eigen scholen. De
scholen in de regio OOK zetten hun expertise in binnen de eigen organisatie en desgewenst ook daarbuiten. Het delen van kennis, kunde en vaardigheden is daarbij vanzelfsprekend en geeft mogelijkheden tot groei, ontwikkeling en kenniscreatie. Innovatie komt onder meer tot stand op basis van gedeelde expertise. Deze wederzijdse afhankelijkheid onderschrijft het belang van de kernwaarde solidariteit. Ook met betrekking tot het verder ontwikkelen van onze kennis en expertise geldt: we kunnen
we het niet alleen.

Uitgangspunten en ambities
•
•
•
•
•
•
•
•

De besturen en scholen die deelnemen aan samenwerkingsverband 30-03 werken transparant
en resultaatgericht.
Zij streven er naar het continuüm van onderwijsondersteuning zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.
Het bestuur van het samenwerkingsverband streeft naar zo min mogelijk bureaucratie binnen
het samenwerkingsverband.
Bij interventies gericht op ontwikkeling en verbetering van de ondersteuning ligt de focus op
inhoudelijke, onderwijskundige aspecten.
Samenwerkingsverband PO 30-03 i.o. heeft de gezamenlijke ambitie om op termijn een hoger
niveau van basisondersteuning te realiseren.
Het samenwerkingsverband PO 30-03 wil een solide fundament opbouwen van uitstekende
voorzieningen, afspraken en (nood)procedures om aan haar wettelijke taken te voldoen.
Binnen het samenwerkingsverband PO 30-03 is afspreken tevens aanspreken. )
Binnen de kaders van het geheel is ruimte voor lokale oplossingen. De samenwerking in de
leerlingondersteuning die reeds is opgebouwd kan daarbij functioneel worden benut.

Dekkend continuüm van onderwijsondersteuning
De schoolbesturen die samenwerken in de regio OOK organiseren gezamenlijk een dekkend continuüm van onderwijsondersteuning en geven daar vorm en inhoud aan. Er is daarbij sprake van een
flexibele, efficiënte en effectieve (vraaggestuurde) inrichting van de onderwijsondersteuning.
Samenwerkingsverband PO 30-03 biedt de onderwijsondersteuning zoals gerealiseerd door BAO-,
SBO- en SO-scholen zoveel als mogelijk thuisnabij aan en indien nodig maakt het samenwerkingsverband gebruik van expertise van buiten de regio.
In het dekkend continuüm van onderwijsondersteuning krijgen alle WEC-clusters een plek, omdat
leerlingen van alle SO-clusters onze scholen bezoeken. Voor wat betreft de clusters 1 en 2 financieren
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we dit echter niet vanuit het samenwerkingsverband PO 30-03 maar worden er afspraken gemaakt
over de inzet van middelen tussen de aanbieders en de afnemers.

Kwaliteit en kwaliteitszorg
Elke school voor regulier basisonderwijs, SBO en SO realiseert minimaal de basisondersteuning zoals
die in samenwerkingsverband 30-03 voor de regio OOK is overeengekomen. De basisondersteuning
dient te voldoen aan de wettelijke toetsing. Adequaat opgeleide leerkrachten beschikken over de
vaardigheden om minimaal die basisondersteuning vorm te geven. De scholen beschikken daarbij over
een kwalitatief en kwantitatief toereikende huisvesting. Deze basisondersteuning realiseren de scholen
zoveel als mogelijk thuisnabij. De speciale scholen hebben de opdracht om aansluitend extra onderwijsondersteuning aan te bieden. Zij doen dit vraaggestuurd.

Toeleiding en toewijzing
Toeleiding en toewijzing van onderwijsondersteuning geschiedt handelingsgericht op basis van de
hulpvraag van de leerling. We streven ernaar om in constructief overleg met ouders te zoeken naar de
beste oplossing. Daarbij speelt zowel de hulpvraag als het ‘geregisseerde’ aanbod een rol. Dit alles
binnen de (financiële) begrenzingen en mogelijkheden. Effectiviteit en efficiëntie kunnen daarbij een
rol van betekenis spelen.

Diversiteit en flexibiliteit
Er bestaat een grote diversiteit binnen het aanbod van (extra) onderwijsondersteuning. Het samenwerkingsverband stimuleert initiatieven c.q. tussenvoorzieningen om te komen tot flexibilisering van
ondersteuningsvormen binnen het aanbod. De kwaliteit van de het onderwijscontiuüm is daarbij
leidend.

Verdeling van de middelen
-

-

De basisondersteuning wordt bekostigd vanuit de lumpsum van de deelnemende scholen.
Van de ontvangen middelen voor de lichte ondersteuning zal 2% direct aan het huidige SBAO ter
beschikking worden gesteld. Bij hogere verwijzing worden de meerkosten door alle besturen gezamenlijk binnen het samenwerkingsverband gedragen.
De extra ondersteuning vanuit cluster 1 en 2 wordt geregeld in samenspraak tussen de betrokken
besturen.
Ten aanzien van de overige ondersteuning wordt beleid gemaakt op basis van bovengenoemde
kernwaarden en uitgangspunten.

40 | P a g i n a

Bijlage 2: beschrijving van de basisondersteuning

Domeinen

Standaarden

Indicatoren

Aandachtspunten

Onderwijs

Pedagogisch klimaat

De leraren zorgen voor een veilig klimaat
in de school

• leraren zorgen voor respectvolle omgangsvormen
• leerlingen voelen zich veilig op school
• het personeel voelt zich veilig op school
• de leraren gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen
• de leraren behandelen leerlingen rechtvaardig en gelijkwaardig.
De school :
• hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen.
• heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen.
• registreert incidenten die zich voordoen.
• heeft een beleid gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten.
• hanteert een pestprotocol
De leraren:
• gebruiken aanvullende materialen voor taal en lezen.
• gebruiken aanvullende materialen voor wiskunde en rekenen.
• gebruiken aanvullende materialen voor de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• bieden extra leerstof aan lln. met een achterstand.
• bieden verrijkende en verdiepende leerstof aan meer begaafde lln.
De leraren:
• nemen in hun rooster voor taal en lezen en of rekenen en wiskunde meer onderwijstijd op wanneer
hun groep dat nodig heeft.
• geven leerlingen die dat nodig hebben tijdens de les meer tijd voor instructie en verwerking.
• geven leerlingen die dat nodig hebben buiten de les meer tijd voor verwerking en instructie.
• De leerlijnen taal/lezen van de jaargroepen sluiten op elkaar aan.
• De leerlijnen rekenen/wiskunde van de jaargroepen sluiten op elkaar aan.
• Leraren dragen aan het einde van het schooljaar de voortgang binnen de leerlijnen aan elkaar over op
basis van evaluatie.
• De normen voor taal/lezen en rekenen/wiskunde bevatten tenminste de referentieniveaus 1F en 1S.
• De normen voor taal/lezen en rekenen/wiskunde liggen tenminste op of boven de gemiddelde normen van de inspectie.
Het LVS bevat:
• genormeerde toetsen in alle jaargroepen voor taal/lezen.
• genormeerde toetsen in alle jaargroepen voor rekenen/wiskunde.
• (genormeerde) instrumenten in alle jaargroepen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• vaste procedures voor het volgen van de resultaten van de jaargroepen en de individuele leerlingen.
• Ten minste twee maal per jaar analyseert de school de resultaten van leerlingen op school-, groepsen individueel niveau.

De school voert een actief veiligheidsbeleid.

Afstemming

De leraren stemmen de leerstof en de
materialen die zij gebruiken af op de
ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De leraren stemmen de onderwijstijd af
op verschillen tussen leerlingen

De leraren werken met doorlopende
leerlijnen

Opbrengstgericht
Werken

De school hanteert ambitieuze normen
voor de te bereiken resultaten
De school gebruikt een samenhangend
leerlingvolgsysteem

De school analyseert systematisch de
resultaten van haar leerlingen.

Ten minste twee maal per jaar analyseert de school de resultaten van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. (OPP)
De leraren:
• leggen duidelijk uit.
• plaatsen de leerstof in betekenisvolle contexten.
• zorgen er voor dat leerlingen taakgericht bezig zijn.
• geven systematische feedback.
• stimuleren interacties tijdens de les.
• gebruiken de tijd effectief.
• zorgen er voor dat de lessen een duidelijke structuur hebben (met doelen, stappen en afronding).
• Op het gebied van taal/lezen en rekenen/wiskunde.
• Op het gebied van werkhouding, leerstijl en aanpak.
• Op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
Leraren bieden extra ondersteuning in de vorm van:
• extra instructie
• extra ondersteuning op leergebieden.
• extra aandacht voor gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding
De leraren:
• brengen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart.
• koppelen aan de onderwijsbehoeften activiteiten, begeleiding en programma’s.
De leraren:
• evalueren regelmatig tijdens de uitvoering van taken.
• volgen de planning die door hen is opgesteld..
• De uitvoering van de groepsplannen wordt geëvalueerd en aangepast.
• De leraren gaan de effecten van ondersteuning na.
• De leraren gaan de effecten van de extra inzet van middelen na.
• Er worden aanwijzingen en aandachtspunten geformuleerd voor de aanpassing van de plannen.
• Ten minste twee maal per jaar passen de leraren de groepsplannen (zo nodig) aan.
• Aanpassingen gebeuren op basis van evaluatie en de bereikte resultaten.
De leraren:
• kunnen gemakkelijk contact maken met leerlingen en hun zelfvertrouwen versterken.
• tonen in hun handelen de hoge verwachtingen die zij hebben van leerlingen.
• kunnen een goede werksfeer scheppen voor samenwerking met en tussen leerlingen.
• houden zich goed op de hoogte van de leefwereld, het ontwikkelingsproces en de thuissituatie van de
leerlingen.
• kunnen zich een goed beeld vormen van het sociale klimaat in een groep en van het individuele welbevinden van de leerlingen.
•

De leraren geven effectieve instructie.

Handelingsgericht en planmatig werken

De leraren gaan in gesprek met de leerlingen over hun mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften.
De leraren signaleren op basis van gegevens vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.
De leraren stellen op basis van alle beschikbare gegevens groepsplannen op.
De leraren voeren groepsplannen systematisch uit.
Groepsplannen worden aangepast op
basis van toets gegevens, observaties en
evaluaties.

Deskundigheid

Leraren zijn pedagogisch competent in
het realiseren van passend onderwijs.
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kunnen vroegtijdig problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen signaleren.
• kennen de basisbehoeften en de verwachtingen van de leerlingen.
De leraren:
• hebben goed zicht op de ontwikkeling en de vorderingen van de lln.
• kunnen de resultaten van lln op toetsen analyseren en interpreteren.
• kunnen op basis van de resultaten van leerlingen op toetsen conclusies trekken in termen van aanpassingen van onderwijstijd, aanbod, aanpak en didactiek.
• kunnen op basis van de resultaten van leerlingen een realistisch en ambitieus groepsplan opstellen.
• kunnen op basis van de resultaten van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een realistisch
en ambitieus OPP opstellen.
• kunnen onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vertalen in handelingsalternatieven voor zichzelf, de
leerlingen en de ouders (handelingsgericht werken)
• hebben kennis van eenvoudige interventietechnieken voor lln. met dyscalculie en rekenproblemen.
• hebben kennis van eenvoudige interventietechnieken voor lln. met dyslexie en taalproblemen.
De leraren:
• kunnen de onderwijstijd effectief benutten
• kunnen in niveaus werken binnen hun groep en de leerstof afstemmen op de verschillen tussen leerlingen.
• kunnen een goed klassenmanagement voeren.
De leraren:
• kunnen vroegtijdig onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen signaleren.
• hebben kennis van eenvoudige interventietechnieken voor leerlingen met beperkte gedragsproblemen.
• kunnen over het OPP met ouders (en leerlingen) een OOGO voeren.
• kunnen voor hun leerlingen het LVS/leerling-dossier bijhouden.
• zijn op de hoogte van de mogelijkheden voor extra ondersteuning
• kunnen beargumenteerd de voortgang van hun groep en van individuele leerlingen inbrengen in
groeps- en leerlingbesprekingen.
De leraren:
• staan open voor reflectie en ondersteuning.
• vragen actief feedback op hun handelen.
• werken continu aan het verbeteren van hun vaardigheden op het terrein van opbrengstgericht werken.
• benutten de mogelijkheden om in teamverband te leren.
• werken continu aan hun bekwaamheidsdossier.
• nemen deel aan lerende netwerken over de leerlingenzorg.
•

Leraren zijn didactisch competent in het
realiseren van passend onderwijs.

Leraren zijn qua organisatorisch vermogen competent in het realiseren van
passend onderwijs,

Leraren zijn qua begeleidend vermogen
competent in het realiseren van passend
onderwijs,

De leraren werken continu aan het vergroten van hun deskundigheid
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Ondersteuning

Preventieve en licht curatieve interventies

De school voert een dyslexiebeleid

De school voert een dyscalculiebeleid

De school voert een beleid op het terrein
van het omgaan met gedragsproblemen.

De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen.

Ontwikkelingsperspectieven

De OPP zijn ingericht volgens een vaste
structuur en procedure

De OPP van de school zijn actueel, concreet en volledig.

Overdracht

De school organiseert structureel de
warme overdracht van voorschoolse
voorzieningen of van de vorige school

De leraren:
• signaleren dyslectische lln. en lln. met leesproblemen tijdig.
• bieden dyslectische lln. en lln. met leesproblemen ondersteunende middelen en aanpakken.
• gebruiken beschikbare toetsen die goed toegankelijk zijn voor dyslectische lln.
• hanteren het dyslexieprotocol en/of de afspraken die in de school zijn gemaakt over de aanpak van
dyslexie.
De leraren:
• Signaleren dyscalculische lln. en lln. met rekenproblemen tijdig.
• Bieden dyscalculische lln. en lln. met reken ondersteunende middelen en aanpakken.
De leraren:
• signaleren gedragsmatig problematische lln. vroegtijdig.
• bieden gedragsmatig problematische lln. ondersteunende middelen en aanpakken.
De school:
• legt haar grenzen en maatregelen op het terrein van gedragsproblemen vast in een protocol.
• Bij ziek worden op school.
• Bij ongevallen.
• Bij medicijnverstrekking op verzoek.
• Bij medicijntoediening op verzoek.
• Bij het uitvoeren van medische handelingen op verzoek.
• Bij calamiteiten.
• De school werkt met een vast format
• Het OPP zit in het (digitaal) leerlingdossier.
• Het OPP heeft zoveel mogelijk een integraal karakter. (1-kind-1-gezin-1-plan).
• Over het OPP heeft aanwijsbaar (handtekening) OOGO plaats gevonden met de ouders/ verzorgers.
Het ontwikkelingsperspectief:
• bevat een prognose van het uitstroomperspectief;.
• bevat een prognose voor het einde van de periode waarvoor het is opgesteld (ten minste 1 maal per
jaar);
• bevat concrete tussen- en einddoelen;
• bevat een overzicht van belemmerende en bevorderende factoren;
• bevat ten minste voor taal/lezen of rekenen/wiskunde een ontwikkelingslijn gekoppeld aan de referentieniveaus 1F of 1S;
• bevat de inzet van ondersteuningsmiddelen en extra ondersteuners;
• is HandelingsGericht opgesteld;
• bevat evaluatiemomenten;
• Dit geldt in elk geval voor lln. waarvan verwacht mag worden dat zij extra ondersteuningsbehoeften
hebben.
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naar de huidige school.

De school organiseert structureel de
warme overdracht binnen de school
tussen de verschillende leerjaren.

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

Ouders/verzorgers

De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders/verzorgers.
De school informeert ouders/verzorgers
over de ontwikkeling en de vorderingen
van hun kind.

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

De school en de leraren betrekken ouders/verzorgers bij de warme overdracht.

Alle relevante gegevens van de desbetreffende ll. worden overgedragen.
De school koppelt de voortgang van deze lln. in het eerste jaar terug aan de voorschoolse voorziening
of de vorige school.
• Over de afstemming hebben de leraren in de onderbouwgroepen structureel overleg met voorschoolse voorzieningen.
• De school heeft duidelijke afspraken over de overdracht van groepen bij de overgang naar een volgend schooljaar.
• De leraren organiseren warme overdracht voor lln. met extra ondersteuningsbehoeften bij de overgang naar een volgende groep.
• De leraren koppelen de voortgang van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in de eerste
maanden van een schooljaar terug naar de leraar van de volgende groep.
• De school werkt mee aan de overdracht van leerlinggegevens bij de overgang naar een andere school.
• Voor lln. met extra ondersteuningsbehoeften informeert de ontvangende school actief over de resultaten van deze lln.
• De school volgt de schoolverlaters tenminste 3 jaar lang en vraagt zo nodig daartoe actief de benodigde informatie op.
• De school spreekt regelmatig met de ouders over hun wensen en verwachtingen.
• De school spreekt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis.
• De school benut de informatie van de ouders voor de ondersteuning van leerlingen.
• De school informeert de ouders minstens twee maal per jaar over de voortgang van de ontwikkeling
en de resultaten van hun kind.
• De school geeft ouders inzicht in de bereikte resultaten op grond van de gegevens uit het LVS.
• De school informeert ouders proactief wanneer de ontwikkeling van hun kind(eren) stagneert of dreigt
te stagneren.
• De school legt afspraken met de ouders vast in het leerlingdossier.
De leraren:
• leggen in het OPP de ontwikkelingslijnen van de leerling vast.
• maken concrete afspraken met de ouders over de ondersteuning in de groep.
• maken concrete afspraken met de ouders over de extra ondersteuning die de school biedt.
• maken concrete afspraken met de ouders over wat zij kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind
te stimuleren.
• voeren OOGO met de ouders over het OPP.
• Evalueren het OPP ten minste 2 maal per jaar met de ouders.
• De school voert met de ouders een intake gesprek bij de aanmelding.
• De leraren stellen voor lln. met een extra ondersteuningsbehoeften binnen 8 weken een plan op.
• De school stelt het OKR op bij het verlaten van de school, na overleg met de ouders.
• De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school.
•
•
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Beleid

Beleid ondersteuning

De school heeft een duidelijke visie op de
ondersteuning van leerlingen

De interne ondersteuningsprocedures
zijn vastgelegd.

De school zet ondersteuningsmiddelen
gericht in

Evaluatie van de
Ondersteuning

De school evalueert jaarlijks het beleid
gericht op de ondersteuning van leerlingen.
De school werkt gericht aan het verbeteren van de basisondersteuning in de
groepen.

De school gaat jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet.
Organisatie

Organisatie van de ondersteuning

De interne begeleiding is goed toegerust.

De school heeft de taken op het gebied
van ondersteuning duidelijk vastgelegd.

De ondersteuning in de school is goed
georganiseerd in de praktijk.

• De school heeft de eigen visie vastgelegd.
• De visie wordt gedragen door het gehele team.
• De school heeft vastgelegd wanneer er sprake is van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften.
• De school weet wat de behoeften van haar leerlingen zijn.
De school heeft:
• de momenten en procedures voor toetsing vastgelegd.
• vastgelegd wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning.
• de toestemmingsprocedures van ouders bij nader onderzoek vastgelegd.
• haar procedures voor extra ondersteuning naar ouders toe vastgelegd.
De school:
• koppelt de toegekende ondersteuningsmiddelen direct aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.
• Heeft vastgelegd wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning.
De school:
• Evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.
• Evalueert jaarlijks de kwaliteit van het onderwijsleerproces in de groepen.
• Borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.
De school:
• Gaat structureel de kwaliteit van het lesgeven na.
• Stelt jaarlijks verbeterpunten op basis van observatie.
• Organiseert en faciliteert structureel dat leraren van elkaar leren door bijvoorbeeld co-teaching, 360graden feedback en supervisie.
De school:
• Gaat na of de middelen zijn ingezet zoals de bedoeling was.
• Gaat na wat de effecten zijn van de inzet.
De interne begeleiding:
• Beschikt over ten minste 4 uur tijd per 100 leerlingen.
• Is gekwalificeerd op het niveau van een gekwalificeerde opleiding of studeert daarvoor.
• De interne begeleiding heeft een duidelijke en vastgelegde taakomschrijving.
• Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de interne begeleiding.
• Taken en verantwoordelijkheden van leraren op het terrein van de leerlingenzorg zijn duidelijk en
transparant.
• Taken en verantwoordelijkheden van de directie het terrein van de leerlingenzorg zijn duidelijk en
transparant.
• Leraren worden door de interne begeleiding ondersteund bij het realiseren van OPP-en
• De school kan snel deskundigheid inschakelen voor hulp binnen de afspraken binnen het SWV.
• Bij ernstige problemen wordt er door de school snel ingegrepen.
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•
•
Zorgteam

De taken van het zorgteam zijn duidelijk
Het zorgteam bereidt de verwijzing naar
een andere school voor.

Ketenpartners

Resultaten

Het zorgteam organiseert snelle ondersteuning in de school
De school informeert de ouders over de
ondersteuningsmogelijkheden.
De school heeft structurele afspraken
met ketenpartners over de afstemming
van de ondersteuning

De school bereikt jaarlijks resultaten die
op of boven het niveau liggen van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie
De school formuleert ambitieuze doelen
in de OPP-en en bereikt deze doelen ook.
De school verantwoordt de bereikte
resultaten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De leraren weten waar zij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
De ondersteuning in de school is afgestemd op de bovenschoolse ondersteuningsstructuur (SWV,
gemeente)
De interne begeleiding leidt het zorgteam in de school.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het zorgteam zijn transparant en vastgelegd.
Het zorgteam bereidt de bespreking van leerlingen voor in het bovenschools overleg- of in het ZAT.
Het zorgteam ondersteunt ouders van lln. met extra ondersteuningsbehoeften bij de keuze van een
passende plek op een andere school.
Het zorgteam ondersteunt leraren bij het realiseren van ondersteuning.
Het zorgteam organiseert snelle hulp, voor zover beschikbaar.
De school biedt ouders informatie over de ondersteuning die de school kan bieden.
De school informeert de ouders over mogelijkheden tot ondersteuning buiten de school.
Met voorschoolse voorzieningen
Met CJG
Indien nodig met Jeugdzorg
Indien nodig met Schoolmaatschappelijk Werk
Indien nodig met CJG
Met het voortgezet onderwijs
Met cluster 3 en 4
Met cluster 1 en 2
Met het SBO
Met andere partners.
Voor taal/lezen voor de diverse jaargroepen op basis van de inspectienormen.
Voor reken/wiskunde voor de diverse jaargroepen op basis van de inspectienormen.

De OPP-en geven inzicht in de door de lln. bereikte resultaten.
De school kan aantonen bij lln. met een OPP dat lln. zich hebben ontwikkeld overeenkomstig de doelen en het verwachte uitstroomprofiel realiseren.
De school:
• Verantwoordt de resultaten aan de ouders
• Verantwoordt de resultaten aan het bestuur
• Verantwoordt de resultaten aan de inspectie.

•
•
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Bijlage 3: Groeidocument (in ontwikkeling)

GROEIDOCUMENT
Gegevens leerling, school/jeugdzorg en ouders
Naam leerling
geboortedatum
Adres leerling
(straat-postcode-woonplaats)
Ouders/verzorgers :
Moeder:
Namen, telefoonnummers en
Telefoonnr.:
emailadressen
Emailadres:
Vader:
Telefoonnr.:
Emailadres:
School(naam)
(straat-postcode-woonplaats)
Emailadres school
Telefoonnummer school
Groep + schoolverloop
Mentor huidige groep
Zorgcoördinator
emailadres + werkdagen
Jeugdzorg/ hulpverlening:
Namen, telefoonnummers en
emailadressen



Meisje/ Jongen

OVERZICHT: wat gaat goed en wat gaat moeilijk?

A. LEREN, didactische ontwikkeling (methodegebonden toetsen en CITO toetsen)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind

B. COGNITIEVE ONTWIKKELING (resultaten intelligentieonderzoek indien beschikbaar)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind

C. WERKHOUDING (motivatie, doorzettingsvermogen, werktempo, concentratie, taakaanpak, zelfstandig werken e.d.)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind

D. SOCIAAL-EMOTIONEEL EN GEDRAG (zoals stil, passief, angstig, druk, impulsief, ongehoorzaam,
opstandig, brutaal, agressief gedrag (verbaal of fysiek), contact maken, interactie met leerkracht
en medeleerlingen e.d.)
Stimulerende factoren van het kind op school
Belemmerende factoren van het kind op school
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Stimulerende factoren van het kind thuis

Belemmerende factoren van het kind thuis

E. LICHAMELIJK: motoriek (grof, fijn, schrijf), waarneming (zien en horen), gezondheid (ziekte of medicatie)
Stimulerende factoren van het kind
Belemmerende factoren van het kind

F. RELEVANTE FACTOREN in het onderwijs (in hoeverre lukt het om het onderwijs af te stemmen op
wat het kind nodig heeft?)
Stimulerende factoren van het onderwijs: school,
Belemmerende factoren van het onderwijs: school,
groep en leerkracht(en)
groep en leerkracht(en)

G. RELEVANTE FACTOREN in de opvoeding (in hoeverre lukt het om de opvoeding af te stemmen op
wat het kind nodig heeft?)
Stimulerende factoren van de opvoeding: gezin,
Belemmerende factoren van de opvoeding: gezin,
ouders en vrije tijd
ouders en vrije tijd



INZICHT : Hoe zou het kunnen komen dat ……?

H. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF, welk perspectief zien we voor dit kind op de lange termijn? Welke
leerroute moet dan worden gevolgd en welke hulpverlening is dan nodig?
Uitstroombestemming:
Onderbouwing van de uitstroombestemming:

I. DOELEN (SMARTI), onderwijs- en opvoedingsbehoeften van kind en ondersteuningsbehoeften van
school en ouders: wat hebben zij nodig om de gestelde doelen te behalen?
H1. Voor het kind
Doelen voor leren, werkhouding, gedrag

Onderwijsbehoeften met hulpzinnen als: instructie,
opdrachten, leeractiviteiten, leeromgeving, feedback, groepsgenoten, leerkracht, ouders ….

H2. Voor het onderwijs: school, groep en/of leerkracht(en)
Doelen voor de begeleiding op school

Ondersteuningsbehoeften leerkracht met hulpzinnen als: kennis van, vaardigheden in, materiaal
voor, meer handen in de klas in de vorm van,
begeleiding of ondersteuning bij/door ...

H3. Voor de opvoeding: gezin, ouders en/of de vrije tijd
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Doelen voor de begeleiding van ouders of gezin

Ondersteuningsbehoeften gezin of ouders met
hulpzinnen als: kennis van, vaardigheden in, begeleiding of ondersteuning bij/door …

J. CONCLUSIES:
VOORSTEL ONDERWIJS- EN/OF ZORG-ARRANGEMENT .
Denk aan de gestelde doelen in H, denk aan diagnostiek (HGD: onderzoeksvragen?), observatie (observatievragen?), onderzoek, begeleiding of coaching van leerling, leerkracht, IB-er en/of ouders (inhoud en duur?).
Geef - indien mogelijk - ook aan welke discipline of instelling dit kan bieden en hoeveel uren of bijeenkomsten nodig zijn om het begeleidingsdoel te behalen.
1.Voor het kind

2. Voor het onderwijs (school, groep en/of leerkrachten)

3. Voor de opvoeding (gezin, ouders en/of vrije tijd)

Het ontwikkelingsperspectief (H) is met leerling en ouders besproken en over het handelingsdeel (I en
J) is met de ouders in overleg overeenstemming bereikt.
Datum:
Datum:
Handtekening moeder/verzorger

Handtekening vader/verzorger

Datum:
Handtekening leerling
Datum:
Handtekening en naam
namens het bevoegd gezag van de school:

K. AANMELDING LEERLING VOOR BESPREKING IN MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)
1 In het ZAT op de eigen school
2 In het schakelloket van RSV Breda t.bv.:
1 aanmelding voor een bovenschoolse voorziening
2 aanmelding voor een toekenning uit het regionaal zorgbudget
3 aanmelding voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring tot het vso
DOSSIERNUMMER:
Ontvangen d.d.
SCHAKELLOKET RSV Breda d.d.
Voorzitter van het MDO:
emailadres:
Deskundige(n) uit onderwijs en CJG
emailadres:
1.
2.
Versie MDO 1 d.d.
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Ouders: uw informatie is heel belangrijk voor ons: u kent uw leerling en uw kind het
beste. Daarnaast werken we vraaggericht en daarom willen we graag weten welke
vragen u heeft en wat u van ons verwacht.
Tijdens het MDO geldt dit document als leidraad: we lopen het na en vullen het samen aan.
Daarna fungeert dit deel van het document als verslag van het MDO.
Na akkoord van ouders ontvangen school en betrokken deskundigen een kopie ervan. Na afsluiting
van het traject wordt het dossier conform wet- en regelgeving bewaard in het leerlingendossier bij het
SCHAKELLOKET van RSV Breda.
Toestemming van ouders/verzorgers voor het opvragen van informatie (vraag 4 en 5) en de bespreking van hun kind in het MDO
Datum:
Datum:
Handtekening moeder/verzorger

Handtekening vader/verzorger

Datum:
Handtekening leerling
Aanmelding voor MDO
1. Reden van aanmelding
2. Wat zijn de vragen van school? Wat verwacht de school van het MDO?
3. Wat zijn de vragen van ouders? Wat verwachten zij van het MDO?
4. Wat zijn de vragen vanuit de jeugdhulpverlening? Wat verwacht de jeugdhulpverlening van het
MDO?
5. Welke deskundige(n) is/zijn nodig om deze vragen te beantwoorden?
6. Welke maatregelen zijn genomen en wat waren de effecten?
Voeg als bijlagen toe (indien van toepassing):
- Intakeversag CJG
- VO-VO formulier
- Verslagen leerlingbespreking(en) voorafgaand aan deze aanmelding
- Recente handelingsplannen
- Relevante informatie uit logboeken
- Relevante informatie uit het LVS
- Relevante informatie uit rapportage jeugdhulpverlening
7. Zijn er andere hulpverleners betrokken bij school of gezin? Zo ja, welke? Graag telefoonnummer en
mailadres.
8. Wat denk je nodig te hebben om bovenstaande vragen te beantwoorden? (denk aan observatie,
onderzoek etc.).
MDO – OVERLEG 1
Datum:
Aanwezig:
Doelen van het MDO – overleg:
Analyse: wat is er aan de hand en wat moet er gedaan worden?
Beknopte samenvatting van het overleg:
Wanneer wordt er geëvalueerd of de doelen behaald zijn?
Afspraken (wie doet wat, wanneer, hoe en waarom?)
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Ouders/verzorgers en leerling en geven toestemming dat de volgende betrokkenen een afschrift van
het verslag ontvangen:

De huidige school: ………….
De ontvangende voorziening:……………………….
Evt. andere belanghebbenden (met name te noemen)

Datum:

Datum:

Handtekening moeder/verzorger

Handtekening vader/verzorger

Datum:
Handtekening leerling

UITZICHT: hoe verder?
Zien we het zitten? Ja, want…
Zien we het zitten? Nee, omdat ……..
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Bijlage 4: stroomschema’s. Stroomschema 1: Aanmelding bij een reguliere PO-school
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Stroomschema 2: Aanmelding bij sbao of so-school
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Stroomschema 3: Extra ondersteuning voor een leerling die al op een PO-school zit
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Bijlage 5: overzicht aangesloten besturen per 3-9-2013
Naam

Adres

Postcode

Gemeentenaam vertegenw.

1 Stg. Alg. Bijz. Neutr. Onderw.

Postbus 130

4930AC

Geertruidenberg

G.C.M. van Gils

2 Stg. Kath. Onderwijs Ginneken

van Gaverenlaan 18

4835CD

Breda

A.M. Fluitman

3 SOM Oosterhout

Trekbeemd 34

4907DP

Oosterhout Nb

D.T.M.G. de Rooij

4 Stichting Pallas

Bronkhorstsingel 11

5403 NA

Uden

A.W. de Geus

5 Stichting OPMAAT

Postbus 5142

5004EC

Tilburg

M.H.F. Liebregts

6 SIPO

Hooilaan 1

4816EM

Breda

M. Talbi

7 Stg. Kathol. Onderw. Raamsdonk

Kerkstraat 33

4944XB

Raamsdonk

R.Th.P. Smeulders

8 Stichting Vrije School Breda

Minckelersstraat 27

4816AD

Breda

P.C.W. Appel

9 Stg. Kath. Onderw. Rijsbergen

Postbus 59190

3008 PD

Rotterdam

W. Melis

10 Stichting Tangent

Postbus 85

5070AB

Udenhout

C.H.M.P. Dams

11 St. Openb. Bas.ond. West-Brab.

Vijfhuizenberg 157

4708AJ

Roosendaal

P.J.H. Buijs

12 Stg. LeerSaam Openbaar Onderw.

Postbus 497

4870AL

Etten-Leur

T. Panis

13 Stg. Pr. Chr. Onderw. E.-Leur

Postbus 1080

3000BB

Rotterdam

A. van Beek

14 Stichting 'Het Driespan'

Hof vd Houte 91-93
Postbus 79

4873AZ
5170 AB

Etten-Leur
Kaatsheuvel

R.S. Hofkes

15 Stichting BRAVOO
16 St. Kath. Ond. Het Groene Lint

Postbus 21

4860AA

Chaam

G.C.S.M. Govers

17 Stichting Nutsscholen Breda

Hooilaan 1

4816EM

Breda

B.M.A. Sanders

18 Elisabeth Stichting,

Postbus 122

4930AC

Geertruidenberg

P.A.M. Hendrix

19 Stg. Primair Onderwijs Zundert

Prinsenstraat 25

4881 VA

Zundert

R. van den Broeke

20 St.Initia,Kath.Prim.Ond.Dongen

Postbus 184

5100AD

Dongen

M.C. van der Meer

21 Stg. Kathol. Onderw. Drimmelen

Postbus 23

4920AA

Made

R.J.A. Koevoets

22 Stg Nuwelijn

Postbus 152

5120 AD

Rijen

G.J.C. Miltenburg

23 Stichting K.P.O. Etten-Leur

Postbus 182

4870AD

Etten-Leur

J. Verschueren

24 Stichting Markant Onderwijs

Hooilaan 1

4816EM

Breda

P.C.W. Appel

25 Stg. PC-Primair Ond. M-Brabant

Hooilaan 1

4816EM

Breda

A.W. Wever

26 Stichting Delta Onderwijs

Postbus 4318

4900CH

Oosterhout Nb

L.C.J.M. Oomen

27 INOS, Stg. Katholiek Onderwijs

Postbus 3513

4800DM

Breda

J.M. Aarts

28 Stichting Biezonderwijs *

Postbus 5134

5004 EL

Tilburg

B. Rombouts

29 Stichting Mytylschool Tilburg*

Postbus 5022

5004 EA

Tilburg

J.J. Hoekjen

R. Venema

* opting in-bestuur
Bij het verschijnen van dit ondersteuningsplan is door de samenvoeging van de Stichting Algemeen
Bijzonder Neutraal Onderwijs Geertruidenberg met de Elisabethstichting tot de nieuwe Stichting Uniek
het aantal aangesloten besturen op 28 gekomen.
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Bijlage 6: Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs
1. Partijen
· Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
· PO-Raad
· VO-raad
. Algemene Onderwijsbond
· CNV Onderwijs
· AVS
· CMHF
2. Looptijd
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na de laatste ondertekening en werkt
terug tot 1 mei 2012. Op basis van informatie vanuit de monitoring/registratie en de landelijke begeleidingscommissie kunnen de afspraken worden aangepast. Einddatum van de overeenkomst is 31 juli
2017, tenzij tussentijds in overleg tussen partijen een andere datum wordt overeengekomen.
3. Uitgangspunten
• Met de nieuwe wet passend onderwijs worden geldstromen verlegd van schoolbesturen
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), regionale expertisecentra (rec’s) en regulier onderwijs
naar de samenwerkingsverbanden. Deze verlegging van geldstromen heeft personele gevolgen.
• Doelstelling is om deze personele gevolgen ‘aan de voorkant’ op te vangen door gezamenlijke
landelijke kaderafspraken te maken die in overleg op lokaal niveau tot maatwerk leiden.
• Met de nieuwe wet passend onderwijs verandert de werkwijze binnen de samenwerkingsverbanden, waar schoolbesturen (v)so en regulier onderwijs samenwerken. Daardoor ontstaat er
een nieuwe vraag vanuit de samenwerkingsverbanden met betrekking tot het personeel, zowel in termen van functies (ander werk), kwantiteit (aantal fte) als kwaliteit (competenties).
• Het perspectief van het personeel verandert afhankelijk van welke vraag er ontstaat op basis
van het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan leggen de gezamenlijke schoolbesturen vast hoe de expertise behouden blijft ten behoeve van het dekkend aanbod. Op basis van
het ondersteuningsplan wordt de vraag naar personeel geformuleerd (in welke functies blijft
de expertise behouden en op welk bijbehorend functieniveau worden die functies gewaardeerd).
• De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht
om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo
veel als mogelijk te voorkomen (in lijn met het principe ‘mens volgt werk’).
• Personeelsleden worden zo veel mogelijk geplaatst in een functie waar hun expertise ingezet
kan worden op een vergelijkbaar functieniveau in het nieuwe samenwerkingsverband. Bij een
eventuele waardering op een lager functieniveau moet in redelijkheid een overgangsperiode
worden overeengekomen. Indien nodig hebben personeelsleden recht op bij- of omscholing
om zich te kwalificeren voor de nieuwe functie.
• De huidige werkgever (rec / schoolbestuur (v)so) dient het betreffende personeel de mogelijkheid te bieden zich voor de bestaande of nieuw te creëren functies te kwalificeren.
• Werknemers hebben een inspanningsplicht indien nodig zich te bekwamen en hebben een acceptatieplicht voor passend werk.
• Vanuit het ministerie van OCW komt in schooljaar 2012/2013 via een regeling € 10,- per leerling beschikbaar voor de samenwerkingsverbanden (en cluster 1 en 2) voor de invoering van
passend onderwijs. De regeling zal worden verlengd voor het schooljaar 2013/2014, afhankelijk van de mate waarin er groei optreedt in het aantal indicaties.
• Samenwerkingsverbanden kunnen het geld uit bovengenoemde regeling(en) inzetten voor
professionalisering en/of scholing van personeel. De middelen zijn niet alleen voor dit doel
geoormerkt. Daarnaast kunnen de bestaande middelen voor scholing en professionalisering
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worden aangewend, zoals bijvoorbeeld de scholingsmiddelen in de lumpsum, de professionaliseringsmiddelen, de Lerarenbeurs en de reserves van schoolbesturen.
4. Uitgangssituatie
Met de nieuwe wet passend onderwijs worden geldstromen verlegd van schoolbesturen (voortgezet)
speciaal onderwijs, regionale expertise centra en regulier onderwijs naar de samenwerkingsverbanden. Daarnaast is er op de iets langere termijn sprake van een stapsgewijze landelijke verevening van
de zware ondersteuningsmiddelen. De invoering van het nieuwe stelsel heeft consequenties voor een
aantal groepen personeel, op wie deze overeenkomst van toepassing is:
a) ambulante begeleiders in dienst van schoolbesturen (voortgezet) speciaal onderwijs cluster
3/4 ((preventieve en/of terugplaatsing) ambulante begeleiding);
b) personeel in dienst van de regionale expertise centra;
c) personeel in dienst van het huidige samenwerkingsverband of centrale dienst (WSNS inclusief
federatieplus als daar sprake van is / samenwerkingsverbanden VO);
d) personeel benoemd of aangesteld op het schooldeel van de lgf in het reguliere onderwijs;
e) personeel dat als gevolg van de effecten van de verevening mogelijk hun baan verliest.
Er wordt zo snel mogelijk na de ingangsdatum van deze overeenkomst door het Participatiefonds een
nulmeting gedaan naar personeelscategorieën a) en b). Vervolgens wordt deze meting ieder half jaar
herhaald, waardoor het verloop van het betrokken personeel in beeld wordt gebracht. Deze nulmeting
bevat tenminste informatie over de aantallen mensen die het betreft, over de geografische spreiding,
het type dienstverband, verwachte perspectief en over de achtergrond van deze mensen, onder andere welke bevoegdheden zij hebben. Daarbij wordt 1 mei 2012 als basis genomen voor de omvang en
registratie van de groep betrokken personeelsleden zodat ook inzichtelijk is welke personeelsleden al
vóór het uitvoeren van de nulmeting personeel zijn overgenomen.
Daarnaast wordt ten aanzien van bovengenoemde personeelscategorieën c), d) en e) onderzocht in
welke mate er sprake is van personeel dat als gevolg van de invoering van het nieuwe stelsel zijn of
haar baan dreigt te verliezen. Indien dat het geval is geldt ook voor deze betrokken personeelsleden
dat zij zo veel mogelijk worden geplaatst in een functie waar hun expertise ingezet kan worden in het
nieuwe samenwerkingsverband. Tevens worden deze personeelscategorieën opgenomen in de registratie en monitoring.
5. Toekomstige situatie
De stelselwijziging biedt de schoolbesturen/samenwerkingsverbanden de mogelijkheid,
met inachtneming van het invoeringstraject, een keuze te maken waar het budget naar toe gaat en
waar dientengevolge het personeel wordt benoemd dan wel aangesteld. In het ondersteuningsplan
worden de basisondersteuning, de ondersteuningsarrangementen en de toewijzing van leerlingen
binnen het samenwerkingsverband vastgelegd.
De werkwijze binnen de samenwerkingsverbanden, waar schoolbesturen (v)so en regulier onderwijs
samenwerken, verandert. Daardoor ontstaat er een nieuwe vraag vanuit de samenwerkingsverbanden
met betrekking tot het personeel, zowel in termen van functies (ander werk), kwantiteit (aantal fte)
als kwaliteit (competenties).
Het perspectief van het personeel verandert afhankelijk van welke vraag er ontstaat op basis van het
ondersteuningsplan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de expertise behouden blijft. In het ondersteuningsplan leggen de gezamenlijke schoolbesturen vast hoe de expertise behouden blijft ten behoeve van het dekkend aanbod. Op basis van het ondersteuningsplan wordt de vraag naar personeel
geformuleerd (in welke functies blijft de expertise behouden en op welk bijbehorend functieniveau
worden die functies gewaardeerd). Hiermee wordt maatwerk op lokaal niveau mogelijk.
Daarbij geldt dat er verschillende mogelijkheden zijn voor plaatsing binnen het samenwerkingsverband. In deze overeenkomst wordt onder overname telkens één van de volgende mogelijkheden bedoeld:
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• personeel blijft in dienst van schoolbesturen (v)so (meerjarige herbestedingsverplichting);
• personeel komt in dienst van het nieuwe samenwerkingsverband (nieuwe rechtspersoon);
• personeel komt/blijft in dienst bij het reguliere onderwijs;
• een combinatie van bovenstaande drie mogelijkheden.
Daarnaast is het ook mogelijk dat er een groep personeelsleden is die geen plek vindt binnen het
nieuwe samenwerkingsverband. Voor deze mensen is en blijft de huidige werkgever personeelsverantwoordelijk.
6. Systematiek personele gevolgen
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben een gezamenlijke inspanningsplicht om verlies van expertise te voorkomen en daarmee ontslag van betrokken medewerkers zo veel als mogelijk
te voorkomen.
Allereerst richten de schoolbesturen gezamenlijk de nieuwe rechtspersoon op (het samenwerkingsverband passend onderwijs). De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken vervolgens in onderling overleg een ondersteuningsplan. Vervolgens worden personeelsleden op basis van het ondersteuningsplan zo veel mogelijk geplaatst in een functie waar hun expertise ingezet kan worden op een
vergelijkbaar functieniveau in het nieuwe samenwerkingsverband. Over de personele gevolgen wordt
vervolgens overleg gevoerd tussen het samenwerkingsverband, de betrokken besturen en de vakorganisaties. Voor het vaststellen van overeenstemming in dit overleg gelden de vigerende regels van
het overlegbesluit, dan wel overlegprotocol van de desbetreffende sector. Om hier nadere invulling
aan te geven is een gefaseerde systematiek per schooljaar uitgewerkt.
Om discussie over welke personeelsleden betrokken zijn te voorkomen, is het van belang dat meteen
na inwerkingtreding van de overeenkomst er een duidelijke, objectieve registratie wordt ingericht ten
aanzien van de omvang van de groep betrokken personeelsleden, het verloop ervan en de toedeling
van dat personeel naar de verschillende samenwerkingsverbanden. Op deze manier wordt vanuit de
registratie helder welke personeelsleden zijn overgenomen door de samenwerkingsverbanden of anderszins zijn uitgestroomd tot aan 1-10-2013 en daarna. Daarbij wordt 1 mei 2012 als basis genomen
voor de omvang en registratie van de groep betrokken personeelsleden zodat ook inzichtelijk is welke
personeelsleden al vóór het uitvoeren van de nulmeting personeel zijn overgenomen.
Op basis van de registratie kan door de partijen worden gesignaleerd waar de afspraken over het
behoud van expertise en werkgelegenheid wel en niet tot stand komen. Dit kan op landelijk niveau
worden besproken en indien nodig tot aanpassingen van de afspraken leiden. Na het uitvoeren van de
nulmeting kunnen geen nieuwe betrokken personeelsleden worden toegevoegd.

1. Schooljaar 2014/2015 – Opting out
De opting out ligt vast in overgangsartikel XI van het wetsvoorstel passend onderwijs. Dit artikel regelt dat de middelen voor ambulante begeleiding in het eerste jaar na het vervallen van de leerlinggebonden financiering (2014/2015) toegekend blijven worden aan de (v)so besturen, tenzij het samenwerkingsverband met de betrokken (v)so besturen afspraken heeft gemaakt over de opvang van de
personele gevolgen van de overgang van de middelen voor ambulante begeleiding. In hetzelfde artikel
XI wordt bepaald dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften worden vastgesteld met betrekking
tot de opting out. Als ambulante begeleiders in dienst zijn van de rec’s, zullen de afspraken met de
rec’s moeten worden gemaakt (of met de opvolgend rechtspersoon die werkgever is van het personeel).
Partijen spreken af de volgende nadere voorschriften ten aanzien van de opting out vast te leggen in
de ministeriële regeling:
• Het samenwerkingsverband vraagt uiterlijk 1 mei 2014 bij DUO aan om gebruik te maken van de
opting out. Op die manier heeft DUO nog de tijd om deze aanvraag te verwerken en de geldstroom om te zetten van de (v)so scholen naar het samenwerkingsverband.
• Voorwaarde voor deze aanvraag is dat het samenwerkingsverband afspraken heeft gemaakt in
een overleg met de betrokken (v)so besturen en de vakorganisaties over de personele gevolgen
van de opting out.
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•

•

•

De betrokken (v)so besturen zijn de besturen van de (v)so scholen die op 1-10-2013 de ambulante begeleiding verzorgden aan de reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband.
De afspraken die gemaakt worden, kunnen inhouden dat een deel van het ab-personeel niet
wordt overgenomen, maar nog in dienst blijft bij het (v)so. In dat geval zal onderling een meerjarige herbestedingsverplichting van het samenwerkingsverband moeten worden vastgelegd zodat
het (v)so de middelen heeft om deze mensen te betalen.
Indien er geen afspraken worden gemaakt omdat er geen overleg wordt gevoerd of omdat er
geen overeenstemming wordt bereikt over de afspraken, dan kan geen gebruik worden gemaakt
van de opting out.
Tussen de werkgevers van betrokken personeelsleden anders dan ambulante begeleiders (rec’s,
samenwerkingsverbanden WSNS of VO), het samenwerkingsverband en de vakorganisaties worden eveneens afspraken gemaakt.

2. Schooljaar 2015/2016 – Verplichte herbesteding
De verplichte herbesteding ligt vast in overgangsartikel XIa van het wetsvoorstel passend onderwijs.
Dit houdt in dat in het tweede jaar na het vervallen van de leerlinggebonden financiering (2015/2016)
de middelen voor ambulante begeleiding overgaan naar de samenwerkingsverbanden, maar dat er
een herbestedingsverplichting geldt bij de (v)so-besturen. Deze herbesteding geldt niet indien en naar
de mate waarin het personeel belast met de ambulante begeleiding is overgenomen door (de besturen van) het samenwerkingsverband. In hetzelfde artikel XI wordt bepaald dat bij ministeriële regeling
voorschriften worden gegeven over de berekening van de vermindering van de herbestedingsverplichting. Als ambulante begeleiders in dienst zijn van de rec’s, zullen de afspraken met de rec’s moeten
worden gemaakt (of met de opvolgend rechtspersoon die werkgever is van het personeel).
Partijen spreken af de volgende nadere voorschriften ten aanzien van de vermindering van de verplichte herbesteding vast te leggen in de ministeriële regeling:
• De verplichting tot herbesteding wordt naar rato verminderd naarmate er door het samenwerkingsverband in overleg afspraken zijn gemaakt over het overnemen van personeel met één of
meerdere (v)so besturen en de vakorganisaties.
• Uiteraard is de herbestedingsverplichting ook niet van toepassing indien personeel al is afgevloeid
door natuurlijk verloop of wanneer personeel al eerder was overgenomen in het kader van opting
out.
• De herbesteding hoeft niet via DUO te verlopen. Het samenwerkingsverband is verplicht deze
herbesteding rechtstreeks bij de (v)so besturen te doen. Er is geen fatale termijn voor afspraken
tot overname van personeel in het kader van herbesteding.
• Uiteraard is het zo dat indien er op 1 augustus 2015 geen afspraken zijn gemaakt omdat er geen
overleg is gevoerd of omdat er geen overeenstemming is bereikt over de afspraken, er dan geen
sprake kan zijn van vermindering van de omvang van de verplichte herbesteding (uitgezonderd
personeel dat reeds anderszins is afgevloeid).
• Tussen de werkgevers van betrokken personeelsleden anders dan ambulante begeleiders (rec’s,
samenwerkingsverbanden WSNS of VO), het samenwerkingsverband en de vakorganisaties worden eveneens afspraken gemaakt.

3. Schooljaar 2016/2017
In het wetsvoorstel passend onderwijs is in artikel 18a, lid 16 van de WPO en in artikel 17a, lid 6 van
de W.V.O. de mogelijkheid opgenomen om bij AMvB nadere voorschriften te geven met betrekking tot
de samenwerkingsverbanden.
Partijen spreken af de volgende nadere voorschriften met betrekking tot de samenwerkingsverbanden
vast te leggen bij AMvB:
• Indien er door het samenwerkingsverband geen afspraken zijn gemaakt in het kader van de opting out en geen, of niet volledige, afspraken zijn gemaakt over de vermindering van de verplichte
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•

herbesteding, is een samenwerkingsverband gehouden om op overeenstemming gericht overleg
te voeren met de werkgever(s) van betrokken personeelsleden ((v)so besturen, rec’s, samenwerkingsverbanden WSNS of VO) en de vakorganisaties over het resterende betrokken personeel. Het
verzoek tot overleg kan worden gedaan door de betrokken (v)so besturen of met de opvolgend
rechtspersoon die werkgever is van het personeel in het geval van de rec’s en/of de samenwerkingsverbanden WSNS of VO.
Het betreft hier dus de betrokken personeelsleden die opgenomen zijn in de landelijke registratie
en die vervolgens niet als gevolg van afspraken m.b.t. opting out, of vermindering van de verplichte herbesteding zijn herplaatst en evenmin als gevolg van natuurlijk verloop uitstromen per
01-08-2016.

7. MBO en stelselherziening passend onderwijs
De stelselwijziging betekent dat de indicatiestelling voor leerlingebonden financiering (lgf) per 1 augustus 2014 wordt afgeschaft voor het mbo. De lgf-middelen cluster 3 en 4 gaan vanaf die datum
naar de mbo-instellingen in plaats van naar de (v)so schoolbesturen.
Bij de nulmeting ten aanzien van ambulante begeleiders in dienst van schoolbesturen (v)so cluster 3/4
en personeel in dienst van de rec’s, wordt specifiek gekeken naar ambulant begeleiders die werk verrichten ten behoeve van mbo-instellingen en in hoeverre er al met de mbo-instellingen afspraken zijn
gemaakt over het overnemen van deze mensen. Indien bovengenoemde partijen van mening zijn dat
er substantiële personele gevolgen zijn te verwachten door de overdracht van het budget ambulante
begeleiding cluster 3/4 naar de mbo-instellingen, wordt hierover door het ministerie van OCW overleg
gevoerd met de MBO-raad. Daarbij is het streven dat deze personeelsleden veel mogelijk worden
geplaatst in een functie waar hun expertise ingezet kan worden bij de mbo instellingen. Daarnaast
worden deze personeelsleden opgenomen in de registratie en monitoring.
8. Bewaking afspraken
Partijen spreken af dat zij bovenstaande afspraken strak monitoren en bewaken. Hiervoor wordt een
landelijke registratie van betrokken personeel als basis gebruikt.

1. Landelijke registratie/monitor
Afgesproken is om de registratie van personeel zo spoedig mogelijk na de inwerkingsdatum van de
overeenkomst te starten. De registratie heeft betrekking op de omvang van de groep betrokken personeelsleden, het verloop ervan en de toedeling van dat personeel naar de verschillende samenwerkingsverbanden. Op deze manier wordt vanuit de registratie helder welke personeelsleden zijn overgenomen door de samenwerkingsverbanden of anderszins zijn uitgestroomd tot aan 1-10-2013 en
daarna. Daarbij wordt tevens aan werkgevers ((v)so besturen en rec’s) gevraagd of er al voor het
uitvoeren van de nulmeting personeel is overgenomen.
Op basis van de registratie kan door de partijen worden gesignaleerd waar de afspraken over het
behoud van expertise en werkgelegenheid wel en niet tot stand komen. Na het uitvoeren van de nulmeting kunnen geen nieuwe betrokken personeelsleden worden toegevoegd.
Partijen zijn overeengekomen dat het Participatiefonds wordt gevraagd om de nulmeting en de landelijke registratie van betrokken personeel uit te voeren. De verdere uitwerking van de registratie wordt
in overleg tussen bovengenoemde partijen uitgewerkt (noemen van entiteit die beleidsmatige aspecten van registratie opstelt).

2. Landelijke begeleidingscommissie
Gedurende de periode dat het nieuwe stelsel passend onderwijs wordt ingevoerd, wordt afgesproken
dat er tenminste eens per halfjaar overleg wordt gevoerd tussen bovengenoemde partijen over de
stand van zaken met betrekking tot de personele aspecten van de invoering. Mochten de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan treden partijen hierover tussentijds met elkaar in overleg. Op
basis van informatie vanuit de registratie en signalen vanuit de begeleidingscommissie kunnen de
afspraken worden aangepast.
61 | P a g i n a

Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen van afspraken op basis van signalen over waar het maken van afspraken achterblijft (in sectoren of regionaal). Ook kan het gaan over het maken van vervolgafspraken over wie de ‘rekening’ betaalt van de uitkeringskosten, mochten die zich onverhoopt
toch voordoen (zodat deze niet automatisch volledig bij het Participatiefonds terechtkomt).
Indien nodig wordt er een externe partij gevraagd om op basis van de registratie een landelijk beeld
te schetsen en de overleggen van de landelijke begeleidingscommissie voor te bereiden.
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Bijlage 7: Model Procedure op overeenstemming gericht overleg
zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO20
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. Voor de toepassing van deze Procedure21 wordt verstaan onder
a. het samenwerkingsverband: een of meerdere samenwerkingsverband(en) zoals bedoeld in artikel 18a tweede lid WPO of 17a tweede lid WVO, of een landelijk samenwerkingsverband, zoals bedoeld in artikel 18a vijftiende lid WPO of artikel 17a zestiende lid WVO.
b. het college: een of meerdere colleges van burgemeester en wethouders
c ondersteuningsplan: het plan zoals aangeduid in artikel 18a lid 8 WPO en 17a lid 8 WVO dat
tenminste eenmaal in de vier jaar door het samenwerkingsverband wordt vastgesteld.
2. Er is een overlegcommissie voor op overeenstemming gericht overleg waaraan wordt deelgenomen
door de vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband en de vertegenwoordiging van het
college. 22
3. De overlegcommissie kan besluiten derden tot het overleg toe te laten.23
Artikel 2 Taak overlegcommissie
1. De overlegcommissie voert met inachtneming van het bepaalde in lid 2 op overeenstemming gericht overleg over een concept van het ondersteuningsplan.24
2. Het samenwerkingsverband en het college overleggen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid,
met elkaar over de afstemming tussen het passend onderwijs en:
a. de jeugdzorg;25
b. het leerlingenvervoer;
c. de leerplicht;
d. de onderwijshuisvesting.26
3. In overleg kunnen het samenwerkingsverband en het college besluiten hier andere gemeenschappelijke thema's aan toe te voegen.27
4. Het op overeenstemming gericht overleg moet leiden tot een goede afstemming en samenwerking
tussen het samenwerkingsverband en de gemeente.28
5. Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met het college van de desbetreffende gemeente.29
Artikel 3 Samenstelling overlegcommissie
1. De voorzitter van de overlegcommissie of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt aangewezen
op gezamenlijke voordracht van het samenwerkingsverband en het college.
2. Het samenwerkingsverband en het college wijzen gezamenlijk een secretaris van de overlegcommissie aan alsmede diens plaatsvervanger. Zo nodig stellen het samenwerkingsverband en het college verder personeel voor het secretariaat ter beschikking.
3. Het samenwerkingsverband en het college laten elkaar schriftelijk weten wie namens hen aan de
overlegcommissie deelneemt en tot besluitvorming bevoegd is.30

20

Uitgangspunt: elk samenwerkingsverband voor primair onderwijs en elk samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs
spreekt met de gemeenten in het eigen gebied een Procedure af. Er zijn dus per gemeente altijd twee afspraken over de Procedure (de Procedure zelf kan voor PO en VO hetzelfde zijn).
21
De term Procedure is afkomstig van de wetgever: artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO.
22
Er is gekozen voor de term overlegcommissie om verwarring te voorkomen met de Geschillencommissie oogo.
23
Derden, derhalve niet aan te merken als deelnemers aan het oogo.
24
Hier wordt de vorm waarin de opdracht uit lid 1 moet worden uitgevoerd, geconcretiseerd.
25
II MvT, pag. 40.
26
II MvT, pag. 40
27
In de overlegcommissie kan lokaal maatwerk worden geleverd volgens lid 3.
28
Lid 4 is afkomstig uit de MvA, pag. 4. Het geeft het resultaat weer dat de wetgever verlangt van het oogo.
29
Art 18a lid 9 WPO en 17a lid 8 WVO
30
Met name van belang indien meerdere swv’s of colleges deelnemen aan de overlegcommissie
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Artikel 4 Vergaderingen
1. De overlegcommissie vergadert wanneer het samenwerkingsverband over het concept ondersteuningsplan of onderdelen daarvan een schriftelijk verzoek tot overleg heeft ingediend bij de voorzitter.
2. De voorzitter belegt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek een vergadering.
3. De overlegcommissie kan een subcommissie instellen bestaande uit een door haar aan te wijzen
voorzitter en leden, indien dit ter voorbereiding voor de behandeling van een bepaald onderwerp
nodig wordt geacht.
4. De vergaderingen van de overleg- en van de subcommissie zijn niet openbaar.
Artikel 5 De aard van het geschil
1. Elk van de deelnemers van de overlegcommissie is bevoegd te constateren dat over een aspect
van het ondersteuningsplan geen overeenstemming zal worden bereikt. De constatering kan pas
worden gedaan als over de aangelegenheid open en reëel overleg is gevoerd.
2. Een geschil waarover een van de deelnemers constateert dat geen overeenstemming zal worden
bereikt heeft betrekking op het bepaalde in artikel 2 lid 2 of lid 3.
3. De deelnemer die constateert dat geen overeenstemming zal worden bereikt brengt deze constatering binnen drie werkdagen nadat hij daarvan in de overlegcommissie blijk heeft gegeven, schriftelijk ter kennis aan de andere deelnemer(s).
4. Binnen drie werkdagen na de schriftelijke kennisgeving bedoeld in het tweede lid, schrijft de voorzitter een bijzondere vergadering uit van de overlegcommissie, die wordt gehouden binnen zeven
dagen nadat deze is uitgeschreven.
5. De overlegcommissie kan tijdens de bijzondere vergadering besluiten tot:
a. voortzetting van het overleg;
b. beëindiging van het overleg en daarbij vaststellen dat is voldaan aan de wettelijke verplichting
tot het voeren van op overeenstemming gericht overleg;
c. het nagaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het
geschil is, op welke deelnemers dit geschil betrekking heeft en of het geschil aanhangig wordt gemaakt bij de Geschillencommissie.
6. Na afloop van de bijzondere vergadering, is elk van de deelnemers zelfstandig bevoegd om aan de
Geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een advies dan wel in vorm van een bindend
advies te bevragen.31
7. De deelnemers die met elkaar in geschil zijn, kunnen een geschil ter arbitrage voorleggen aan de
Geschillencommissie. De betreffende deelnemers sluiten daartoe na afloop van de bijzondere vergadering, een schriftelijke overeenkomst waarin het onderwerp van het geschil is bepaald en is
vermeld of tegen het arbitraal vonnis hoger beroep kan worden aangetekend.
8. De Geschillencommissie doet overeenkomstig het verzoekschrift waarmee het geschil bij haar aanhangig is gemaakt, uitspraak in de vorm van:
a. een advies over de wijze waarop het overleg kan worden voortgezet;
b. een bindend advies, hetgeen een redelijkheidsbeoordeling van het geschil betreft;
c. een arbitraal vonnis zoals bedoeld in boek vier van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Artikel 6 Aanmelding geschil
1. Een geschil wordt bij de Geschillencommissie aanhangig gemaakt door toezending van een verzoekschrift aan het secretariaat binnen zes dagen na de bijzondere vergadering bedoeld in art. 5.
2. Het verzoekschrift bevat:
a. de naam en het adres van de verzoeker en zo nodig de gekozen woonplaats ten aanzien van de
procedure;
b. de naam en het adres van de verweerder;
c. de naam en het adres van de voorzitter van de overlegcommissie;
31

In de Overeenkomst oogo tussen gemeente en swv is voorzien in de eis dat tot een bindend advies kan worden besloten
indien beide partijen dit expliciet ("ondubbelzinnig") met elkaar zijn overeengekomen: HR 31 mei 1996 NJ 1996, 693 (Aghame).
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d.
e.
f.
3.

de vermelding of het een verzoek betreft om advies of bindend advies of arbitrage;
een omschrijving van het verzoek en de gronden waarop dit berust;
alle bescheiden die op het geschil betrekking hebben;
Indien het verzoekschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in het tweede lid, stel de voorzitter van
de Geschillencommissie de verzoeker in kennis van het verzuim. Na ontvangst van deze kennisgeving dient verzoeker binnen vijf werkdagen dit verzuim te herstellen.
4. Een aangemeld geschil komt niet voor (verdere) behandeling in aanmerking als niet tijdig en volledig gevolg is gegeven aan het in het derde lid bedoelde verzoek tot herstel van een verzuim.
Artikel 7 Werkwijze van de Geschillencommissie
1. De rechtsgang en de werkwijze van de Geschillencommissie zijn neergelegd in een reglement,
vastgesteld door de Geschillencommissie.
2. Het reglement voldoet, met inachtneming van het gestelde in deze Procedure, tenminste aan de
volgende voorwaarden:
a. de Geschillencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid van een geschil aan de hand van de in
artikel 6 van deze Procedure opgenomen bepalingen;
b. de Geschillencommissie brengt binnen vier weken na de zitting haar oordeel uit;
c. de Geschillencommissie brengt haar uitspraak gelijktijdig schriftelijk ter kennis aan de deelnemers en de voorzitter van de overlegcommissie.
Artikel 8. Aanwending van het geschil
1. Binnen twee weken na ontvangst van het advies van de Geschillencommissie wordt het overleg
over het geschil voortgezet.
2. Binnen twee weken nadat de Geschillencommissie haar bindend advies of arbitraal vonnis ter kennis heeft gebracht aan de deelnemers, belegt de voorzitter van de overlegcommissie een overleg
ter bespreking van de consequenties van de uitspraak.
Artikel 9. Kosten van het overleg en het geschil
1. De deelnemers van de overlegcommissie dragen zelf de kosten die voortvloeien uit het in stand
houden van, de voorbereiding van en deelname aan het op overeenstemming gericht overleg.
2. Het bepaalde uit lid 1. van deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op subcommissies.
3. De deelnemers van de overlegcommissie die met elkaar in geschil zijn dragen gelijkelijk zelf de
kosten die voortvloeien uit geschilbehandeling door de Geschillencommissie.
Artikel 10. Inwerkingtreding en looptijd
Deze Procedure treedt in werking met de ondertekening door het samenwerkingsverband en het college van "de overeenkomst behorende bij de Procedure op overeenstemming gericht overleg
zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO", voor de duur dat deze overeenkomst tussen
partijen van kracht is.
Artikel 11 Beoogde landelijke werking
Over het Model Procedure oogo is overeenstemming bereikt tussen de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, de PO-Raad en de VO-Raad. Gemeentebesturen en samenwerkingsverbanden wordt
geadviseerd door ondertekening van de bij dit Model behorende Overeenkomst, het Model Procedure oogo en Reglement van de Geschillencommissie oogo, van kracht te laten zijn op het op
overeenstemming gericht overleg over het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Artikel 12 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Model Procedure oogo.
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Bijlage 8: statuten stichting

AKTE OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN STICHTING
Vandaag, vier juli
tweeduizend dertien, verscheen voor mij,
Mr. Robert Gerardus Petrus Maria van den Eijnden,
notaris te Etten-Leur:
1. de heer Louis Christiaan Jacobus Marie Oomen, geboren te Teteringen op xxx, wonende te
Oosterhout,
ten deze handelende als alleen zelfstandig bevoegd algemeen directeur van de stichting:
"STICHTING DELTA ONDERWIJS", statutair gevestigd te Oosterhout, ondernemingsadres:
4901 ZB Oosterhout, Abdis van Thornstraat 76, postadres: 4900 CH Oosterhout, Postbus 4318,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer xxx,
en als zodanig bevoegd deze stichting, overeenkomstig het bepaalde in de statuten, rechtsgeldig
te vertegenwoordigen,
2. de heer Johannes Marinus Aarts, geboren te Nieuw-Ginneken op xxx, wonende te Rijsbergen,
gemeente Zundert,
ten deze handelende als "representant" van de stichting: "INOS STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS BREDA", statutair gevestigd te Breda, ondernemingsadres: 4814 GA Breda, Haagweg
1, postadres: 4801 LK Breda, Postbus 9412, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer xxx, en als zodanig bevoegd deze stichting, overeenkomstig het bepaalde in de statuten, rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
Voornoemde stichtingen "Stichting Delta Onderwijs" en "Inos, Stichting Katholiek Onderwijs Breda"
hierna zo tezamen ook genoemd: "de oprichter".
Inleiding
De verschenen personen, handelend als vermeld, verklaren dat:
de door hen vertegenwoordigde rechtspersonen tezamen met de navolgende rechtspersonen:
Elisabeth Stichting voor Katholiek Basisonderwijs
Stichting PCPO Midden-Brabant
SKO Het Groene Lint
St. Markant Onderwijs
Stichting Bevordering Neutraal Onderwijs Geertruidenberg
Stichting Bravoo
Stichting Het Driespan Meander (cluster 4)
Stichting Initia (SKOD en Primondo gefuseerd)
Stichting Islamitische Primair Onderwijs Breda
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen
Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken
Stichting Katholiek Onderwijs Raamsdonk
Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen
Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur
Stichting LeerSaam (Openbaar Onderwijs Etten-Leur)
Stichting Nutsscholen Breda VB
Stichting Nuwelijn
Stichting Oosterhouts Montessorionderwijs
Stichting Openbaar Onderwijs West Brabant
Stichting Opmaat
Stichting Pallas
Stichting Primair Onderwijs Zundert
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Etten-Leur
Stichting Tangent
Stichting Vrije School
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uiterlijk per één november tweeduizend dertien een samenwerkingsverband passend onderwijs dienen te vormen op basis van de wetgeving zoals die vanaf één augustus tweeduizend veertien in werking treedt voor samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs/speciale scholen voor basisonderwijs/speciaal onderwijs/speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die is opgenomen in het wetsvoorstel 33 106, gepubliceerd in Staatblad 2012, 533, met als titel: "Wijziging van enkele onderwijswetten
in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen
in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs";
krachtens een ministeriële regeling de regio voor het in deze akte op te richten samenwerkingsverband passend onderwijs is vastgesteld naar en loopt in beginsel gelijk met de grenzen van de
gemeenten: Breda, Oosterhout, Zundert, Etten-Leur, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen,
Baarle-Nassau, Alphen-Chaam (met uitzondering van postcode 5131) en Drimmelen (met uitzondering van postcodes 4926 en 4927) (PO- 30-03);
voormelde rechtspersonen tezamen hebben besloten, ten einde een samenwerkingsverband
passend onderwijs te vormen, om een stichting op te richten en om zich daarbij aan te sluiten
door zo spoedig mogelijk na diens oprichting met deze een aansluitingsovereenkomst aan te
gaan;
Van deze besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering van het bestuur in oprichting,
waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage);
Ter uitvoering van vermeld besluit tot oprichting verklaren de verschenen personen, handelend als
vermeld, een stichting op te richten en voor de stichting vast te stellen de volgende statuten:
Begripsbepalingen
Aangeslotene: het bevoegd gezag dat met de stichting een aansluitingsovereenkomst heeft gesloten.
Afgevaardigde: een natuurlijk persoon die – al dan niet krachtens substitutie - het bevoegd gezag
krachtens diens statuten rechtsgeldig vertegenwoordigt;
Bevoegd gezag: de rechtspersoon, of in geval van niet-verzelfstandigd openbaar onderwijs het
orgaan, die (een) scho(o)l(en) in stand houdt binnen de vorenbedoelde regio alsmede de rechtspersoon die (een) scho(o)l(en) voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra, in stand
houdt waarvan de vestiging(en) zijn gelegen buiten het gebied van een samenwerkingsverband
en die deel neemt aan het onderhavige samenwerkingsverband;
Medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op
Scholen.
Minister: de minister van Onderwijs, cultuur en Wetenschap.
Ondersteuningsplan: het plan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs.
Ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet Medezeggenschap op
Scholen.
Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen die bij de scholen staan ingeschreven.
Regio: het bij ministeriële regeling aan het samenwerkingsverband aangewezen aaneengesloten
gebied waarbinnen het samenwerkingsverband haar doel verwezenlijkt.
Samenwerkingsverband: de bij deze akte op te richten rechtspersoon als bedoeld in artikel 18a
van de Wet op het primair onderwijs.
Scholen(school): alle vestigingen (met brinnummer) van basisscholen, van speciale scholen voor
basisonderwijs, van scholen voor speciaal onderwijs en van scholen voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs, voor zover daaraan speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3
en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra en gevestigd in voormelde regio;
Schooljaar: het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig juli daaraanvolgend.
Schoolondersteuningsprofiel(en): een (de) door het bevoegd gezag vast te stellen beschrijving(en) van de voorzieningen die op de onder haar bevoegd gezag ressorterende scho(o)l(en)
zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
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Artikel 1 Naam
1. De stichting draagt de naam: "stichting samenwerkingsverband PO 30-03, Optimale Onderwijs Kans".
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Breda.
Artikel 2 Doelstelling
1. De stichting heeft ten doel:
a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van
artikel 18a lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs;
b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en
tussen alle scholen;
c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken;
d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven.
2. De stichting bereikt haar doel door:
a. gezamenlijke besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen;
b. het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag;
c. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van
het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd
gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven;
e. andere middelen en activiteiten die aan het doel van de stichting dienstbaar kunnen zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3 Aangeslotenen
1. Aangesloten kunnen slechts zijn het bevoegd gezag van de scholen die in de regio gevestigd zijn
dan wel het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal
en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra, waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen buiten het gebied van een samenwerkingsverband doch die wensen deel te nemen aan het onderhavige samenwerkingsverband.
2. Aangeslotene is dat bevoegde gezagsorgaan die zich schriftelijk als aangeslotene bij het bestuur
heeft aangemeld en voldoet aan in lid 1 van dit artikel genoemde eis, en door het bestuur als
aangeslotene is toegelaten door het sluiten van een aansluitingsovereenkomst met het betreffende bevoegd gezag.
3. Rechten en plichten van de aangeslotenen ten aanzien van de stichting op basis van het gestelde in deze statuten worden nader geregeld in een aansluitingsovereenkomst.
4. Op de aan deze akte gehechte bijlage staan de rechtspersonen die per het moment van het van
kracht worden van de onderhavige akte als aangeslotenen van de stichting zijn gekwalificeerd.
5. De aangeslotenen eerbiedigen elkanders identiteit en de stichting houdt daar bij de uitvoering van
de taken rekening mee, voor zover de wet dit vereist.
6. De aansluiting van een bevoegd gezag eindigt indien:
a. de aangeslotene wordt ontbonden of ophoudt te bestaan als gevolg van fusie en/of de aangeslotenen niet langer bevoegd gezag is als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
b. onder het aangesloten bevoegd gezag geen school meer in de regio ressorteert, dan wel
indien het betreft een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs welke geen
onderwijs meer geeft aan leerlingen uit de regio;
c. de aangeslotene de aansluitingsovereenkomst opzegt;
d. namens de stichting de aansluitingsovereenkomst wordt opgezegd;
e. de aansluitingsovereenkomst wordt ontbonden.
7. Een aangeslotene kan de aansluitingsovereenkomst schriftelijk opzeggen met in achtneming van
tenminste een termijn van zes maanden tegen het einde van het lopende schooljaar.
8. In onderling overleg zullen de juridische, organisatorische, personele en financiële gevolgen
voortvloeiende uit de beëindiging naar de beginselen van de redelijkheid en billijkheid door het
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bestuur worden vastgesteld, schriftelijk in een document worden vastgelegd en voorts worden
opgelegd aan het bevoegd gezag dat niet meer aangesloten is.
Als de opzegging door een aangeslotene niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt de
aansluitingsovereenkomst door tot het einde van het eerstvolgende schooljaar, tenzij het bestuur
anders besluit.
Het bestuur kan de aansluitingsovereenkomst slechts schriftelijk tegen het einde van het lopende
schooljaar aan een aangeslotene opzeggen met in achtneming van een termijn van één schooljaar.
Opzegging door het bestuur als hiervoor bedoeld is niet mogelijk indien en zolang op grond van
artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs de wettelijke verplichting tot oprichting en instandhouding van een samenwerkingsverband passend onderwijs geldt.
Het bestuur kan (de uitvoering van) een aansluitingsovereenkomst per direct schorsen indien de
aangeslotene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting handelt, of de
stichting op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende de schorsing is de aangeslotene niet bevoegd de rechten als vermeld in de aansluitingsovereenkomst uit te oefenen en is de stichting
niet gehouden prestaties jegens de aangeslotene te verrichten.
De schorsing kan slechts gelden voor een periode van ten hoogste drie maanden. De schorsing
kan worden verlengd met een nieuwe periode voor ten hoogste drie maanden. Verlenging van de
schorsing is onbeperkt mogelijk, indien en zolang de aangeslotene gedurende schorsing in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting blijft handelen, of de stichting op onredelijke wijze blijft benadelen. In geval van benadeling van de stichting door de aangeslotenen als
gevolg waarvan de stichting schade leidt, kan de stichting de schade bij de aangeslotene verhalen.
Aansluiting bij het samenwerkingsverband en beëindiging van aansluitingsovereenkomst gaan in
per één augustus van het (volgende) schooljaar.
De aansluitingsovereenkomst is niet overdraagbaar.

Artikel 4 Geldmiddelen
De geldmiddelen welke het samenwerkingsverband ter beschikking staan bestaan uit:
1. de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband;
2. de bijdragen van de aangeslotenen;
3. stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
4. subsidies, giften, schenkingen en andere baten;
5. erfstellingen en legaten, welke alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden
aanvaard.
Artikel 5 Organen van de stichting
1. De stichting kent als orgaan het bestuur.
2. Het bestuur heeft binnen het bestuur de taken en bevoegdheden verdeeld in een:
a. algemeen bestuur: zijnde het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het bestuur belast
met goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden;
b. dagelijks bestuur: zijnde het uitvoerend deel van het bestuur belast met gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden.
3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur tijdig over de informatie beschikt die vereist is voor de uitoefening van diens toezichthoudende taak.
4. Binnen de stichting kunnen voorts een of meerdere (advies)raden en/of commissies worden ingesteld.
Artikel 6A Samenstelling BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen zijn, met uitzondering evenwel van het
eerste bestuur hetwelk bij deze akte wordt benoemd.
2. De leden van het bestuur worden, met uitzondering van het eerste bestuur, benoemd door het
bestuur met dien verstande dat slechts een afgevaardigde van een aangeslotene tot bestuurslid
kan worden benoemd.
3. Van iedere aangeslotene wordt één persoon afgevaardigd in het bestuur.
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Het bestuur wijst, rekening houdend met de bepalingen rondom het dagelijks bestuur, uit zijn
midden een algemeen bestuur aan.
Het algemeen bestuur kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien een bestuurslid is geschorst, dient het algemeen bestuur binnen drie maanden na ingang
van de schorsing te besluiten tot ontslag van het bestuurslid dan wel tot opheffing of handhaving
van de schorsing. Bij het ontbreken van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing.
Een bestuurslid dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich in een bestuursvergadering
te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag
wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.

Artikel 6B Taken en bevoegdheden BESTUUR
1. Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting.
2. Het algemeen bestuur delegeert, tot wederopzegging en onverminderd zijn verantwoordelijkheden, alle bestuurlijke taken en bevoegdheden - met uitzondering van hetgeen hij zich hierna voor
zich zelf voorbehoud - aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt ten aanzien van de
gedelegeerde taken en bevoegdheden de uitvoerend bestuurder.
3. De stichting kent buiten het bestuur geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens
natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur worden aangewezen.
4. Het bestuur kan een bestuursstatuut vaststellen waarin de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur wordt uitgewerkt.
5. Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur voor besluiten strekkende tot:
a. vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
b. vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het
samenwerkingsverband;
c. vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
d. vaststelling en wijziging van het bestuursstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders
voor het dagelijks bestuur;
e. vaststelling van het toezichtkader;
f.
het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
g. aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van betaling;
h. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting,
waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
6. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen anders dan in het kader van een schenking of
erfrechtelijke verkrijging, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in
functie zijnde bestuurders.
7. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen
met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
Artikel 6C Besluitvorming BESTUUR
1. Tenminste één keer per jaar is er een vergadering van het bestuur, zijnde het algemeen en dagelijks bestuur gezamenlijk, waarbij het functioneren van het algemeen en dagelijks bestuur aan de
orde komt en de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid wordt besproken.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het algemeen en dagelijks
bestuur gelijkelijk bevoegd.
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De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het algemeen bestuur. Indien deze afwezig is dan voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige bestuurslid.
Leden van het bestuur kunnen zich ter vergadering door één schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder laten vertegenwoordigen.
De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen vóór de
vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen
besluiten genomen worden, tenzij het voltallige bestuur aanwezig is en het besluit met algemene
stemmen wordt genomen.
Rechtsgeldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin
twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit betekent dat besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus.
Is niet twee derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier,
doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest. Ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden kan dan over bedoeld voorstel worden besloten, mits:
a. met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, en
b. mits door die aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden een twee derden meerderheid
van het aantal leerlingen wordt gerepresenteerd.
Indien het in lid 6 vermelde quorum aanwezig is en geen besluit kan worden genomen omdat
geen consensus wordt bereikt, dan wordt bezien of het besluit met consent kan worden genomen. Kan een besluit ook niet met consent worden genomen, dan vindt er in diezelfde bestuursvergadering een stemming over het voorstel plaats, waarbij elk bestuurslid één stem heeft.
Tijdens de stemming als bedoeld in lid 8 is sprake van een geldig meerderheidsbesluit indien er
voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:
a. er is sprake van een meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden dat vóór het voorstel stemt, én
b. er is sprake van een meerderheid van het aantal leerlingen dat door die aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden wordt gerepresenteerd.
Voor de stemverhouding is het aantal leerlingen per één oktober van het voorafgaande jaar (de
zogenaamde integrale leerling telling, ITL) bepalend.
De stemverhouding wordt opnieuw vastgelegd zodra het aantal aangeslotenen van de stichting
wijzigt.
Met de term aantal leerlingen wordt bedoeld: het aantal leerlingen van de scholen in de regio én
het aantal leerlingen woonachtig in de regio maar ingeschreven bij een buiten de regio gevestigde school waar speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet
op de expertisecentra.
Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag der stemming is
beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit
verlangt.
Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal
stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen
staken, beslist terstond het lot.
Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door de voorzitters van
zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.
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Artikel 7A Samenstelling ALGEMEEN BESTUUR
1. Tot leden van het algemeen bestuur kunnen slechts worden benoemd personen die de functie
bestuur dan wel een gemandateerde bestuursfunctie vervullen bij een van de aangeslotenen (afgevaardigden). De betreffende aangeslotene draagt de persoon hiertoe voor aan het bestuur, die
gehouden is deze voordracht over te nemen.
2. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan die de vergadering van het algemeen bestuur en het bestuur leidt. Tevens kan het algemeen bestuur vanuit zijn midden een secretaris aanwijzen.
3. Tot voorzitter van het algemeen bestuur kan niet worden benoemd een persoon die lid is of in de
voorafgaande vier jaar lid is geweest van het dagelijks bestuur van de stichting.
4. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af
volgens een door het algemeen bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
5. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in
het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.
6. De leden van het algemeen bestuur zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
7. Een lid van het algemeen bestuur defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden (bedanken);
d. door zijn ontslag;
e. door het verlies van de functie of kwaliteit op grond waarvan hij tot bestuurder is benoemd;
f.
door het eindigen van de aansluiting van de aangeslotene door wie het bestuurslid is afgevaardigd.
Artikel 7B Taken en bevoegdheden ALGEMEEN BESTUUR
1. Het algemeen bestuur is het intern toezichthoudend orgaan ten aanzien van de (uitvoering van
de) aan het dagelijks bestuur gedelegeerde taken en bevoegdheden.
2. Het intern toezicht wordt uitgeoefend aan de hand van een door het bestuur op te stellen toezichtkader.
3. Het algemeen bestuur houdt toezicht op de naleving door het dagelijks bestuur van de wettelijke
verplichtingen, de code goed bestuur als bedoeld in artikel 171 lid 1 a van de Wet op het primair
onderwijs en de afwijkingen van die code, maar ook op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting verkregen op
grond van de Wet op het primair onderwijs.
4. Het algemeen bestuur is belast met het aanwijzen van de registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Het algemeen bestuur stelt het aantal bestuursleden vast.
6. Het algemeen bestuur dient goedkeuring aan besluiten te verlenen strekkende tot:
a. vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
b. vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het
samenwerkingsverband;
c. vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
d. vaststelling en wijziging van het bestuursstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders
voor het dagelijks bestuur;
e. vaststelling van het toezichtkader;
f.
het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
g. aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van betaling;
h. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting,
waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
Artikel 7C Besluitvorming ALGEMEEN BESTUUR
1. Tenminste één keer per jaar is er een vergadering van het algemeen bestuur, en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de overige leden van het algemeen of dagelijks bestuur dit nodig oordeelt.
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De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het algemeen bestuur. Indien deze afwezig is dan voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
Leden van het algemeen bestuur kunnen zich ter vergadering door één schriftelijk gevolmachtigd
medelid van het algemeen bestuur laten vertegenwoordigen.
De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, tenminste zeven dagen vóór de
vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen
besluiten genomen worden, tenzij alle stemgerechtigde leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Rechtsgeldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin
twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van het algemeen bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit betekent dat besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus.
Is niet twee derde van de leden van het algemeen bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest.
Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het algemeen bestuur kan dan
over bedoeld voorstel worden besloten, mits:
a. met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, en
b. mits door die aanwezige of vertegenwoordigde leden van het algemeen bestuur een twee
derden meerderheid van het aantal leerlingen wordt gerepresenteerd.
Indien het in lid 5 vermelde quorum aanwezig is en geen besluit kan worden genomen omdat
geen consensus wordt bereikt, dan wordt bezien of het besluit met consent kan worden genomen. Kan een besluit ook niet met consent worden genomen, dan vindt er in diezelfde vergadering een stemming over het voorstel plaats, waarbij elk lid van het algemeen bestuur één stem
heeft.
Tijdens de stemming als bedoeld in lid 7 is sprake van een geldig meerderheidsbesluit indien er
voldaan is aan de volgende twee voorwaarden:
a. er is sprake van een meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van
het algemeen bestuur dat vóór het voorstel stemt, én
b. er is sprake van een meerderheid van het aantal leerlingen dat door die aanwezige of vertegenwoordigde leden van het algemeen bestuur wordt gerepresenteerd.
Voor de stemverhouding is het aantal leerlingen per één oktober van het voorafgaande jaar (de
zogenaamde integrale leerling telling, ITL) bepalend.
De stemverhouding wordt opnieuw vastgelegd zodra het aantal aangeslotenen van de stichting
wijzigt.
Met de term aantal leerlingen wordt bedoeld: het aantal leerlingen van de scholen in de regio én
het aantal leerlingen woonachtig in de regio maar ingeschreven bij een buiten de regio gevestigde school waar speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet
op de expertisecentra.
Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of meer leden een schriftelijke stemming wensen.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte
geldige stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag der stemming is
beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit
verlangt.
Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal
stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen
staken, beslist terstond het lot.
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15. Van de vergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden
vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door de voorzitter van het algemeen bestuur.
Artikel 8A Samenstelling DAGELIJKS BESTUUR
1. De stichting heeft een dagelijks bestuur bestaande uit maximaal zeven leden, met dien verstande
dat het aantal leden van het dagelijks bestuur altijd kleiner is dan het aantal leden van het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het dagelijks bestuur. Indien
het dagelijks bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt de voorzitter van het dagelijks bestuur in functie benoemd.
3. Tot leden van het dagelijks bestuur kunnen slechts worden benoemd personen die de functie
bestuur dan wel een gemandateerde bestuursfunctie vervullen bij een van de aangeslotenen (afgevaardigden). De betreffende aangeslotene draagt de persoon hiertoe voor aan het algemeen
bestuur, die gehouden is deze voordracht over te nemen.
4. De samenstelling van het dagelijks bestuur is als volgt:
a. twee leden zijn afkomstig van - conform de aan deze akte gehechte lijst - als groot gedefinieerde aangeslotenen;
b. twee leden zijn afkomstig van - conform de aan deze akte gehechte lijst - als middelgroot
gedefinieerde aangeslotenen;
c. twee leden zijn afkomstig van - conform de aan deze akte gehechte lijst - als klein gedefinieerde aangeslotenen.
d. in het dagelijks bestuur dienen zowel de cluster 3 als cluster 4 als bedoeld in de Wet op de
expertisecentra vertegenwoordigd te zijn. Indien middels de benoeming van de leden van
het dagelijks bestuur als bedoeld in lid a tot en met c van dit lid 4 niet zowel cluster 3 als
cluster 4 in het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn, benoemt het algemeen bestuur nog
één extra lid. Dit extra te benoemen lid van het dagelijks bestuur dient afkomstig te zijn van
een aangeslotene van het cluster welk op dat moment in het dagelijks bestuur ontbreekt.
5. Het dagelijks bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een
door het algemeen bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden dagelijks
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid van het
dagelijks bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij
werd benoemd.
6. Een lid van het dagelijks bestuur defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden (bedanken);
d. door zijn ontslag;
e. door het verlies van de functie of kwaliteit op grond waarvan hij tot lid van het dagelijks bestuur is benoemd.
f.
door het eindigen van de aansluiting van de aangeslotene door wie het bestuurslid is afgevaardigd.
7. Indien het voltallige dagelijks bestuur wordt geschorst wordt door of namens het algemeen bestuur opgetreden als waarnemer van het dagelijkse bestuur.
8. Een lid van het dagelijks bestuur is bevoegd te allen tijde zelf zijn ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
Artikel 8B Taken en bevoegdheden DAGELIJKS BESTUUR
1. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van het
samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten.
2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en het ontslaat personeelsleden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden.
3. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan het personeel dat is verbonden aan het samenwerkingsverband.
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5.
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7.
8.
9.

Het dagelijks bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het algemeen bestuur
nodig voor de volgende aangelegenheden:
a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
b. het vaststellen van het treasury statuut;
c. het aangaan van geldleningen boven een door het algemeen bestuur vast te stellen bedrag;
d. ingrijpende reorganisaties van de stichting respectievelijk de onder haar ressorterende scholen.
Voorstellen voor besluiten als bedoeld in dit artikel worden door het dagelijks bestuur aan het
algemeen bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de
gevolgen van het beoogde besluit.
De stichting is indien van toepassing in zijn hoedanigheid als werkgever aangesloten bij een
commissie van beroep en een klachtencommissie.
Het dagelijks bestuur voert indien van toepassing ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het personeel Decentraal Georganiseerd Overleg.
Het dagelijks bestuur voert het overleg met de medezeggenschapsraad (indien van toepassing)
en met de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.

Artikel 8C Besluitvorming DAGELIJKS BESTUUR
1. Het dagelijks bestuur vergadert, met regelmatige tussenpozen, ten minste vier maal per jaar en
voorts zo dikwijls als de voorzitter van het dagelijks bestuur of de meerderheid van de overige leden van het dagelijks bestuur dit nodig oordelen.
2. Rechtsgeldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin
twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van het dagelijks bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit betekent dat besluitvorming plaatsvindt op basis van consensus.
3. Indien het in lid 2 vermelde quorum aanwezig is en geen besluit kan worden genomen omdat
geen consensus wordt bereikt, dan wordt het betreffende voorstel aan het algemeen bestuur
voorgelegd. Alsdan neemt het algemeen bestuur over het voorstel een besluit.
4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door één schriftelijk gevolmachtigd medelid van het
dagelijks bestuur laten vertegenwoordigen.
5. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter van het dagelijks bestuur, tenminste
zeven dagen vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen kunnen geen besluiten genomen worden, tenzij alle stemgerechtigde leden van het dagelijks bestuur aanwezig zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
6. Ieder lid van het dagelijks bestuur brengt één stem uit. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een
of meer leden een schriftelijke stemming wensen.
7. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag der stemming is
beslissend.
9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit
verlangt.
10. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal
stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien dan ook de stemmen
staken, beslist terstond het lot.
12. Van de vergaderingen van het dagelijks bestuur worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend
door de voorzitter van het dagelijks bestuur.
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Artikel 9 Geschillenregeling en mediation
1. In geval van geschillen in het kader van de inrichting van het samenwerkingsverband of in geval
van geschillen binnen het samenwerkingsverband (binnen het bestuur of tussen het bestuur en
een of meer leden van het samenwerkingsverband), zullen de partijen die het geschil betreft
trachten het geschil in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
Eerst indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp
van mediation, heeft elke partij het recht om het geschil voor te leggen aan de landelijke arbitragevoorziening die de Minister heeft ingesteld en waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten.
2. Vorenbedoelde benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door of namens het bestuur
genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden tot
de arbitragevoorziening als bedoeld in het eerste lid. Het geschil wordt beslecht overeenkomstig
het reglement van de arbitragevoorziening. De arbitragevoorziening hoort partijen en doet een
voor alle partijen bindende uitspraak.
Artikel 10 Informatieplicht
1. Elke aangeslotene voorziet het bestuur van alle informatie die benodigd is voor een goede uitvoering van de taken van de stichting.
2. De aangeslotenen sturen hun telgegevens uiterlijk binnen twee weken na betreffende wettelijke
teldata naar het dagelijks bestuur.
Artikel 11 Medezeggenschap (indien van toepassing)
1. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie als bedoeld in
artikel 30 in de Wet Medezeggenschap op Scholen.
2. Het bestuur stelt een medezeggenschapsstatuut voor het samenwerkingsverband vast ten behoeve van haar medezeggenschapsorganen, zulks met inachtneming van de bepalingen in de
Wet Medezeggenschap op Scholen.
3. Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplanraad in. Het bestuur stelt een reglement
vast voor de ondersteuningsplanraad met inachtneming van de bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen.
4. De ondersteuningsplanraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen en wel zodanig dat het aantal leden gekozen uit personeel onderscheidenlijk ouders elk de helft van het aantal leden van de ondersteuningsplanraad bedraagt.
5. De ondersteuningsplanraad kan uit een kleiner aantal leden bestaan dan het aantal afzonderlijke
medezeggenschapsraden van de scholen.
6. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan.
7. De aangeslotenen van het samenwerkingsverband zijn verplicht de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen vooraf in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over
elk door de aangeslotenen te nemen besluit met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het
schoolondersteuningsprofiel van de eigen school.
8. Aan het samenwerkingsverband is tevens een medezeggenschapsraad verbonden, indien en
voor zover de verplichting daartoe uit de Wet Medezeggenschap op Scholen volgt.
9. Het bestuur stelt een reglement voor de medezeggenschapsraad vast met inachtneming van de
bepalingen in de Wet Medezeggenschap op Scholen.
10. Deze medezeggenschapsraad zal uit tenminste twee leden bestaan die worden gekozen uit en
door het personeel dat in dienst is, dan wel ten minste zes maanden te werk is gesteld zonder
benoeming, bij het samenwerkingsverband.
Artikel 12 Bezwaaradviescommissie
Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie die adviseert
over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot onderwijs aan een school voor speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs.
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Artikel 13 Privacyreglement en informatievoorziening aan ouders
1. Het samenwerkingsverband stelt een privacyreglement vast waarin staat vermeld wie en op welke wijze persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen worden verwerkt, hoe de beveiliging van de gegevens plaats dient te vinden en welke rechten (inzage, correctie, vernietiging) betrokkenen hebben. Het privacyreglement dient passende waarborgen te bieden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen onder meer tegen misbruik van de gegevens, tegen het verwerken van onjuiste gegevens en om te voorkomen
dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.
2. Het samenwerkingsverband verstrekt van élk advies aan het bevoegd gezag van de school over
een leerling aangaande de ondersteuningsbehoefte van die betreffende leerling een afschrift aan
de ouders.
Artikel 14 Boekjaar en jaarstukken
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar betreft een verlengd boekjaar en eindigt derhalve per ultimo december tweeduizendveertien.
2. Het bestuur van de stichting is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van al
hetgeen verder de financiën van de stichting betreft op zodanige wijze boek te houden dat daaruit
te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt
door het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt
bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. Voorts
stelt het bestuur een jaarverslag op.
4. In een vergadering, die door het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt
gehouden, komt aan de orde de goedkeuring en vaststelling van het jaarverslag over de gang
van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid alsmede de balans en de staat van baten
en lasten.
5. Tevens legt het algemeen bestuur in de jaarvergadering rekening en verantwoording af over de
uitvoering van zijn toezichthoudende taken en de uitoefening van zijn toezichthoudende bevoegdheden over het verstreken boekjaar, aan de hand van een door het bestuur vastgestelde
jaarrekening en jaarverslag. Het bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat
jaar gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten het heeft ontplooid en welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en doelstellingen te bereiken. Daarbij geven de bestuursleden met een toezichthoudende taak aan of voldaan is aan de uitspraken zoals vermeld in
het toezichtkader.
6. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
7. Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de registeraccountant die door het algemeen
bestuur is benoemd. Deze registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het algemeen bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in het vorige leden bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
8. Het dagelijks bestuur zendt binnen één maand na vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag
een exemplaar daarvan aan de aangeslotenen.
9. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
Artikel 15 Statutenwijziging
1. Een besluit tot wijziging van de statuten wordt genomen door het bestuur.
2. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter van het algemeen bestuur, ten minste veertien dagen vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat de mededeling dat daarin
de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
3. Degenen die de oproeping tot de bestuursvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op
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4.

5.
6.

een daartoe geschikte plaats voor de bestuursleden ter inzage leggen tot na de afloop van de
dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten wanneer ten minste twee derde van de
in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en met in achtneming van lid 6
tot en met lid 9 van artikel 6C (besluitvorming bestuur)
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld
in 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in 2:334a van
het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Ontbinding en vereffening
1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in 2:19 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
stichting ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur. Het in deze statuten ten aanzien
van statutenwijziging bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
3. Aanwezige geld/middelen van de stichting worden voor de datum van ontbinding naar rato van
het aantal leerlingen teruggestort naar de aangeslotenen.
4. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moeten worden bewaard
door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren
na de vereffening.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
1. Tot de eerste bestuursleden van de stichting zijn benoemd:
de voornoemde stichting: "STICHTING DELTA ONDERWIJS", als bestuurslid;
de stichting: "INOS STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS BREDA", als bestuurslid.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend veertien.
WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan deze
personen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing en te zijn gewezen op de gevolgen
die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
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Bijlage 9: Werkdocument “toeleiding naar extra ondersteuning (routes)”
9.1 Inleiding
Daar waar de paragrafen 4.3 (basisondersteuning) en 4.4 (extra ondersteuning) een beschrijving geven van het aanbod van de extra ondersteuning, gaat deze paragraaf specifiek over de ontwikkelde
denkrichting met betrekking tot de toeleidingsroutes binnen het samenwerkingsverband en het proces
dat leidt tot het toewijzen van deze routes aan leerlingen. Deze paragraaf beschrijft de routes en procedures die er zijn vanaf het moment van signalering (een leerling ontwikkelt zich niet naar vermogen), tot aan het vinden en toekennen van een onderwijsarrangement dat leidt tot een passend
onderwijsaanbod. Met opzet wordt gesproken over het meervoud 'routes'. Veelal zal signalering van
de ondersteuningsbehoefte van (zittende) leerlingen plaatsvinden binnen de school voor primair onderwijs, maar bij de aanmelding van leerlingen bij (speciale) basisscholen en so-scholen kunnen ouders aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Deze verschillende situaties leiden tot
verschillende routes naar extra ondersteuning.
Deze denkrichting moet komende periode geconcretiseerd worden en vervolgens moeten er bij de
verschillende gremia en actoren die in het proces een rol spelen opdrachtomschrijvingen en competentieprofielen gemaakt worden. Dan zal ook duidelijk worden waar de taak van de een begint en hoe
die aansluit op die van de ander.
9.2. Samenvatting denkrichtingen
Denkrichting m.b.t. de organisatie van de toewijzing
Samenwerkingsverband Optimale Onderwijs overweegt de keuze voor de inrichting van drie sub regionale toewijzingscommissies, die de vragen om extra ondersteuning beoordelen in de sub regio’s Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:
• Positie van de commissies
• Samenstelling van de commissies
• Benoemingsvoorwaarden commissieleden
• Criteria voor toewijzing
• Stappenplannen voor toeleiding
Denkrichting begripsomschrijvingen
Onder het stelsel passend onderwijs moeten leerlingen die behoefte hebben aan extra onderwijsondersteuning toegeleid worden naar onderwijsarrangementen. De koppeling tussen ondersteuningsvraag en onderwijsarrangementen wordt tot stand gebracht aan de hand van een toewijzingsprocedure. Het toetsen van de ondersteuningsvraag aan de door het samenwerkingsverband afgesproken
criteria duiden we aan met de term ‘toewijzen’. Het gaat bij het toewijzen van extra ondersteuning
steeds om andere handelingen dan bij het inrichten van onderwijsarrangementen.
‘Arrangeren’ verwijst naar het zodanig inrichten van de onderwijsleersituatie dat de juiste match gerealiseerd kan worden tussen de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het onderwijsaanbod.
Toewijzen en arrangeren zijn handelingen die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Toewijzen
vindt echter plaats buiten de onderwijsleersituatie, door een commissie, aan de hand van een aantal
criteria en kan leiden tot toeleiding naar een onderwijsarrangement, hetzij op de eigen school, hetzij
op een andere school binnen het samenwerkingsverband. De toewijzing is op zichzelf niet voldoende
om een passend aanbod te creëren, dit wordt bepaald door de school die het betreffende onderwijsarrangement uitvoert: het arrangement moet door de ontvangende school waar gemaakt worden.
Denkrichting m.b.t. de procedure voor de toewijzing van extra ondersteuning
Op het moment dat de procedure in werking treedt is duidelijk hoe het dekkend netwerk van voorzieningen van het samenwerkingsverband er uit ziet. Het schoolondersteuningsprofiel van de aangesloten scholen en van aanvullende arrangementen is bepaald.
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Uit de schoolondersteuningsprofielen zijn de indicatoren op vijf bepalende velden (hoeveelheid aandacht en tijd, het onderwijsmateriaal, de ruimtelijke omgeving, de beschikbare expertise en samenwerking met andere instanties) gedestilleerd. Dekkend netwerk, schoolondersteuningsprofielen en
indicatoren vormen de basis voor het werk van de toewijzingscommissie.
De procedure voor het afhandelen van een aanvraag voor extra ondersteuning verloopt in drie stappen:
Stap 1
Voortraject

Stap 2
Beoordeling

Stap 3
Uitkomst

Denkrichting m.b.t. de organisatie van de toewijzing
Bij de organisatie van de toewijzing en de procedure die bij elke vraag om extra ondersteuning wordt
gehanteerd, wordt de sturing dicht bij de leerling, de school en de ouders gelegd. De volgende uitgangspunten maken dit duidelijk:
• Het denken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling is, in overeenstemming met de zienswijze van handelingsgericht werken, de basis voor goed onderwijs.
• De toewijzing baseert zich niet alleen op een ordening van de onderwijsbehoeften van leerlingen (de
vraag), maar ook op een ordening van de beschikbare arrangementen (het aanbod).
• De toewijzingsprocedure is geschikt om de huidige arrangementen toe te wijzen, maar ook om
alle mogelijke toekomstige vormen van arrangementen toe te wijzen.
• Onderwijsbehoeften en arrangementen onderscheiden zich op vijf voor indicatiestelling relevante
kenmerken of velden:
1. de hoeveelheid aandacht en tijd
2. de onderwijsmaterialen
3. de ruimtelijke omgeving
4. de expertise
5. de samenwerking met andere instanties
• De toewijzing en de toeleiding richten zich op deze velden en zoeken naar de beste match
tussen de onderwijsbehoefte van de leerling enerzijds en de in het samenwerkingsverband
beschikbare onderwijsarrangementen.
• Handelingsgerichte toewijzing, dicht bij de basis, met in achtneming van de contextfactoren
moet gecombineerd gaan worden met het zo objectief mogelijk in kaart brengen van alle relevante factoren.
• Zonder te vervallen in het oude systeem met ingewikkelde en starre criteria zullen in elke fase
van het toewijzingsproces waarborgen ingebouwd moeten worden om zoveel mogelijk de onafhankelijkheid en objectiviteit van de toewijzingsprocedure te garanderen.
• Swv PO 30-03 streeft ernaar de geadviseerde toewijzing van een onderwijsarrangement te
onderwerpen aan een marginale toetsing door een bovenschoolse commissie. (Ter vergelijking: de manier waarop nu in enkele SWV-WSNS de zogenaamde ‘SBO-rugzak’ verleend en
verlengd wordt. Deze werkwijze wordt ervaren als een ‘vanzelfsprekend’ proces vanuit de basis.
Denkrichting m.b.t. de één-loket functie
Swv PO 30-03 heeft gekozen voor integraal toewijzen en arrangeren. Dit betekent dat de aangesloten
scholen zodanige afspraken maken met de jeugdzorg, dat er sprake is van een ‘één-loket functie’:
onderwijs en jeugdzorg trekken samen op bij het beoordelen van de vraag van de ouders om extra
ondersteuning voor hun kind. Onderwijs en jeugdzorg bepalen samen voor welke leefgebieden ondersteuning wordt gevraagd en stemmen activiteiten zodanig af dat onnodige bureaucratie (bijvoorbeeld
in de vorm van dubbele indicatiestelling) wordt voorkomen.
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9.3. Stroomschema’s Zorgplicht en Stappenplannen Samenwerkingsverband
De behoefte aan extra ondersteuning kan vanuit verschillende posities geformuleerd worden. Deze
verschillen leiden tot variaties in de te volgen procedure. Deze variaties kunnen weergegeven worden
in stroomschema’s. Het samenwerkingsverband kiest er in de voorbereidingsfase voor om de stroomschema’s te gebruiken die zijn aangereikt door de PO-raad. Deze stroomschema’s zullen gebruikt worden voor de communicatie met ouders en andere samenwerkingsverbanden. Het gaat om de volgende
drie schema’s:
1. Stroomschema zorgplicht voor zittende leerlingen
2. Stroomschema zorgplicht aanmelding bij een reguliere po-school
3. Stroomschema zorgplicht aanmelding bij een sbao of so-school
De komende jaren kan duidelijk worden of het samenwerkingsverband behoefte heeft aan eigen,
meer op maat gesneden stroomschema’s.
Naast deze stroomschema’s kan er binnen de aangesloten scholen gebruik gemaakt worden van zogenaamde stappenplannen voor de toeleiding naar extra ondersteuning. Deze stappenplannen zijn
gericht op het uitvoeren van specifieke handelingen door specifieke functionarissen binnen de school
of het samenwerkingsverband. Een voorbeeld van zo’n stappenplan is beschikbaar. Dit voorbeeld
wordt in het laatste half jaar voorafgaande aan de invoering van het nieuwe stelsel geactualiseerd en
verspreid.
9.4. Procedures en voorwaarden
In deze paragraaf worden de verschillende routes beschreven van signalering naar een adequaat aanbod/onderwijsarrangement, dat tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit
proces start bij het door een leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en
eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is. Dit kan variërend van
een heel licht leerlinggebonden arrangement (een eenmalig advies aan ouders en leerkracht) tot aan
een zwaar schoolgebonden arrangement (verwijzing naar speciaal onderwijs).
Bij het gehanteerde stroomschema zorgplicht voor zittende leerlingen horen basale voorwaarden voor
iedere volgende stap in de toeleidingsroute. Deze basale voorwaarden zijn vastgelegd in het document Basisondersteuning:
• alle scholen werken en denken handelingsgericht
• alle scholen kunnen beschikken over een gekwalificeerde interne begeleider
• alle scholen zijn in staat een Ontwikkelings Perspectief Plan op te stellen
• alle scholen betrekken ouders bij het proces van arrangeren
• alle scholen zijn in staat om maatschappelijk werk of jeugdzorg in te zetten bij het toeleiden
naar passende ondersteuning32.
De route van ondersteuningstoewijzing aan zittende leerlingen wordt gekenmerkt door de volgende
stappen zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband.
1. Signalering van suboptimale ontwikkeling van een leerling door de leerkracht of door de ouders.
2. Bespreking met ouders.
3. Als de uitkomst van deze bespreking is dat de leerling onvoldoende profiteert van de basisondersteuning van de school wordt in overleg met de interne begeleider de ondersteuningsbehoefte verder in kaart gebracht en worden voorstellen gedaan voor handelingsgerichte interventies.
4. Aan de hand van collegiale consultatie wordt nagegaan of voorgestelde de handelingsgerichte
interventies zonder inzet van extra ondersteuning op de huidige school uitgevoerd kunnen worden.

32

De stappen die nodig zijn om integraal arrangeren te realiseren zijn niet opgenomen in de stappenplannen van de PO-raad.
Deze stappen zijn opgenomen in de school(bestuur)-specifieke stappenplannen voor toeleiding naar extra ondersteuning. Zo
kan een school gebruik maken van de inzet van de school-CJG-er of van een vergelijkbare inzet zoals afgesproken binnen het
Zorg Advies Team (ZAT).
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5. Als er behoefte is aan een multidisciplinaire benadering kan eventueel een ondersteuningsteam
op schoolniveau worden ingezet.
6. Als de school niet in staat is de gevraagde interventies uit te voeren dan kan gezocht worden
naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die wel een passend aanbod kan realiseren. Bij plaatsing gaat de zorgplicht over naar de ontvangende school.
7. Als speciaal (basis) onderwijs wordt geadviseerd dan wordt deskundige advies ingeroepen vanuit het bovenschoolse netwerk (regionale toelatingscommissie)
8. De toelatingscommissie kan na onderzoek een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o afgeven.
9. Na aanmelding bij de s(b)o-school besluit het schoolbestuur over de toelating.
10. Voor alle leerlingen die op een s(b)o-school worden geplaatst wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld.
11. Het onderwijsarrangement wordt periodiek geëvalueerd conform de afspraken gemaakt in het
OOGO-o.
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Bijlage 10: Werkdocument “de organisatie van de toewijzing van extra ondersteuning”
Samenwerkingsverband Optimale Onderwijs overweegt de keuze voor de inrichting van drie subregionale toewijzingscommissie, die de vragen om extra ondersteuning beoordelen in de subregio’s Breda,
Oosterhout en Etten-Leur. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Positie
De positie van deze toewijzingscommissies is vergelijkbaar met die van de huidige PCL. De uitspraken
van de commissie zijn onderhevig aan een onafhankelijke bezwaar- en adviesprocedure.

Samenstelling
De toewijzingscommissies tellen, afhankelijk van de omvang van de subregio drie tot vijf stemgerechtigde leden, een of meer trajectbegeleiders en een onafhankelijke voorzitter. De meerderheid van de
leden is afkomstig uit het reguliere basisonderwijs. Dit benadrukt het uitgangspunt “regulier waar
mogelijk, speciaal waar nodig’ en de rol van het reguliere onderwijs als de regisseur van de onderwijsondersteuning.

Benoemingsvoorwaarden
•
•
•
•

•

•
•

•
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De stemgerechtigde leden van de toewijzingscommissies worden op voordracht betrokken van
de schoolbesturen en in taak benoemd door het bestuur van het samenwerkingsverband.
De trajectbegeleiders worden op voordracht van de besturen van cluster-3 en 4 scholen in
taak benoemd door het bestuur van het samenwerkingsverband.
De voorzitters van de toewijzingscommissies worden in taak benoemd door het bestuur van
het samenwerkingsverband.
Leden van schooldirecties, zorgcoördinatoren en interne begeleiders van de scholen in de subregio kunnen benoemd worden als lid van een toewijzingscommissie.
De commissieleden zijn generalisten33 die in staat moeten zijn om met overzicht en met aandacht voor het afgesproken beleid te kijken naar het gehele spectrum van ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband, zoals onderwijsarrangementen, jeugdzorgarrangementen en maatschappelijk werk.
Trajectbegeleiders van REC-3 en 4 komen als eerste in aanmerking voor een benoeming.
Dergelijke benoemingen dragen bij aan behoud van de deskundigheid van de ambulante begeleiders van de op te heffen regionale expertisecentra.
De trajectbegeleider is een generalist, die de toewijzingscommissie ondersteunt.
De trajectbegeleider werkt volgens de afspraken gemaakt in het kader van de één-loket functie: het is de eerste functionaris van het samenwerkingsverband die contact opneemt met de
vertegenwoordiger van de jeugdsector34 of het ZAT als de ondersteuningsvraag van de ouders
en het dossier hier aanleiding toe geven.
Het takenpakket van de trajectbegeleider omvat onder meer:
− Het op inhoud controleren of de informatie van de school voldoende is.
− Het zo nodig uitvoeren van aanvullend onderzoek.
− Het ondersteunen van scholen/ouders bij hun voorbereiding van een aanvraag van een
arrangement.
− Het vanuit de aangeleverde informatie samenvatten van de onderwijsbehoefte op de vijf te
beoordelen ondersteuningsvelden ( de hoeveelheid tijd en aandacht, de onderwijsmaterialen, de ruimtelijke omgeving, de expertise en de samenwerking met andere instanties die
de leerling nodig heeft).
− Het zich vergewissen van een goede voortgang van het onderwijs voor de leerling wanneer
de school handelingsverlegen is maar geen aanvullende voorziening toegewezen krijgt.

Inhoudelijke kennis en ervaring tot op detailniveau is minder relevant, omdat deze expertise in de fase van dossiervorming door anderen (i.c. de leerkracht, de interne begeleider van de school en de ouders) wordt ingebracht en verwerkt
naar de eventuele extra onderwijsbehoefte op de vijf velden zoals genoemd in paragraaf. 4.5.3. van dit plan.
Concreet gaat het hier, al naar gelang de situatie, om samenwerking met de leden van het ZAT of met de school-CJG-er.
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•

De voorzitter van de toewijzingscommissie bekleedt een onafhankelijke positie. Hij draagt er
zorg voor dat de afwegingen op de juiste manier gebeuren en dat de commissie haar werkzaamheden uitvoert zoals bedoeld. De voorzitter heeft geen stemrecht.

Procedure voor de toewijzing
Op het moment dat de procedure in werking treedt is duidelijk hoe het dekkend netwerk van voorzieningen van het samenwerkingsverband er uit ziet. Het schoolondersteuningsprofiel van de aangesloten scholen en van de aanvullende arrangementen is bepaald.
Uit de schoolondersteuningsprofielen zijn de indicatoren op de vijf genoemde velden (hoeveelheid
aandacht en tijd, het onderwijsmateriaal, de ruimtelijke omgeving, de beschikbare expertise en samenwerking met andere instanties) gedestilleerd. Dekkend netwerk, schoolondersteuningsprofielen en
indicatoren vormen de basis voor het werk van de indicatiecommissie.
De procedure voor het afhandelen van een aanvraag voor extra ondersteuning verloopt in drie stappen:
Stap 2
Beoordeling

Stap 1
Voortraject

Stap 3
Uitkomst

Stap 1: het voortraject
In het voortraject wordt de onderwijsbehoefte van de leerling bepaald. De trajectbegeleider verzamelt
informatie, vanuit alle mogelijke bronnen, die relevant zijn voor het onderwijs aan de leerling. De
informatie wordt verzameld in het toewijzingsdossier en vertaald naar de onderwijsbehoefte van de
leerling. De ouders en de leerling zelf leveren een belangrijke bijdrage aan het vaststellen van de onderwijsbehoefte. In onze opvatting hebben scholen ouders nodig om hun werk goed te kunnen doen.
Ouders zijn volwaardige, niet-onderwijskundige partners en bij uitstek ervaringsdeskundig als het om
hun eigen kind gaat.
Zowel aan de ouders als aan de leerling wordt gevraagd op papier te zetten wat zij denken dat nodig
is. Als een leerling te jong of anderszins niet in staat is om dit te doen, voert een schoolmedewerker
een gesprek met de leerling waarin de vraag op leeftijd-adequate wijze wordt besproken. De schoolmedewerker maakt dan een verslag van het gesprek.
De school, de toewijzingscommissie en de ouders laten zich, wanneer zij daar behoefte aan hebben,
adviseren en ondersteunen door deskundigen van buiten de school. Daarbij kan gebruik gemaakt
worden van het bovenschools netwerk van het samenwerkingsverband. Medische, psychiatrische en
psychologische diagnostiek hebben in het voortraject een ondersteunende rol.
In deze fase kan in het kader van de één-loket functie raadpleging van jeugdzorg en afstemming binnen het ZAT een belangrijke rol spelen. Afhankelijk van beleid in de regio en/of wetgeving kan inbreng van niet-onderwijskundig deskundigen verplicht gesteld worden.

School/Ouders
Bepalen de ondersteuningsbehoefte

Trajectbegeleider

ZorgAdviesTeam

toewijzingsdossier

School-CJG

Figuur: Het voortraject indicatiestelling

Overige externen

Stap 2: Beoordeling
De beoordeling van de aanvraag is in handen van de toewijzingscommissie.
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De taken van de commissie zijn:
1. Het op aanvraag van een school/ouders matchen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling met de beschikbare arrangementen op de vijf velden.
2. Het informeren van de ouders/de school over de uitkomst van de beoordeling.
3. Het jaarlijks opstellen van een verslag van de werkzaamheden waarin kengetallen zijn opgenomen over de ontvangen aanvragen voor toewijzing van arrangementen.

Stap 3: Besluitvorming
De toewijzingscommissie kan de volgende besluiten nemen:
1. Er is een match met een regulier profiel basisondersteuning
2. Er is een match met een aanvullend arrangement
3. De onderwijsbehoefte is onduidelijk

Criteria
Welke criteria hanteert de commissie voor toewijzing? Dat is in elke regio op maat te bepalen. Wel is
duidelijk in welke termen die criteria geformuleerd zijn: bij elk toewijsbaar voorzieningenpakket is
duidelijk waaraan de onderwijsbehoefte van de leerling op de vijf genoemde velden moet voldoen.
Dus pas als een leerling aantoonbaar behoefte heeft aan zoveel extra aandacht, zoveel (tijd die nodig
is om te zorgen voor) aangepast onderwijsmateriaal, deze ruimtelijke voorzieningen, deze expertise
en deze afstemming met deze instanties mag dit voorzieningenpakket toegekend worden. Het kan zijn
dat er een behoefte aan extra ondersteuning bestaat op al deze velden, maar dat komt in de praktijk
niet zo vaak voor. Meestal is er sprake van een behoefte aan extra ondersteuning op twee of drie
velden.

Wat mag verwacht worden van de reguliere school?
In hoeverre kan een reguliere school aan de onderwijsbehoefte van deze leerling voldoen?
De toewijzingscommissie kan het antwoord vinden in het Ondersteuningsplan. Daar staat in wat het
samenwerkingsverband heeft vastgesteld als basisondersteuning, dit is het ondersteuningsprofiel
waaraan een reguliere basisschool moet voldoen zonder extra bekostiging vanuit het samenwerkingsverband. En wanneer het samenwerkingsverband investeert in uitgebreidere profielen van de reguliere scholen, dan staat in het Ondersteuningsplan ook wat bij welk ondersteuningsprofiel verwacht
wordt. Steeds is bij elk profiel opgenomen wat er voorhanden is op de vijf velden van voorzieningen.
Aan de hand daarvan checkt de commissie of er terecht een aanvraag is gedaan voor extra voorzieningen.

Toeleiding en Dossiervorming
De toeleiding naar extra ondersteuning is verankerd in het primaire proces. Ouders en/of de school
geven aan dat er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. Dit signaal kan gegeven worden bij
de aanmelding of bij de evaluatie van het groeidocument (LVS-leerlingbespreking). Groepsleerkracht
en interne begeleider zullen steeds nauw betrokken zijn bij de signalering. Als de direct betrokkenen
het eens zijn over de noodzaak om extra ondersteuning aan te vragen, dan coördineert de interne
begeleider of de trajectbegeleider de werkzaamheden die leiden tot een toewijzingsdossier.
Het toewijzingsdossier biedt een onderbouwde weergave van de onderwijsbehoefte van de leerling.
Het dossier van elke leerling voor wie een extra ondersteuningsvraag besproken wordt bevat:
• Het onderwijskundig rapport in termen van onderwijsbehoeften (met informatie van de leerling zelf, de school en de ouders);
• Informatie uit leerlingvolgsystemen (didactisch en sociaal-emotioneel);
• Het groeidocument: een logboek van de onderwijsbehoeften van de leerling zoals die vanaf
de start van de onderwijsloopbaan van de leerling tot nu is waargenomen. In het logboek
staan alle activiteiten (kort aangeduid) die zijn uitgevoerd in het kader van de ondersteuning
van de leerling, op datum, en met vermelding van de veronderstelde onderwijsbehoefte;
• Indien opgemaakt: rapportage ZAT of ander ondersteuningsteam;
• Indien opgemaakt: rapportages externe deskundigen.
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Bijlage 11: Werkdocument “Denkrichting m.b.t. de inzet van specialisten/gedragsdeskundigen”
Het samenwerkingsverband organiseert bovenschoolse specialistische dienstverlening door (gedrags)deskundigen in twee kringen.
• De deskundigen van de 1e kring zijn verbonden aan de s(b)o-scholen van het samenwerkingsverband. Zij zijn beschikbaar voor het uitvoeren van aanvullende diagnostiek en kunnen benoemd worden in de bovenschoolse commissie die toelaatbaarheidsadviezen voor het s(b)o kan
afgeven. De bovenschoolse taken van deze deskundigen worden beschreven en vastgelegd in
de taakomschrijving van deze functionarissen.
• De deskundigen van de 2e kring zijn verbonden aan instellingen voor jeugd-GGZ, jeugdzorg of
AWBZ-gerelateerde zorg in de regio. Zij kunnen in voorkomende gevallen op contractbasis door
het samenwerkingsverband ingezet worden.
• De aangesloten scholen verstrekken aan de ouders informatie over de inzet van gedragsdeskundigen in het schoolondersteuningsprofiel;
• De trajectbegeleiders verstrekken aan de ouders informatie over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van maatschappelijk deskundigen en jeugdzorg deskundigen in de regio;
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