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Voorwoord
Voor u ligt het tweede ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs
Aan den IJssel, voor de periode 2018-2022. Voortbouwend op wat er de eerste vier jaar met elkaar is
opgebouwd, wordt met dit plan de koers uitgezet voor de volgende planperiode.
In dit tweede ondersteuningsplan blijft het samenwerkingsverband inzetten op een hoog niveau van
basisondersteuning: een sterke basis. Binnen de basisondersteuning mogen leerkrachten, kinderen
en hun ouders rekenen op goede expertise ‘van buiten’ als dit in de ondersteuning nodig blijkt.
Sommige leerlingen zullen aangewezen blijven op arrangementen die de mogelijkheden van de
basisondersteuning overstijgen, de zeer intensieve ondersteuning: steun waar nodig. En voor andere
leerlingen zal het speciaal (basis)onderwijs de beste plek zijn om de benodigde ondersteuning te
kunnen krijgen: specialistische arrangementen als het moet.
Tevens leest u in het plan hoe de ondersteuningsstructuur is ingericht. Uitgangspunt daarbij is de
ondersteuning zo thuisnabij en zo licht mogelijk te organiseren, gebruik makend van flexibele
arrangementen en maatwerk. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt op schoolniveau.
Hoewel we de ambities hoog houden, moet ook deze planperiode worden vormgegeven met relatief
beperkte financiële middelen, mede als gevolg van relatief hoge deelnamepercentages speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs. Gelukkig is het samenwerkingsverband er in de eerste vier
jaren in geslaagd toe te werken naar meer gezonde kengetallen en daarmee naar een verbetering van
de financiële situatie in de komende jaren. De inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en trends
zullen ook in de komende tijd zorgvuldig worden gemonitord.
Over de totstandkoming van het ondersteuningsplan is constructief overleg gevoerd met de raad van
toezicht, de beleidsadviesgroep, de aangesloten scholen, met de gemeenten en met ouders en
leerkrachten, welke vertegenwoordigd zijn in de ondersteuningsplanraad.
Als verantwoordelijke voor de algemene en dagelijkse zaken van het samenwerkingsverband
Aan den IJssel geef ik graag en met vertrouwen, samen met de aangesloten schoolbesturen en
scholen, de ondersteuningsplanraad en de drie betrokken gemeenten, uitvoering aan het beleid van
dit ondersteuningsplan. Met elkaar nemen we voor circa 10.000 leerlingen de verantwoordelijkheid om
kwalitatief goed passend onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning te realiseren.
Rest mij een welgemeend woord van dank aan allen die in de afgelopen periode hun bijdragen
hebben geleverd aan de totstandkoming van dit plan.

Mevrouw drs. G. Broekman,
Directeur-bestuurder
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1. Inleiding
Met de stelselherziening passend onderwijs hebben scholen sinds 1 augustus 2014 de
verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te
bieden. Dit kan een plek zijn op de eigen school of een plek op een andere school die het kind beter
kan ondersteunen. Ouders worden daarbij nauw betrokken. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een
goede plek te kunnen bieden, is samenwerking tussen reguliere en scholen voor speciaal (basis)
onderwijs van groot belang. Op deze samenwerking is gedurende de eerste planperiode fors ingezet.
1.1 De kern van passend onderwijs
Met passend onderwijs is de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra
onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen, in overleg met de ouders, leraren en
gemeenten. Deze verantwoordelijkheid heeft regionaal uitvoering gekregen door de
samenwerkingsverbanden. Door de verantwoordelijkheden dicht bij de scholen te leggen kan beter
worden aangesloten bij de ondersteuningsvraag van kinderen en de specifieke kenmerken van het
samenwerkingsverband. Goede ondersteuning in de reguliere scholen kan voorkomen dat kinderen
verwezen moeten worden naar het speciaal (basis)onderwijs. Het speciaal (basis)onderwijs blijft
bestaan voor kinderen die deze vorm van passend onderwijs nodig hebben.
Zorgplicht
Met de invoering van de zorgplicht in het primair en voortgezet onderwijs sinds 1 augustus 2014
hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid gekregen om voor kinderen die ondersteuning nodig
hebben, zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Dat kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook
op een andere reguliere of speciale (basis)school. Ook is in het wettelijk kader een aantal waarborgen
ingebouwd rondom onder andere de medezeggenschap, een geschillenregeling en op
overeenstemming gericht overleg met de gemeenten. Dit, om tot een gedragen uitwerking van
passend onderwijs te komen.
Vorming samenwerkingsverbanden
Er zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs gevormd in het primair en het voortgezet
onderwijs die ervoor moeten zorgen dat voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod kan worden
geboden. De speciale scholen in cluster 3 en 4, voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking, voor langdurig zieke kinderen en kinderen met ernstige gedragsstoornissen, zijn
aangesloten bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Doel van de samenwerkingsverbanden is om een samenhangend geheel van ondersteuning en
voorzieningen te bieden, binnen en tussen scholen zodat voor alle leerlingen een passend
onderwijsaanbod kan worden geboden.
1.2 Het ondersteuningsplan
Het samenwerkingsverband stelt, in samenspraak met de schoolbesturen i.c. scholen, minstens
eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan op, waarin zij afspraken vastlegt over de organisatie
en bekostiging van de onderwijsondersteuning. Die afspraken beslaan in ieder geval:
•

de wijze waarop een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen
de scholen wordt georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een

6

zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen;
•

de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen
en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting;

•

de procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor
basisonderwijs in het samenwerkingsverband, op scholen voor speciaal onderwijs en op scholen
voor 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 basisonderwijs en speciaal (en
voortgezet speciaal) onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld
in artikel 40 lid 10 van de Wet op de expertisecentra, betrekking heeft, is verstreken;

•

de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen
die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging;

•

de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over ondersteuningsvoorzieningen en
over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders;

•

de wijze van bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

1.3 Samenwerking
Passend onderwijs vraagt inzet van alle betrokken partners rond het kind, zoals de leraar, de ouders
en de gemeente. Vandaar dat ouders en leraren, verenigd in de ondersteuningsplanraad, moeten
instemmen met het ondersteuningsplan.
Ook moet het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg voeren met de betrokken
gemeente(n).
Passend onderwijs kan niet los worden gezien van de transities ten aanzien van de Jeugdwet,
de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het werken aan de
maatschappelijke opdracht zijn de vier transities onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In alle transities gaat het om kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen, die extra begeleiding nodig
hebben thuis, op school en bij werk. Deze transities zijn nog niet volledig uitgewerkt, maar het is
duidelijk dat ze het belang van een goede samenwerking tussen gemeente en samenwerkingsverband vergroten.
In het kader van de doorgaande lijn voorschools – primair onderwijs – voortgezet onderwijs zal een
goede afstemming moeten plaatsvinden met de voorschoolse voorzieningen en de
samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs.
1.4 Samenhang met andere documenten
Het ondersteuningsplan heeft een relatie met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen, het
jeugdhulpplan gemeenten en de beleidsplannen op bestuurlijk niveau. Er is sprake van een
wisselwerking: het ondersteuningsplan beïnvloedt het bestuurs- en schoolbeleid en het beleid van de
drie gemeenten binnen de regio, en omgekeerd dragen de besturen, scholen en gemeenten
bouwstenen aan voor het ondersteuningsplan.
1.5 Verklarende woordenlijst
De begrippen binnen passend onderwijs zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst, zie bijlage 6.
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1.6 Documentatie op website
In dit ondersteuningsplan staan de (wettelijke) kaders, uitgangspunten en uitwerking beschreven. Een
aantal concrete uitwerkingsdocumenten zoals protocollen, stroomschema’s en het groeiwerkdocument
is op de website geplaatst. In de tekst vindt u hierover in voorkomende gevallen een verwijzing.
Na deze algemene, landelijke zaken aangaande passend onderwijs leest u in de volgende
hoofdstukken van dit voorliggende plan over de uitwerkingen voor het samenwerkingsverband
Aan den IJssel voor de periode 2018-2022.

1.7 Samenvatting en leeswijzer
Dit ondersteuningsplan beoogt de lezer inzicht te geven hoe het beleid van het
samenwerkingsverband Aan den IJssel de komende vier jaar vorm krijgt. Het vertrekpount hierbij is:
een sterke basis, steun waar nodig en specialistisch als het moet.
1
Het eerste hoofdstuk kenmerkt zich door het beschrijven van de kern van passend onderwijs: wat
houdt passend onderwijs / de zorgpplicht in, wat dient het ondersteuningsplan te beschrijven en hoe is
de samenhang met andere documenten?
2
Dit hoofdstuk beschrijft waar het samenwerkingsverband voor staat en gaat. Uitvoering geven aan
passend onderwijs kenmerkt zich door handelingsgericht en opbrengstgericht werken, innoveren en
leren en verantwoordelijkheid nemen. Aan de orde komen de waarden, kernopdracht en visie voor de
komende planperiode. Richtinggevend is het motto ‘een sterke basis, steun waar nodig en
specialistisch als het moet’. De scholen worden zo goed mogelijk toegerust om hieraan uitvoering te
geven.
3
Dit hoofstuk start met het beschrijven van de verworvenheden van de eerste planperiode, de periode
2014-2018. In de tweede planperiode wordt voortgebouwd op handelings- en opbrengstgericht werken
waar in geval van ondersteunings- en zorgvragen het schoolondersteuningsteam een cruciale rol
heeft.
Kennis en ontwikkelingen worden met elkaar gedeeld middels de diverse bijeenkomsten die het
samenwekingerband organiseert. De schoolondersteuningsprofielen van alle aangesloten scholen
geven overzicht van alle mogelijkheden van passend onderwijs binnen de eigen regio.
Voorbouwend op deze verworvenheden en gevoed door ervaring worden de te behalen resultaten
voor deze planperiode beschreven, zowel kwalitatief als kwantitatief.
4.
Welke keuzen er zijn gemaakt ten aanzien van de ondersteuning voor scholen i.c. de leerlingen staat
in hoofdstuk 4 beschreven. Het beleid om de scholen maximaal toe te rusten om uitvoering te kunnen
geven aan de basis- en zeer intensieve ondersteuning die tezamen de ongedeelde ondersteuning
vormen, wordt in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.
5
Dit hoofdstuk gaat in op de route van het arrangeren. Dit betreft zowel de route op schoolniveau,
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waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het (flexibele) ondersteuningsteam van de school, als op
het niveau van het samenwerkingsverband. Tevens wordt aangegeven in welke gevallen een
ontwikkelingsperspectiefplan wordt opgesteld. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop de
doorzettingsmacht in het samenwerkingsverband is geregeld.
6
Het samenwerkingsverband zet in de komende periode in op de versterking en verbreding van het
dekkend netwerk, met gebruikmaking van hybride vormen van onderwijs en jeugd. Daarbij wordt
gedacht aan symbiose en meetellen onderwijstijd, (s)bo met specifiek profiel en de inrichting van een
of meer opdc’s. Tevens wordt ingezet op een goed en toegankelijk aanbod van onderwijszorgarrangementen.
7
Dit hoofdstuk beschrijft de samenwerking met ouders, als educatief partner en in de afstemming van
de ondersteuning aan hun kind. Uitgangspunt is dat ouders van kinderen met een
ondersteuningsbehoefte maximaal worden betrokken bij het traject van de ondersteuningstoewijzing.
8
Hoofdstuk 8 gaat in op de wijze waarop het samenwerkingsverband de samenwerking vorm geeft met
de gemeenten, elk vanuit de specifieke verantwoordelijkheden. Waar schoolbesturen de opdracht en
de middelen hebben gekregen om elk kind passend onderwijs te bieden, zijn gemeenten
verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Het hoofdstuk gaat in op
de gezamenlijke doelstellingen en bevat een werkmodel voor de samenwerking.
9
Dit hoofdstuk behandelt de activiteiten die nodig zijn om tot een doorgaande lijn voorschool – primair
onderwijs resp. primair en voortgezet onderwijs te komen.
10
Hoofdstuk 10 gaat in op de kwaliteitsontwikkeling binnen het samenwerkingsverband, aan de hand
van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Tevens bevat dit hoofdstuk het kwaliteitsplan 2018-2022 waarin
staat beschreven welke doelen en resultaten we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en hoe
we dit gaan monitoren. Tevens staan daarin alle concrete acties voor de komende planperiode.
11
Hoofdstuk 11 geeft een beschrijving van de organisatie van het samenwerkingsverband, waaronder
de beschrijving van de belangrijkste ‘spelers’ in het veld van de ondersteuningstoewijzing.
12
Hoofdstuk 12 tenslotte, gaat in op de financiën van het samenwerkingsverband, inclusief de
meerjarenbegroting voor de periode 2018-2022.
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2. Missie en visie

In dit hoofdstuk leest u waar het samenwerkingsverband Aan den IJssel voor staat en gaat.
2.1 Gewenste beweging

Passend onderwijs vraagt, zoals we de afgelopen jaren hebben ervaren, om een andere manier van
het organiseren van ondersteuning van leerlingen. De leidende vraag is niet wat er mis is met een
leerling, maar wat een leerling nodig heeft om beter te leren en zich beter te ontwikkelen, dus niet
probleemgericht maar oplossingsgericht. Daarvoor is het nodig om aan te sluiten bij wat een leerling
wél goed kan, wat er goed gaat, welke talenten een leerling kan inzetten en in welke situaties een
leerling zich ontwikkelt.
De beoordeling van wat nodig is, moet leiden naar een interventie die de ontwikkeling van leerlingen
adequaat ondersteunt. De aanpak die dan afgesproken wordt, functioneert dan niet als een slagboom
(‘je mag erin of je mag er niet in’) maar als een hefboom (‘we doen wat nodig is om de situatie in
beweging te krijgen’). Dit vereist lerend handelen.
In plaats van het vermijden van fouten staat de toegevoegde waarde voor de leerling centraal.
De ondersteuning is erop gericht om leerkrachten en leerlingen in hun kracht te zetten, zodat een
situatie ontstaat waarin een leerling adequaat wordt ondersteund in de eigen ontwikkeling. In deze
benadering ligt misschien de grootste uitdaging van passend onderwijs voor scholen. Daarvoor heeft
het samenwerkingsverband ondernemende professionals nodig met een grote mate van eigen
verantwoordelijkheid.
Als passend onderwijs een omslag betekent, dan is de ontwikkeling van deze houding ten opzichte
van leerlingen die ondersteuning nodig hebben wellicht de grootste omslag (innoveren).
De rol van het samenwerkingsverband daarbij is ondersteunend en faciliterend aan de schoolbesturen
en hun scholen. Als inhoudelijk regisseur van het passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband
hierbinnen tevens een verbindende rol op het gebied van ontwikkelingen en leren met en van elkaar.
Het gesprek tussen het samenwerkingsverband en de scholen over voortgang en resultaten vindt
continu plaats. De schoolbesturen leggen verantwoording af bij het samenwerkingsverband over de
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besteding van de gelden. Het samenwerkingsverband monitort de wijze van inzet van de middelen en
doet op basis daarvan aanbevelingen voor (de uitvoering van) het beleid, onder meer via het jaarlijkse
kwaliteitsplan.
2.2 Waarden
Het samenwerkingsverband gaat voor de nieuwe planperiode uit van de volgende waarden:
•

De scholen worden zo maximaal als mogelijk toegerust om aan de basis en zeer intensieve
ondersteuning uitvoering te geven voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied
van leren en / of welbevinden.

•

De samenwerking tussen de scholen en het samenwerkingsverband richt zich op
kennisontwikkeling bij de scholen voor (speciaal) basisonderwijs, kennisdeling en betrokkenheid
op elkaar om passend onderwijs succesvol vorm te geven. Dit gebeurt door middel van de
klankbordgroepbijeenkomsten, de IB-netwerken en het werken met leerteams.

•

De contacten met partners zoals gemeenten, CJG’s en aanpalende samenwerkingsverbanden
richten zich op het verstevigen van het kwalitatief samenwerken inzake doorgaande lijnen, veilig
opvoeden en opgroeien en – voor de doelgroep die het betreft – onderwijszorgarrangementen,
waarvan de voorbereiding op schoolniveau plaatsvindt in het ondersteuningsteam.

•

Ouders en scholen kunnen staat maken op effectieve en kwalitatief goede procedures inzake
aanvragen toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs.

•

De schoolbesturen i.c. de scholen werken samen en tonen zich solidair aangaande het
vormgeven aan passend onderwijs in de regio.

•

Het samenwerkingsverband informeert scholen en partners over wettelijke wijzigingen in het kader
van passend onderwijs en relevante ontwikkelingen en hanteert heldere routes.

De verbindende, rode draad die zich hierdoorheen weeft is samen te vatten in drie woorden: kansen
voor kinderen.
2.3 Kernopdracht, motto en visie
Kernopdracht
Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel stelt zich onverminderd ten
doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen van
het samenwerkingsverband te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen een
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die ondersteuning nodig
hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Motto
Het samenwerkingsverband voert deze kernopdracht uit onder het motto: Een sterke basis, steun
waar nodig en specialistische arrangementen als het moet!
Visie
De ondersteuning voor leerlingen van de aangesloten scholen richt zich op: zo licht, zo tijdig, zo
thuisnabij en zo passend mogelijk en sluit zo goed mogelijk aan bij de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften en de mogelijkheden van school, leerlingen en ouders.
Er is sprake van een integrale verantwoordelijkheid, welke gedragen wordt door kwalitatief goed
toegeruste professionals binnen de school, de ouders en (indien van toepassing) ketenpartners.
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De werkwijze is adequaat, transparant en efficiënt.
2.4 Uitgangspunten van het samenwerkingsverband
Belangrijke uitgangspunten voor het samenwerkingsverband zijn:
•

Zorgplicht

Op het moment dat de leerling aangemeld is bij een school, ontstaat voor deze school de zorgplicht.
De school heeft vanaf dat moment de verantwoordelijkheid om voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften zo passend mogelijke ondersteuning te bieden. Dat kan zijn op de eigen school
maar ook op een andere reguliere of speciale (basis)school. Thuiszitten wordt tegengegaan.
•

Ondersteuning zo licht, zo tijdig en zo thuisnabij mogelijk

Elk kind moet zo veel als mogelijk in de eigen omgeving naar een reguliere school kunnen gaan.
Dit vereist een hoog niveau van de onderwijskwaliteit en ondersteuning op elke basisschool.
Schoolbestuur en school zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de
ondersteuning en ontvangen hiervoor een budget. Ondersteuning is zo licht mogelijk en wordt, om een
zwaardere vorm van ondersteuning te voorkomen, in een zo vroeg mogelijk stadium ingezet.
•

Handelings- en opbrengstgericht werken

Bij het vaststellen en faciliteren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen werken scholen
opbrengstgericht. De onderwijsbehoeften van het kind en de zorgondersteuning staan centraal in het
realiseren van passend onderwijs. Professionalisering van leerkrachten, intern begeleiders en
directieleden is cruciaal voor het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de professionals op
school. Alle schoolbesturen investeren daarom doelgericht in professionalisering.
•

Ouders

Scholen betrekken ouders actief bij het bieden van onderwijs aan hun kind. Bij signalen worden
ouders vroegtijdig betrokken. Ouders wordt om instemming gevraagd voor het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectiefplan. Ouders krijgen de gelegenheid informatie te verstrekken vanuit hun
eigen ervaring met het functioneren van hun kind, worden serieus genomen en aangesproken vanuit
en op hun eigen verantwoordelijkheid. Bij verschil van mening kan de ouder/verzorger een klacht
indienen bij het schoolbestuur.
•

Decentraal verdeelmodel

Het samenwerkingsverband hanteert een decentraal verdeelmodel, waarbij middelen en
verantwoordelijkheden voor de ondersteuning zijn gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Hierbij
past ook het streven om in de komende planperiode te onderzoeken in hoeverre de middelen voor de
expertise-uren vanuit het speciaal onderwijs, die nu centraal door het samenwerkingsverband worden
ingekocht, in een bedrag per leerling te decentraliseren naar de schoolbesturen.
De schoolbesturen bepalen op welke wijze de ondersteuning en de budgetten binnen de eigen school
/ scholen worden ingezet, met inachtneming van de afspraken die zijn gemaakt over de basis- en de
zeer intensieve ondersteuning. Indien de school van mening is dat de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van de school (of een andere reguliere school) overstijgt,
meldt deze de leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.
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•

Solidariteit sbo en so

De bekostiging van het sbo en so is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat de
verwijzende scholen in beginsel niet betalen voor de verwijzing van de leerling naar het s(b)o. Het
samenwerkingsverband bekostigt het sbo en so rechtstreeks. Het samenwerkingsverband streeft
ernaar de kengetallen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van samenwerkingsverband
passend primair onderwijs Aan den IJssel op termijn meer in overeenstemming te brengen met de
landelijke kengetallen.
•

Kwaliteit

Het zorgdragen voor kwaliteit is enerzijds vorm gegeven door verantwoording en toetsing van
resultaten achteraf. Anderzijds vereist een decentraal verdeelmodel een cultuur waarin scholen en
hun besturen elkaar, binnen de eigen context, aanspreken wanneer zaken niet lopen zoals verwacht
en vertellen over successen en komen tot kennisdeling op het gebied van onderwijsbehoeften en
zorgondersteuning.
•

Dekkend netwerk

De schoolbesturen van het samenwerkingsverband blijven in de komende planperiode waar dit nodig
is en kan, inzetten op de verdere versterking en verbreding van het dekkend netwerk, en kijken daarbij
naar de mogelijkheden die de wetgever biedt om te flexibiliseren en te werken met hybride vormen
van onderwijs en jeugdhulp. Van belang daarbij is dat de deskundigheid van degenen die in dergelijke
situaties werken, gewaarborgd moet zijn en dat de verantwoordelijkheden goed moeten worden
beschreven. Daarbij wordt gestreefd naar een dekkend netwerk zo dicht mogelijk bij huis.
•

Jeugdhulp en zorgpartners

Een goede samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en andere zorgpartners is essentieel voor het
goed en veilig opgroeien van kinderen. De totstandbrenging van adequate
onderwijszorgarrangementen vraagt om bovenregionale samenwerking tussen
samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.
2.5 Een sterke basis
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•

Sterke basis …

In het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel worden de scholen in staat
gesteld om zoveel mogelijk ondersteuning zelf te organiseren, waar nodig in samenwerking met
ketenpartners. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan een hoogwaardige
basisondersteuning van scholen, waarmee zij een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve
onderwijsondersteuning kunnen realiseren.
•

Steun waar nodig …

Vanuit het principe ‘Sterke basis’ wordt er naar gestreefd de behoefte aan de meer intensieve
ondersteuning zo beperkt mogelijk te laten zijn. Toch zullen sommige leerlingen aangewezen blijven
op specifieke arrangementen. Uitgangspunt daarbij is maatwerk, op basis van een opbrengstgerichte
aanpak, waarbij zo veel mogelijk wordt ingezet op kortdurende trajecten. De ondersteuning is er
tevens op gericht om kinderen met vergelijkbare problematiek zoveel mogelijk van de aanpak mee te
laten profiteren.
•

Specialistische arrangementen als het moet.

In sommige gevallen is verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs aan de orde. Uitgangspunt daarbij is
steeds een tijdelijke plaatsing met een mogelijkheid van terugkeer naar het reguliere onderwijs.
In de eerste planperiode is de procedure en het beleid aangaande terug- of overplaatsing opgesteld.
De terugplaatsingen vanuit het speciaal onderwijs naar het speciaal basisonderwijs of regulier
onderwijs en de terugplaatsingen vanuit het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs
worden jaarlijks gemonitord. Tijdens de schoolbezoeken komen in de gesprekken aan de orde de
ervaringen met de terugplaatsingen en de vraag hoe succesvol deze zijn verlopen. Dit vormt een
structureel onderdeel van de schoolbezoeken.
De gegevens vormen de input voor kwantitatieve en inhoudelijk gerichte besprekingen -leren van en
met elkaar- binnen de verschillende gremia van het samenwerkingsverband.
Gewenste beweging
Het streven van het samenwerkingsverband is erop gericht zoveel mogelijk te blijven investeren in de
sterke basis, zodat dit deel van de piramide zo groot mogelijk wordt.
2.6 Handelings- en opbrengstgericht werken
Passend onderwijs gaat uit van de meest passende onderwijsplek en de meest adequate
ondersteuning voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Het doorlopen van de route en
daarmee het vinden van die meest geschikte plek en ondersteuning gebeurt altijd vanuit het
denkkader van opbrengstgericht werken. Dit stelt de onderwijsondersteuningsbehoeften van
leerlingen centraal (in plaats van hun beperkingen) en zet sterk in op continue afstemming tussen
school (leerkracht), leerling en ouders. Het opbrengstgericht werken gebeurt bewust, cyclisch en
systematisch werken, met als doel de grootst mogelijke opbrengst te genereren.
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De scholen in het samenwerkingsverband werken dan ook vanuit de principes van handelings- en
opbrengstgericht werken. Deze zijn:

Deze zeven principes worden door het samenwerkingsverband geoperationaliseerd in een twaalftal
standaarden of indicatoren waar de scholen aan moeten voldoen om invulling aan het
handelingsgericht werken te kunnen geven. Dit wordt geconcretiseerd in paragraaf 5.2 resp. bijlage 3
van dit ondersteuningsplan.
In het volgende hoofdstuk leest u welke resultaten worden beoogd bij de hier beschreven missie, visie
en uitgangspunten.
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3. Beoogde resultaten passend onderwijs
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de (operationele) doelstellingen van het samenwerkingsverband
passend primair onderwijs Aan den IJssel, in termen van kwalitatief en kwantitatief te behalen
resultaten. Deze doelstellingen komen voort uit de kernopdracht, motto en visie en de uitgangspunten
zoals verwoord in de paragrafen 2.2 resp. 2.3 van het ondersteuningsplan en steunen op
verworvenheden vanuit de eerste planperiode.
3.1 Verworvenheden vanuit de eerste planperiode
De in de eerste planperiode bereikte resultaten vormen een belangrijke basis voor de doelstellingen
en activiteiten in de komende planperiode. De volgende verworvenheden kunnen worden genoemd:
•

Vanuit het motto ‘een sterke basis, ondersteuning waar nodig en specialistische arrangementen
als het moet’ is door de scholen intensief gewerkt aan het handelingsgericht- en opbrengstgericht
werken en aan de versterking van hun ondersteuningsstructuur.

•

Een belangrijke rol daarin spelen de ondersteuningsteams op schoolniveau. Een van de gestelde
doelen daarbij was het komen tot een doorontwikkeling van de werkwijze van de
ondersteuningsteams op schoolniveau en een versteviging van de samenwerking tussen ouders,
onderwijs en zorg voor jeugd. Deze ontwikkeling is in de Capelse situatie gemonitord via een
tweetal evaluaties per school, waarbij in ieder geval ouders, het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) en de school betrokken waren.

•

De besturen verantwoorden jaarlijks, op basis van een daartoe vastgesteld format, de inzet van de
ondersteuningsmiddelen in hun scholen. Daarbij is onderscheid gemaakt in de categorieën inzet
intern begeleider, inhuur externe begeleiding, aanschaf materiaal, uitvoering onderzoek,
professionalisering en ‘anders’.

•

In januari 2016 is terugplaatsingsbeleid geformuleerd en nader uitgewerkt middels een concreet
stappenplan. Dit beleid is erop gericht het proces van terugplaatsing vanuit sbo en so in goede
banen te leiden en te borgen. Dit beleid is via een addendum op het ondersteuningsplan
vastgesteld.

•

De toerusting van directies en intern begeleiders is vormgegeven middels de bijeenkomsten van
de klankbordgroep en IB-netwerken, en tevens in samenwerking met de betreffende CJG’s inzake
de vraagstellingen rond onderwijs en zorg.
Onderwerpen: uitwisseling praktijkervaringen passend onderwijs, monitor basisondersteuning,
zorgplicht, schoolondersteuningsprofielen, jaarlijkse werkplannen en begrotingen,
terugplaatsingsbeleid, doorzettingsmacht, kengetallen leerlingentrends, jaarverslagen commissie
toelaatbaarheidsverklaringen, maatwerk, rol van de intern begeleider, handreiking
ondersteuningsteams, casusbesprekingen met partners van CJG’s en KrimpenWijzer.

•

De scholen werken met het digitale systeem Kindkans. Na enige aanloopproblemen zijn de
ervaringen met het systeem inmiddels positief. Met Kindkans wordt tevens vooruitgelopen op de
privacywetgeving die vanaf mei 2018 verder zal worden aangescherpt.

•

Het samenwerkingsverband werkt met een door de CED-groep, in nauwe samenspraak met de
gebruikers, ontwikkeld schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit heeft geleid tot een, inmiddels sterk
verbeterde, versie van dit instrument. De scholen vullen het SOP in en plaatsen het op de eigen
website. Het instrument zal geëvalueerd blijven worden en waar nodig, op basis van de
ervaringen van de scholen, verder worden verbeterd.

•

In april 2016 heeft het bestuur een procedure vastgesteld voor het, in voorkomende gevallen,
toepassen van doorzettingsmacht van het samenwerkingsverband. Deze procedure is te vinden
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op de website van het samenwerkingsverband.
•

In het kader van een goede communicatie en het actief kunnen meedenken door alle
betrokkenen, heeft het samenwerkingsverband een overlegstructuur in het leven geroepen die dit
optimaal faciliteert. Naast de reguliere gremia – de raad van toezicht en de ondersteuningsplanraad – gaat het om de beleidsadviesgroep, de expertgroep, de klankbordgroep en het IBnetwerk.

•

In 2016 heeft een bestuurlijke ombouw plaatsgevonden naar een raad van toezichtmodel voor het
samenwerkingsverband. In de nieuwe situatie is er sprake van een directeur-bestuurder en een
raad van toezicht. Alle aangesloten schoolbesturen zijn hierin vertegenwoordigd. Daarnaast
maken twee externe leden deel uit van de raad van toezicht.

3.2 Kwalitatieve resultaten
Toezichtkader inspectie
Voor het formuleren van de beoogde kwalitatieve resultaten zal in ieder geval moeten worden
aangesloten bij het nieuwe waarderingskader voor het integraal toezicht op de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs van de inspectie. Deze is ingegaan op 1 augustus
2017. Een samenvatting van het waarderingskader is te vinden in bijlage 4 bij het
ondersteuningsplan.
Beoogde kwalitatieve resultaten samenwerkingsverband
Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel wil de volgende kwalitatieve
resultaten bereiken:

Beoogde kwalitatieve resultaten
1) Kwalitatief goed onderwijs
Vanuit het motto ‘een sterke basis’ voldoen alle scholen binnen het samenwerkingsverband aan de
afspraken over de basisondersteuning.
2) Handelingsgericht en opbrengstgericht werken
De scholen in het samenwerkingsverband werken volgens het principe van handelingsgericht en
opbrengstgericht werken en scoren minimaal voldoende op de twaalf indicatoren voor
handelingsgericht werken.
3) Goed toegeruste scholen
Het samenwerkingsverband stimuleert collegiale uitwisseling en leren van elkaar, en faciliteert en
initieert ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs om de gestelde ambities te bereiken.
4) Ondersteuningsteam op schoolniveau
Werkwijze: Ouders worden zo vroegtijdig mogelijk betrokken bij de ondersteuningsvragen van hun
kind. School, ouders en partners zorg voor jeugd (Centra voor jeugd en gezin) werken samen.
Waar nodig kan de school een beroep doen op externe expertise.
Een belangrijke functionaris binnen het ondersteuningsteam is de intern begeleider. Er geldt een
landelijke richtlijn van een formatieomvang van drie uur per week per groep is. Het
samenwerkingsverband beveelt aan deze landelijke norm te volgen.
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5) Gemeenten
Het samenwerkingsverband werkt samen met de betrokken gemeenten aan gemeenschappelijke
arrangementen onderwijs en gezin, in het kader van veilig opgroeien en opvoeden.
6) Schoolondersteuningsprofielen
Het samenwerkingsverband stelt het niveau van de basisondersteuning vast. In het
schoolondersteuningsprofiel hebben de scholen beschreven hoe zij hier uitvoering aan geven.
Daarbij wordt aangegeven wat zij extra kunnen bieden en wat hun ontwikkelambities zijn.
Voor de leerlingen van wie de ondersteuningsbehoefte de basisondersteuning overstijgt is er een
adequaat aanbod van zeer intensieve ondersteuning. De scholen ontvangen het budget voor basisen zeer intensieve ondersteuning in een ongedeeld ondersteuningsbudget
7) Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel
Het samenwerkingsverband bevordert de totstandkoming van een dekkend ondersteuningscontinuüm in en tussen de scholen. Voor de leerlingen van wie de ondersteuningsbehoefte de
basis- en zeer intensieve ondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs overstijgt, is er een
adequaat aanbod van het speciaal (basis)onderwijs. Het samenwerkingsverband zorgt daarbij voor
een voor alle betrokkenen toegankelijke informatievoorziening in de vorm van een goede en actuele
website.

3.3 Kwantitatieve resultaten
Het samenwerkingsverband streeft de volgende kwantitatieve resultaten na:

Indicator

Situatie (op teldatum 1

Streefresultaat

Bereikt

94,3%

95,8% (minimaal)

schooljaar

deelnamepercentage

3,5%

2,6% (maximaal)

schooljaar

speciaal basisonderwijs

•

•

2020-2021

okt. 2016)
deelnamepercentage
regulier basisonderwijs

2020-2021
inclusief uitgaand
grensverkeer
•

exclusief inkomend
grensverkeer

deelnamepercentage

2,2%

inclusief uitgaand
grensverkeer

•

exclusief inkomend
grensverkeer

1,6% (maximaal)

speciaal onderwijs
aantal thuiszitters

schooljaar
2020-2021

--

aantal thuiszitters als

gedurende

gevolg van onvoldoende

planperiode

passend onderwijs
terugbrengen tot 0%
termijn

--

na melding is er binnen 6

gedurende

‘ondersteuningsplan’

weken voor 100% van de

planperiode

thuiszitters

thuiszitters een
ontwikkelingsperspectief-
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plan
termijn beëindiging

--

thuiszitten

thuiszitters na 6 weken op

gedurende

een passende plek, bij

planperiode

onwil tot medewerking
van leerling of ouders
altijd een proces-verbaal
door leerplicht
maximale doorlooptijd

--

6 werkweken

--

6 werkweken

tussen datum aanvraag en
(voorgenomen) besluit
toelaatbaarheidsverklaring
maximale doorlooptijd
klachtenprocedure volgens
klachtenregeling
samenwerkingsverband
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4. De ondersteuning

4.1 Een ongedeeld ondersteuningsbudget
Bij de start van passend onderwijs per 1 augustus 2014 heeft het samenwerkingsverband
aanvankelijk gekozen voor een onderscheid tussen basisondersteuning (bedrag per leerling) en extra
ondersteuning (aan te vragen bij het samenwerkingsverband). Met ingang van het schooljaar 20172018 is ervoor gekozen de meer enkelvoudige extra ondersteuning onder te brengen bij de
basisondersteuning.
Gelet op het grote beroep door de scholen op de middelen voor extra ondersteuning en het gegeven
dat het samenwerkingsverband hierop onvoldoende invloed kan uitoefenen, is ervoor gekozen met
ingang van de nieuwe planperiode de middelen voor extra (hierna; zeer intensieve) ondersteuning te
decentraliseren naar de schoolbesturen. Zij beschikken daarmee over een ongedeeld
ondersteuningsbudget en zijn verantwoordelijk voor alle ondersteuning – basis en intensief – tot aan
een eventuele verwijzing naar sbo of so toe.
De aangesloten besturen i.c. scholen kunnen binnen hun totale ondersteuningsmiddelen zelf keuzes
maken als het gaat om de toedeling van middelen ten behoeve van de ondersteuning op de school.
Het toetsingskader geeft de grens / criteria aan vanaf welk moment een basisschool niet meer in staat
kan worden geacht zelf de benodigde ondersteuning aan een leerling te geven.
Het samenwerkingsverband kent hiermee drie vormen van ondersteuning:
•

basisondersteuning, met duidelijke afspraken over de basiskwaliteit, handelings- en
opbrengstgericht werken, onderwijsondersteuningsstructuur en preventieve en licht curatieve
interventies voor leerlingen en leerkrachten (zie uitwerking in paragraaf 4.2.2)

•

zeer intensieve ondersteuning (maatwerk, vaak individueel gericht)

•

het gespecialiseerd onderwijs.

4.2 De basis- en zeer intensieve ondersteuning, inclusief basiskwaliteit
4.2.1 Basiskwaliteit
Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de
inspectie van het onderwijs.
De basis voor een goede inrichting van het passend onderwijs is dat de basiskwaliteit van een goed
niveau is. Dit aspect maakt dan ook deel uit van de basisondersteuning (zie onder 4.2.2).
Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een
minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties van de school zijn tenminste
voldoende en daarnaast voldoen het onderwijsleerproces of de zorg en begeleiding aan de gestelde
norm.
Een eerste standaard daarvoor is de vraag of de leerresultaten van de leerlingen aan het eind van de
basisschool ten minste op het niveau liggen dat verwacht mag worden op grond van de kenmerken
van leerlingen. Voor de eerste planperiode gold dat de inspectie dit akkoord heeft bevonden voor alle
aangesloten scholen waarmee de scholen onder regulier toezicht staan.
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4.2.2

De afspraken over de basis- en de zeer intensieve ondersteuning

Op grond van het uitgangspunt ‘een sterke basis’ wordt er getracht zoveel mogelijk expertise te
organiseren aan de voorkant van het traject (in de eigen basisschool), met inachtneming van de
afspraken zoals verwoord in het kader basisondersteuning, en passend bij de individuele
school(populatie). Zo wordt bewerkstelligd dat leerlingen het liefst zo dicht mogelijk bij huis en binnen
de eigen sociale omgeving naar school gaan. Dit wordt bereikt door de eigen kracht van de school als
uitgangspunt te nemen en passende ondersteuning te arrangeren op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Basisondersteuning is een rijker begrip dan basiskwaliteit en omvat de volgende vier aspecten:
Basiskwaliteit
Zoals hierboven aangegeven verwijst dit naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door
het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Scholen die onder het basisarrangement van de
inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.

Het samenwerkingsverband gaat ervan uit dat alle scholen minimaal voldoende scoren op alle
indicatoren uit het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs.
Dit is nader uitgewerkt in bijlage 2 van het ondersteuningsplan.

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken
Dit gaat onder andere over de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen
hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren.
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In aanvulling op de standaarden uit het Toezichtkader van de inspectie kan worden gekomen tot
een aantal concrete standaarden voor handelingsgericht en opbrengstgericht werken, in lijn met de
intenties van passend onderwijs. Ook hier is het uitgangspunt dat alle scholen minimaal een
voldoende halen op alle indicatoren.
Dit is nader uitgewerkt in bijlage 3 van het ondersteuningsplan.

Onderwijsondersteuningstructuur
De onderwijsondersteuningsstructuur, als onderdeel van de basiskwaliteit, verwijst naar de manier
waarop de school c.q. het schoolbestuur de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere
organisaties en specialisten samenwerkt. Van belang in dit kader zijn kwalitatief goed toegeruste
intern begeleiders, in termen van expertise en beschikbare capaciteit om effectief te kunnen worden
ingezet.
Op de uitwerking van dit onderdeel wordt teruggekomen onder ‘arrangeren op schoolniveau’.
Preventieve en licht curatieve interventies
Dit aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsmogelijkheden die de school
biedt, al dan niet in samenwerking met de partners.
Basisondersteuning
Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel hanteert in dit kader het
begrip ‘lichte kortdurende ondersteuning’. De lichte kortdurende ondersteuning wordt aangeboden
binnen de basisondersteuning en bevat in ieder geval:
Voor de leerlingen:
•

een aanpak op het gebied van sociale vaardigheidstraining, zoals sova-training

•

een aanpak ten aanzien van (ernstige) leesproblemen en het voortraject voor dyslexie

•

een aanpak bij (ernstige) rekenproblemen en/of dyscalculie

•

ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen, zoals verrijkingsonderwijs

•

onderzoek op diverse gebieden: psychologisch, motorisch, logopedisch, psychodiagnostisch,
orthopedagogisch, cognitief, gedragsmatig

•

preventieve ambulante begeleiding, zoals Kort Advies Traject en ondersteuning op diverse
gebieden: motorisch, cognitief, gedragsmatig, bij langdurige ziekte.

Voor de leerkrachten:
•

collegiale consultatie, zoals Kort Advies Traject en preventieve ambulante begeleiding

•

specifieke scholing, bijv. op het gebied van gedrag, levenslang leren, meerbegaafden

•

leren van elkaar middels intervisie, co-teaching, stagelopen, beeldcoaching,
synchrooncoaching.

Om te waarborgen dat de ondersteuning van voldoende kwaliteit is, werken alle scholen in het
samenwerkingsverband met een aantal protocollen, waaronder in ieder geval:
•

protocol dyslexie
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•

protocol dyscalculie

•

pestprotocol

•

meldcode kindermishandeling

•

risico inventarisaties

•

protocol voor medische handelingen.

Voor zover er protocollen op landelijk niveau beschikbaar zijn – in ieder geval de protocollen
dyslexie en dyscalculie, de meldcode kindermishandeling en de risico inventarisaties – zijn de
protocollen van de scholen geënt op en van gelijke kwaliteit als de landelijke protocollen.

Elke school beschrijft in het ondersteuningsprofiel hoe de basisondersteuning is georganiseerd en
welke ondersteuning de school zelf kan bieden en welke ondersteuning geboden wordt met behulp
van externe deskundigen. Meer specifieke of ingewikkelde ondersteuning zal maar op een klein aantal
scholen in het ondersteuningsprofiel opgenomen zijn.

4.2.3 De zeer intensieve (voorheen extra) ondersteuning
Bij de zeer intensieve ondersteuning gaat het om ondersteuning die wordt ingezet voor leerlingen die
herhaaldelijk onvoldoende profiteren van het aanbod in de groep. Dit betreft de specifieke expertise en
arrangementen die scholen kunnen organiseren voor leerlingen die meer nodig hebben dan
preventieve en licht curatieve interventies, als beschreven binnen de basisondersteuning.
Hiermee komt het eerdere onderscheid tussen basis- en extra ondersteuning te vervallen, en maken
zowel de basisondersteuning als de zeer intensieve, meer leerlinggerichte ondersteuning, deel uit van
de basisvoorziening waarvoor de scholen / schoolbesturen verantwoordelijk zijn.
4.3 Het schoolondersteuningsprofiel
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In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school haar mogelijkheden om leerlingen te
ondersteunen. Het profiel bevat enerzijds een ‘foto’ van de huidige stand van zaken op de school,
anderzijds een beschrijving van het vastgestelde ambitieniveau van scholen dat minstens moet reiken
tot het niveau zoals dat voor de komende periode is beschreven in het ondersteuningsplan. Scholen
kunnen van elkaar gaan verschillen, maar met de basisondersteuning als ondergrens. Een eventueel
verschil tussen de bestaande situatie en het beschreven niveau van de basisondersteuning vormt de
ontwikkelopdracht die de school in de komende jaren te vervullen heeft.
Het bestuur heeft besloten over te gaan tot het hanteren van een uniform ondersteuningsprofiel voor
alle scholen in het samenwerkingsverband. Sinds december 2015 zijn alle ondersteuningsprofielen in
de nieuwe opzet ingevuld.
Op basis van de schoolondersteuningsprofielen wordt op het niveau van het samenwerkingsverband
een matrix, een totaaloverzicht, opgesteld. Middels deze matrix zal worden gecheckt of het vereiste
continuüm van ondersteuning is gerealiseerd en of er eventuele knelpunten of witte vlekken zijn. Het
samenwerkingsverband publiceert de matrix op haar website.
4.4 Wet op het onderwijstoezicht (inspectierapport)
Het inspectietoezicht op de samenwerkingsverbanden is bestuursgericht, net als bij de andere
onderwijsvoorzieningen. Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel
van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een
ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die ondersteuning nodig hebben krijgen
een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Samenwerken is een voorwaarde voor het kunnen
waarmaken van de zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend
onderwijs. Hierop houdt de inspectie toezicht.
Sinds het schooljaar 2015-2016 voert de inspectie ieder jaar een analyse uit van haar gegevens over
alle 152 samenwerkingsverbanden (‘jaarlijkse monitor’). Als uitkomst daarvan onderzoekt de inspectie
dat schooljaar een samenwerkingsverband in beginsel alleen nog als dat verband:
•

meer risico’s loopt op kwalitatieve of financiële tekortkomingen dan andere
samenwerkingsverbanden op basis van een samenstel van risico-indicatoren;

•

aan de beurt is om bezocht te worden vanuit de wettelijke opdracht aan de inspectie om alle
samenwerkingsverbanden ten minste eenmaal in de vier jaar te bezoeken;

•

niet al is ingepland voor een vervolginterventie.

Omdat de inspectie van de samenwerkingsverbanden nog weinig interne evaluatiegegevens heeft,
richt zij zich in haar risicoanalyse vooral op contextfactoren. Tot die context worden gerekend de
kenmerken van een samenwerkingsverband waarop het bestuur van het verband zelf geen of weinig
directe invloed heeft, maar waarmee het wel terdege rekening moet houden bij de bepaling en
uitvoering van het beleid. Het betreft de volgende indicatoren, waarbij steeds het mogelijke risico
centraal staat voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben:
•

Financiële verevening;

•

Demografische krimp;

•

Deelnamecijfers speciaal onderwijs: opvallende ontwikkelingen in de deelnamecijfers, zowel een
sterke toe- als afname, kunnen leiden tot een tekort in kwaliteit en diversiteit van het
ondersteuningsaanbod;

•

Kwaliteitstekorten van de aangesloten scholen, zoals vastgesteld in het scholentoezicht, kunnen
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een risico inhouden voor de kwaliteit van het ondersteuningsaanbod;
•

Aantal betrokken schoolbesturen: weinig of juist heel veel deelnemende schoolbesturen aan een
samenwerkingsverband kan een extra uitdaging vormen en vragen om goede maatregelen ter
voorkoming van bijvoorbeeld beheersproblemen, communicatieproblematiek of de breedte van het
ondersteuningsaanbod;

•

Aandachtspunten uit eerdere kwaliteitsonderzoeken;

•

Signalen vanuit meldpunten, pers e.d. kunnen duiden op risico’s over het functioneren van het
samenwerkingsverband of van de aangesloten scholen. Ook opvallend hoge verzuimcijfers van de
aangesloten scholen kunnen, naast andere oorzaken, een aanwijzing zijn voor een onvoldoende
passend ondersteuningsaanbod.

Nadat een samenwerkingsverband op grond van de monitor voor een kwaliteitsonderzoek is
geselecteerd, volgt een expertanalyse. Op basis van de bevindingen uit die expertanalyse beperkt de
inspectie omvang en inhoud van dat kwaliteitsonderzoek tot een werkwijze die past bij de ontwikkeling
van dat samenwerkingsverband (‘maatwerk’). Dit maatwerk onderzoek kan leiden tot:
•

het vaststellen van eventuele tekorten (wat beter moet);

•

tot informatie over wat goed is en wat (nog) beter kan;

•

afspraken met het bestuur over eventuele vervolgactiviteiten van bestuur en inspectie.

Een kwaliteitsonderzoek kan aantonen dat een samenwerkingsverband, ondanks mogelijke externe
risicofactoren, goed functioneert. Waar het samenwerkingsverband zelf een analyse heeft gemaakt
van (interne en externe) risico’s, worden die betrokken bij het kwaliteitsonderzoek.
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5. De route van het arrangeren

5.1 Arrangeren op schoolniveau; de route

5.1.1 Arrangeren op schoolniveau
Bij het arrangeren gaat het in feite om twee te onderscheiden zaken:
•

het feitelijke aanbod voor de leerling met een ondersteuningsbehoefte;

•

de route van ondersteuningstoewijzing, zowel op het niveau van de school als op het niveau van
het samenwerkingsverband.

De aangesloten scholen werken met flexibele ondersteuningsteams op schoolniveau. Doelen daarvan
zijn:
•

sneller signaleren van specifieke behoeften van een kind;

•

nauwe samenwerking met ouders (kindbesprekingen met ouders erbij);

•

tijdig, effectief en als multidisciplinair team integrale ondersteuning bieden aan kind, ouders en
leerkracht;

•

waarbij ouders primair verantwoordelijk zijn, de thuissituatie wordt betrokken en oplossingen zo
eenvoudig en handelingsgericht mogelijk zijn en

•

een kwalitatief goede samenwerking tussen ouders, school en het Centrum voor jeugd en gezin
opbouwen ten behoeve van leerlingen en hun thuisbasis, gericht op de combinatie onderwijs,
welbevinden en veilig opgroeien.

5.1.2 Ondersteuningsteam
Het (flexibele) ondersteuningsteam van de school bestaat uit de betrokken leerkracht, ouders, intern
begeleider en één of meer deskundigen uit de zgn. pool.
De pool bestaat uit een aantal deskundigen, werkzaam vanuit verschillende organisaties, die
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afhankelijk van de specifieke ondersteuningsbehoefte door de school kunnen worden ingeschakeld.
Het gaat daarbij in ieder geval om schoolmaatschappelijk werkers, schoolbegeleiders, ambulant
begeleiders van speciaal (basis)onderwijs, de schoolpsycholoog / orthopedagoog, jeugdarts /
jeugdverpleegkundige, de CJG-medewerkers en hulpverleners uit de jeugdzorg.
Voor de nadere uitwerking van dit ondersteuningsteam wordt verwezen naar hoofdstuk 9 (Organisatie)
en de handreiking schoolondersteuningsteams op de website van het samenwerkingsverband.
Gebruikmakend van het toegekende budget ondersteuningsmiddelen kunnen scholen naar behoefte
een beroep doen op de deskundigenpool en / of de gewenste ondersteuning naar eigen inzicht en bij
aanbieders naar eigen keuze inkopen.

De route van het arrangeren
Op het moment dat er bij de leerkracht vragen rijzen naar aanleiding van de signalering, gaat deze
in gesprek met de intern begeleider van de school. De intern begeleider geeft de leerkracht advies
over een mogelijke aanpak, ondersteunt de leerkracht waar nodig en bewaakt de voortgang van het
proces. De leerkracht blijft daarbij primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het traject, in
nauwe samenspraak met de ouders. Tevens is de leerkracht verantwoordelijk voor professionele
dossiervorming, waar nodig met ondersteuning van de intern begeleider.
Indien zowel leerkracht als de intern begeleider (en ouders) vragen hebben naar aanleiding van de
signalering, roept de intern begeleider deskundigheid vanuit de pool in. De vervolgstap is
afhankelijk van welk soort arrangement uit de bespreking komt:
4

ondersteuning binnen de basisondersteuning van de school, met gebruikmaking van het budget
ondersteuningsmiddelen dat de school beschikbaar heeft;

5

ondersteuning intensief binnen de basisschool, met gebruikmaking van het budget
ondersteuningsmiddelen dat de school beschikbaar heeft;

6

of verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs.
Wanneer dit laatste aan de orde is, zal in ieder geval een orthopedagoog / psycholoog en een
tweede deskundige bij de deskundigenadvisering worden betrokken. De commissie voor de
toelaatbaarheidsverklaringen speciaal (basis)onderwijs beoordeelt deze aanvragen en
adviseert hierover aan de directeur-bestuurder (zie 5.2: arrangeren op het niveau van het
samenwerkingsverband).
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5.1.3 Het ontwikkelingsperspectief

Wanneer voor leerlingen een uitstroom op het niveau van groep 8 niet haalbaar lijkt en/of als gevolg
van aanvullende ondersteuningsvragen (leren, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren) de
vooraf gestelde doelen (cognitief, sociaal-emotioneel of anderszins) herhaaldelijk niet behaald
worden, wordt voor die leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Ook gebeurt dit in die
gevallen waarin ouders (beargumenteerd) vragen om het opstellen van een ontwikkelingsperspectief,
of waarin een verwijzing van de leerling naar het speciaal (basis)onderwijs wordt voorbereid.
De school dient het ontwikkelingsperspectief voor te leggen aan de ouders. Per 1 augustus 2017
hebben de ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel en elke wijziging ervan.

5.1.4 Inzet expertise
In de eerste planperiode hebben de scholen in het samenwerkingsverband, mede voortvloeiend uit de
tripartiete overeenkomst personele gevolgen, gebruik gemaakt van de expertise van SCOOR.
Volgend uit gesprekken hierover binnen de beleidsadviesgroep en de raad van toezicht, vindt op dit
moment (schooljaar 2017-2018) een evaluatie plaats van de huidige systematiek. Aan de orde komen
daarbij de bestaande ervaringen met SCOOR en de vraag welke expertise de scholen nodig hebben.
Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie zal dit aspect binnen het ondersteuningsplan nader
worden beschreven.
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5.2 Arrangeren op het niveau van het samenwerkingsverband

Nu de middelen van zowel de basis- als de zeer intensieve ondersteuning in een ongedeeld budget
naar de schoolbesturen gaan, vindt het grootste deel van de arrangeerroute plaats binnen de scholen,
met inschakeling van het flexibele ondersteuningsteam, inclusief alle voorbereidingen om te komen tot
plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs.
Arrangeren op het niveau van het samenwerkingsverband is aan de orde:
•

bij het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal (basis)onderwijs

•

bij het beslissen op bezwaarschriften inzake de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal
(basis)onderwijs, en het daartoe aangesloten zijn bij een adviescommissie (artikel 18a lid 12 Wet
op het primair onderwijs).

In dit kader heeft het samenwerkingsverband een aantal procedures en criteria vastgesteld, die zijn
vastgelegd in een Reglement en een Toetsingskader voor (de commissie voor de)
toelaatbaarheidsverklaringen speciaal (basis)onderwijs, alsmede een format voor de aanvragen en
richtlijnen voor de dossieropbouw.
5.3 (Terug)plaatsingen
Vanuit speciaal (basis)onderwijs naar regulier basisonderwijs
Passend onderwijs – en hieruit volgend het beleid van het samenwerkingsverband
Aan den IJssel – is er op gericht dat zoveel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek in het
reguliere basisonderwijs hebben. Een arrangement heeft, overeenkomstig het beleid, in principe een
tijdelijk karakter. Voor ieder kind wordt gedurende de looptijd van het arrangement op de vastgelegde
evaluatiemomenten nagegaan of handhaving, dan wel een vervolg op het arrangement noodzakelijk is
en wat de meest passende plek is.
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Tijdens het verblijf op een school voor speciaal (basis)onderwijs komt tijdens de besprekingen dan wel
evaluaties van het ontwikkelingsperspectiefplan plan steeds expliciet de vraag aan de orde of passend
onderwijs / het arrangement voor deze leerling zowel wat betreft de leergebieden als sociaal gedrag
en leren leren in het regulier basisonderwijs gerealiseerd kan worden.
Indien de zorgplicht wordt uitgevoerd op een school voor speciaal (basis) onderwijs en
(terug)plaatsing in het regulier basisonderwijs is een reële optie, is het van belang dat betrokkenen
gebruik kunnen maken van een duidelijke procesbeschrijving.
Van het proces maken de volgende zaken onderdeel uit:
•

Overleg met ouders / verzorgers / gesprek met kind

•

De mogelijkheden van de basisscholen in de regio nagaan

•

Het benaderen en betrekken van de basisschool naar keuze

•

Overdracht gegevens en warme overdracht in het ondersteuningsteam

•

De mogelijkheid van ambulante begeleiding bij terugplaatsing, in principe door de school van
herkomst

•

Afspraken aangaande evaluatie(momenten).

Op de website van het samenwerkingsverband staan stroomschema’s passend onderwijs zorgplicht
geplaatst. Een stroomschema voor (terug)plaatsing vanuit een school voor speciaal (basis) onderwijs
naar het regulier basisonderwijs en het terugplaatsingbeleid van het samenwerkingsverband Aan den
IJssel maken hier onderdeel van uit.
Het terugplaatsingsbeleid is nader uitgewerkt in de bijlage 9 van het ondersteuningsplan.
5.4 Doorzettingsmacht
Er zijn situaties denkbaar dat leerlingen moeilijk zijn te plaatsen omdat ze een heel bijzondere
ondersteuningsvraag hebben, of omdat besturen en/of scholen gerede twijfel hebben of zij in staat zijn
de noodzakelijke ondersteuning aan de leerling te bieden. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. In
die gevallen is het van belang dat samenwerkingsverbanden ‘doorzettingsmacht’ geregeld hebben om
een leerling geplaatst te krijgen binnen de wetgeving van Passend onderwijs. Doorzettingsmacht
betreft in deze context het ingrijpen of besluiten nemen bij impasses of stagnaties in besluitvormingsof werkprocessen rondom de plaatsing van leerlingen.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan leerlingen die wegens verhuizing in dit
samenwerkingsverband komen wonen en, gelet op een complexe ondersteuningsvraag, moeilijk
plaatsbaar worden geacht.
De zorgplicht
Het onderwerp doorzettingsmacht kan niet los worden gezien van de zorgplicht van de schoolbesturen
voor passend onderwijs. Het regelen van doorzettingsmacht op het niveau van het samenwerkingsverband laat onverlet de eigen zorgplicht van de schoolbesturen.
Deze zorgplicht gaat in vanaf het moment dat een leerling bij de school is aangemeld. Deze
aanmelding dient schriftelijk te gebeuren. Dit is wettelijk geregeld in artikel 40 van de Wet op het
primair onderwijs, dat een aantal bepalingen kent rond de toelating en verwijdering van leerlingen.
De zorgplicht betekent overigens niet dat een aanmelding altijd moet leiden tot inschrijving. Artikel 40
lid 4 zegt hierover: “Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt

30

geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders
en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de
schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere
school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs”.
De procedure doorzettingsmacht staat beschreven in bijlage 8 van het ondersteuningsplan.

Samengevat ….
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6. Dekkend netwerk

6.1 Dekkend netwerk
Het dekkend netwerk begint met een sterke basisondersteuning, die wordt geboden door de reguliere
scholen in het samenwerkingsverband. Belangrijk uitgangspunt is dat de leerling waar mogelijk met
een ondersteuningsbehoefte ingeschreven blijft staan binnen een zo regulier mogelijke setting, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de expertise van het gespecialiseerd onderwijs. Zo blijft de leerling binnen
zijn vertrouwde omgeving en hoeft geen plaatsing op een school voor sbo en so – en eventueel later
weer terugplaatsing – plaats te vinden.
Voor de kinderen die zijn aangewezen op het gespecialiseerd onderwijs, wordt gebruik gemaakt van
het aanbod van de (boven)regionaal werkende sbo- en so-partners.
Het samenwerkingsverband kiest dus voor een sterke basisvoorziening, expertise dicht bij huis en
maatwerk (zie hierna), gebaseerd op wat de leerling nodig heeft. Vaak kan de leerling worden
ondersteund binnen de reguliere school en soms zal verwijzing noodzakelijk zijn.
6.2 Versterking en verbreding dekkend netwerk
Het samenwerkingsverband zet in de komende planperiode, waar dit nodig is, in op de versterking en
verbreding van het dekkend netwerk. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden
die de wetgever biedt om te flexibiliseren en te werken met hybride vormen van onderwijs en jeugd,
passend bij de uitgangspunten van het samenwerkingsverband Aan den IJssel. Daarbij kan worden
gedacht aan:
a) symbiose en meetellen onderwijstijd

Wettelijk is geregeld dat leerlingen in het basisonderwijs een deel van het onderwijsprogramma
kunnen volgen op een andere school voor primair onderwijs, sbo of so (symbiose). Dit wordt dan
meegeteld voor de onderwijstijd van de leerling. Deze mogelijkheid kan onder andere worden benut
voor:
•

observatie of een time out van de leerling

•

opname in een instelling (open of gesloten)

•

tijdelijk of aaneengesloten elders expertise nodig

Als richtlijn wordt uitgegaan van een verhouding tussen het onderwijs op de ‘andere’ school en de
‘eigen’ school van 60:40. Dat betekent dat de leerling op weekbasis maximaal 60% van het
onderwijsprogramma op de andere school mag volgen. Wordt dit meer, dan geldt het principe
“Pas toe of leg uit”.

b) (s)bo met een specifiek profiel

Als een so- en een sbo-school of een sbo- en een bao-school al hun leerlingen volledig gezamenlijk
les willen geven en samen door willen gaan als een s(b)o-school met een specifiek profiel resp. een
basisschool met een specifiek profiel, dan wordt respectievelijk de so- of de sbo-school opgeheven
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(een so- en sbo-school die samen doorgaan worden een school voor sbo en een s(b)o en een baoschool worden een school voor bao)

c) de inrichting van een of meerdere opdc’s

De Wet op het primair biedt sinds kort aan samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om onder
voorwaarden een of meerdere orthopedagogisch-didactische centra (opdc’s) in te richten. Deze
voorziening kan bijdragen aan het realiseren van een dekkend ondersteuningsaanbod. Een opdc is
een flexibele onderwijsvoorziening voor leerlingen die het onderwijs tijdelijk niet (volledig) op een
reguliere school kunnen volgen. De leerling blijft daarbij ingeschreven op de reguliere school voor
primair onderwijs. Gedurende deze periode – van maximaal een half jaar met een mogelijke
verlenging van nog een half jaar – kan worden onderzocht welke structurele plek het meest
passend is.

De verschillende mogelijkheden zullen in het eerste jaar van de komende planperiode nader worden
onderzocht en waar mogelijk en gewenst worden uitgewerkt. Dit krijgt zijn uitwerking in het
kwaliteitsplan in paragraaf 10.2. Tevens zal dan besluitvorming plaatsvinden over de
randvoorwaarden waarbinnen het gebruik van hybride vormen kan plaatsvinden. Denk daarbij aan de
bekostiging, de route ernaartoe en de wijze van evaluatie van het gebruik ervan. Ook vraagt het
gebruik van hybride vormen de komende periode mogelijk aanpassing van het geldende
toetsingskader voor de toelaatbaarheidsverklaringen.
6.3 Een goed en toegankelijk aanbod van onderwijszorgarrangementen
Een onderwijszorgarrangement richt zich op leerlingen met specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften in minimaal twee leefmilieus, waaronder onderwijs. Het gaat om een
arrangement waarin onderwijs en één (of meerdere) zorgpartner(s) samenwerken in uitvoering, op
basis van één kind, één gezin, één plan. Doel is om met deze gecombineerde inzet, vormgegeven in
een samenhangende aanpak vanuit onderwijs, jeugdhulp en zorg optimaal bij te dragen aan de
ontwikkeling van kinderen. Dit is nader uitgewerkt in de ontwikkelagenda die in samenspraak met de
drie gemeenten in de regio tot stand is gekomen.
Belangrijk voor de komende planperiode is te komen tot een goede en gestroomlijnde uitvoering van
het beleid rond onderwijszorgarrangementen, zowel wat de route als het aanbod betreft. Dit vraagt om
een goede communicatie op alle niveaus, duidelijkheid voor de scholen wie hun schakelfunctionaris
namens het sociaal team is, tijdige inschakeling over en weer van betrokkenen en een heldere
taakverdeling.
Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 8 en de daarbij behorende ontwikkelagenda.
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7. Samenwerking met ouders
Passend onderwijs en de daarmee samenhangende zorgplicht vragen om goede afstemming en
samenwerking tussen ouders en de school. Het gaat dan om de informatievoorziening voor de ouders
en de ‘taakverdeling’ die er is tussen de scholen, de schoolbesturen en het samenwerkingsverband.
Dit hoofdstuk richt zich specifiek op de samenwerking met ouders als educatief partner en de
afstemming voor kinderen / leerlingen.
7.1 Ouders als educatief partner
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel zien
ouders als educatieve en pedagogische partners. De ouders en de school dragen een gezamenlijke
verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
Ouderbetrokkenheid in de vorm van educatief en pedagogisch partnerschap betekent dat ouders en
school elkaar steunen, actief samenwerken, elkaar aanspreken op hun opvoedtaak en gemaakte
afspraken nakomen.
Ouderbetrokkenheid betreft de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind: thuis en op
school. Ook al zijn ouders en leerkrachten gelijkwaardig, ze hebben verschillende
verantwoordelijkheden: leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en ouders voor de
opvoeding. Maar er is een gemeenschappelijk doel, namelijk de optimale ontwikkeling van het kind.
Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat niet alleen de school, maar ook zijzelf invloed hebben
op het schoolsucces van hun kind. Van de ouders wordt dan ook een actieve ouderbetrokkenheid
verwacht. Met ‘onderwijsondersteunend gedrag’ ondersteunen zij het onderwijs, bijvoorbeeld door hun
kind op tijd en uitgerust op school te krijgen, thuis extra te oefenen en achter de aanpak van de
leerkracht te staan. Hiermee verhogen de kansen op de leerresultaten en het schoolplezier van
leerlingen, het vertrouwen van ouders in de school én de professionele effectiviteit van leerkrachten.
Het samenwerkingsverband vindt de volgende zaken van belang voor het organiseren en stimuleren
van het educatief partnerschap:
Informatieverstrekking
Voor alle ouders is het belangrijk dat zij zich goed kunnen informeren. Het zwaartepunt in de
communicatie richting de ouders ligt bij de scholen en hun besturen.
De taak van het samenwerkingsverband spitst zich met name toe op het inrichten van een goede en
actuele website waarin alle informatie over passend onderwijs die relevant is voor ouders, is te vinden.
Het gaat daarbij om diverse informatie rond passend onderwijs, het ondersteuningsplan, de geldende
procedures (inclusief klachtenregeling en geschillenprocedures), etc.
Alle ouders kunnen kennisnemen van de werkwijze, procedures en mogelijkheden van het
samenwerkingsverband op de website van het verband. Daar is een aparte oudermodule opgenomen.
Alle scholen hebben korte info over passend onderwijs en het samenwerkingsverband in hun
schoolgids staan. Met de verwijzing naar de website, het telefoonnummer en het e-mailadres.
Het schoolondersteuningsprofiel is op de website van de school geplaatst.
Ook het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief vanuit het samenwerkingsverband is een goede
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mogelijkheid om ouders van de ontwikkelingen rond en mogelijkheden van passend onderwijs op de
hoogte te blijven houden.
Medezeggenschap
Ouders kunnen door deelname in de ondersteuningsplanraad belangrijke invloed uitoefenen op het
beleid van het samenwerkingsverband.
7.2 Afstemming rondom individuele leerlingen
Naast het educatief partnerschap, dat op alle ouders van toepassing is, is het van belang dat ouders
van kinderen met een ondersteuningsbehoefte maximaal worden betrokken bij het traject van de
ondersteuningstoewijzing. Ook moeten deze ouders goed worden geïnformeerd over hun rechten in
dit kader.
Ouderbetrokkenheid bij ondersteuningstoewijzing
Er zijn ervaringen opgedaan met het zo vroeg mogelijk betrekken van ouders en professionals vanuit
onderwijs en Centrum voor jeugd en gezin om samen de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van
leerling, leerkracht en ouders te bespreken en een passende aanpak te bepalen. Dit heeft geleid tot
de volgende opbrengsten:
•

Het nauw samenwerken met ouders en echt samen mét hen het integrale gesprek over hun kind
voeren, is de scholen en de medewerkers van de Centra voor jeugd en gezin heel goed bevallen.
Het integrale gesprek leidt tot meer vertrouwen, snellere overeenstemming en dus tijdiger van
start kunnen gaan met een aanpak voor het kind;

•

Het multidisciplinaire aspect en samenwerken als team onderwijs-Centrum voor jeugd en gezin
bevalt goed. Men vult elkaar goed aan met kennis en mogelijkheden, en

•

de scholen in het samenwerkingsverband betrekken vanaf het begin de ouders, als volwaardige
partners, bij de ondersteuning van hun kinderen. De scholen werken volgens het model van het
schoolondersteuningsteam. Vaste spil van het schoolondersteuningsteam zijn de betrokken
leerkracht, de ouders, de IB-er / directie en een vertegenwoordiger van het CJG. Externe
deskundigen kunnen naar behoefte ingeschakeld worden.

Rechten ouders
Naast de actieve betrokkenheid van ouders bij de ondersteuning van hun kind, hebben ouders ook
een aantal formele rechten in de trajecten van ondersteuningstoewijzing, zoals:
•

het recht van instemming op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan en elke
wijziging ervan (per 1 augustus 2017) en;

•

mogelijkheden van bezwaar en beroep.

Een adequate informatieverstrekking op deze onderwerpen richting de ouders is van belang. Het
samenwerkingsverband heeft hiertoe een goede en actuele website ingericht, waarmee ouders zich
van het bestaan en de concrete inhoud van hun rechten op de hoogte kunnen stellen.
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Dus ……
•

De scholen in het samenwerkingsverband betrekken vanaf het begin de ouders, als
volwaardige partners, bij de ondersteuning van hun kinderen;

•

Scholen en ouders hebben een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, spreken elkaar
daarop aan en komen de gemaakte afspraken na;

•

Het samenwerkingsverband zorgt voor goed toegankelijke informatie naar ouders en andere
betrokkenen, via de instandhouding van een website.
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8. Samenwerking met gemeenten
8.1 Gemeenschappelijke opdracht en werkwijze
Waar schoolbesturen de opdracht en de middelen hebben gekregen om elk kind passend onderwijs te
bieden, zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk
en buurt.
Beide partijen hebben de opdracht om de velden met elkaar te verbinden en activiteiten over en weer
af te stemmen. Het is ook wettelijk verplicht om elkaars beleidsplannen bestuurlijk met elkaar te
bespreken in een op overeenstemming gericht overleg. Daarbij komen in ieder geval de volgende
onderwerpen aan bod: jeugdzorg, leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Daarnaast kan nog
worden afgesproken om over andere thema’s op overeenstemming gericht overleg te voeren.
In deze paragraaf van het ondersteuningsplan geeft het samenwerkingsverband weer op welke wijze
zij vormgeeft aan de samenwerking met de gemeenten.
Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel en de gemeenten Krimpen aan
den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel) werken samen op
het gebied van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg. Het reformatorisch
samenwerkingsverband Berséba en sinds het schooljaar 2016-2017 ook Koers VO, hebben zich
daarbij aangesloten. Partijen werken er samen aan om met elkaar hulp en ondersteuning
eenvoudiger, beter en efficiënter te organiseren. Dat wordt gerealiseerd door samen te werken vanuit
een gezamenlijk motto, doelstelling en uitgangspunten. De samenwerking vindt formeel plaats in de
regionale ontwikkelgroep. Vanuit deze groep wordt het inhoudelijke ontwikkelproces in de verbinding
aangestuurd.
8.2 Werkmodel voor de samenwerking
De uitgangspunten voor de samenwerking passen in een werkmodel met drie lagen: een sterke basis,
steun waar nodig en arrangementen waar het moet. De gewenste beweging in de transitie naar zowel
passend onderwijs als binnen het jeugdhulpdomein, is dat ouders en kinderen met
ondersteuningsvragen zoveel mogelijk vroegtijdig en in de basis hun antwoord vinden.
Het werkmodel voor de samenwerking met gemeenten, en het gewenste streefbeeld, is visueel
gemaakt in onderstaand figuur. Met dit figuur wordt de gewenste beweging uitgedrukt: de meeste
kinderen en ouders vinden hun oplossingen zelf, of met preventieve ondersteuning, in de onderste
twee lagen (‘sterke basis’ en ‘steun waar nodig’). Voor een kleine groep zullen dan nog
arrangementen nodig zijn en waar nodig, zullen dat integrale arrangementen van onderwijs en
jeugdhulp zijn.
We gebruiken dit werkmodel om steeds onze eigen en gezamenlijke beleidsvoornemens te toetsen.
Het is een hulpmiddel in gesprekken over taken en verantwoordelijkheden, over wat er in de
pedagogische civil society en in het bijzonder op en rond de school moet gebeuren en welke
afspraken daarvoor nodig zijn.
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8.3 Gezamenlijk motto
Een sterke basis, steun waar nodig en specialistische arrangementen als het moet!
De samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten heeft vorm gekregen onder het
motto: Een sterke basis, steun waar nodig en specialistische arrangementen als het moet!
Met dit motto drukken gemeenten en samenwerkingsverband uit dat de inzet vooral op en rond de
basisvoorzieningen zal plaatsvinden, dus op en rondom de (basis)scholen en andere laagdrempelige
voorzieningen voor ouders en kinderen, zoals het Centrum voor jeugd en gezin.
Deze samenwerking vindt plaats op zowel beleidsniveau als op de werkvloer. In dit hoofdstuk worden
het gezamenlijk doel, uitgangspunten en gemeenschappelijke afspraken/actiepunten rond die
samenwerking voor de komende jaren beschreven. Het betreft afspraken op hoofdlijnen. Jaarlijks
zullen in een werkplan/activiteitenplan concrete afspraken worden opgenomen aangaande de
samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen in het kader van passend onderwijs en zorg voor
jeugd.
8.4 Gezamenlijk doel
Het doel van de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is om kinderen in een veilige en
gezonde omgeving onderwijs te bieden en te laten opgroeien, zodat ze optimale kansen krijgen om
zich naar hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Indien kinderen en ouders een extra
stimulans of ondersteuning nodig hebben, is het doel van de samenwerking dat zij die snel, dichtbij en
op hun maat krijgen.
8.5 Beleidspijlers voor samenwerking
Uitgangspunten in de samenwerking tussen onderwijs (scholen/besturen/samenwerkingsverband) en
gemeenten (gemeenten, Centra voor jeugd en gezin, instellingen voor jeugdhulp) zijn:
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1) De basis versterken: goed onderwijs, opvoeders als educatieve partners
•

Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kind en educatieve partners van de school. Zij
zullen ook in die rollen worden aangesproken.

•

De school is mede-opvoeder en zoekt en neemt een duidelijke rol in de pedagogische civil
society. Scholen zijn zich bewust van hun positie in die pedagogische civil society en hun rol
daarin. Scholen hebben een belangrijke functie als eerste signaleerder. Zij zullen zorgdragen
voor afstemming met de andere leefgebieden (naast school is dat ook vrije tijd en het gezin).
In het jeugdplan van de gemeenten zal verder worden uitgewerkt hoe binnen school de
versterking van de pedagogische civil society gerealiseerd zal worden. Gemeenten en
samenwerkingsverband zullen met elkaar steeds afstemmen omtrent beleid op dit terrein.

•

We gaan uit van mogelijkheden en talenten van kinderen (en ouders en professionals).

•

We zetten in op gezamenlijk vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften.

•

De principes van handelingsgericht werken zijn van belang voor het gedeelde begrippenkader
van onderwijs en jeugdhulp. Aanvullend daarop zijn de principes van positief opvoeden en
een gezin, een plan, zoals gehanteerd in bijvoorbeeld het Centrum voor jeugd en gezin. Dat
gaat over zaken als:

•

-

goed voor jezelf (als ouder) zorgen

-

kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

-

kinderen laten leren door positieve ondersteuning

-

een aansprekende discipline hanteren

-

realistische verwachtingen hebben.

Het kind waar mogelijk betrekken bij het formuleren van de ondersteuningsvraag en de
oplossing daarvoor.

2) Steun bieden waar nodig: bij ondersteuningsvragen rond onderwijs, opvoeden, opgroeien
en gezondheid
•

Indien ouders, kinderen of leerkrachten hulpvragen hebben die op school worden
gesignaleerd, dan wordt gekeken of er ondersteuning vanuit professionals nodig is.

•

Als er ondersteuning nodig is, dan wordt dat zo snel, zo licht, zo preventief, zo tijdig en zo
efficiënt mogelijk aangeboden.

•

Als er ondersteuning nodig is, dan worden ouders altijd bij trajecten betrokken, en waar
mogelijk ook betrokkenen vanuit het zgn. ‘derde milieu’. Hierbij valt te denken aan (sport)clubs
en jeugdwerk.

•

De ondersteuning is zo passend mogelijk bij het kind en het gezin, en zo passend mogelijk bij
het normen- en waardenpatroon van het gezin.

•

In het kader van passend onderwijs werken school en jeugdhulppartijen samen voor kinderen
en ouders. Preventie en ondersteuning zullen zoveel mogelijk naar ouders en kinderen
toekomen via school, zodat er werkelijk integrale arrangementen kunnen worden gemaakt.
Daarnaast vinden ouders hun eigen weg naar de jeugdhulp via bijvoorbeeld het CJG. Indien
dat het geval is, zal de jeugdhulp aansturen op afstemming met school (door, samen met of
met toestemming van ouders).

•

Beide partijen spreken de intentie uit om vooral te gaan ‘doen’. Middelen voor ondersteuning
(aan de onderwijskant en de jeugdhulpkant) zullen vooral worden ingezet voor actie voor
kinderen en ouders, en minder voor coördinatie.

•

De school werkt met een kind, een plan. Indien er ondersteuningsvragen zijn vanuit het gezin,
is een gezin, een plan van toepassing en neemt het Centrum voor jeugd en gezin de regie (er
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zal mogelijk onderscheid zijn in proces- en casusregie). Daarbij wordt altijd afgestemd met de
aanpak op school door het CJG, samen met of met toestemming van ouders.
3) Arrangementen organiseren als het moet
•

Indien van toepassing, is de school de plek waar:
- de onderwijsondersteunings- en jeugdhulparrangementen voor kind / gezin verweven
worden in een kind een gezin een plan;
- waar het gesprek gevoerd wordt;
- waar men afstemt op en leert van elkaars aanpakken.
De werkwijze, geborgd in het ondersteuningsteam, is integraal.

•

We zorgen dat de toewijzingsroutes voor ouders zo min mogelijk bureaucratisch zijn.

•

We vormen één team voor het integraal arrangeren van ondersteuning aan zowel de
onderwijs- als gezinskant.

8.6 Vertaling naar jaarlijkse werkafspraken
De werkafspraken zijn als ontwikkelagenda opgenomen als bijlage 1.
8.7 Afspraken rond op overeenstemming gericht overleg
Overleg en structuur voor verdere gezamenlijke beleidsontwikkeling
In onderstaand organigram is de afgesproken structuur voor verdere beleidsontwikkeling tussen het
samenwerkingsverband Aan den IJssel en gemeenten weergegeven. Deze wordt toegelicht in de
tekst onder het organigram.

Regionaal op overeenstemming gericht overleg passend onderwijs
In dit gremium voeren de bestuurders van het samenwerkingsverband Aan den IJssel op
overeenstemming gericht bestuurlijk overleg met de namens de colleges van de drie gemeenten
gemandateerde wethouders van Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Eén
keer in de vier jaar voert men op overeenstemming gericht overleg over het gehele
ondersteuningsplan. De afspraken rond dit op overeenstemming gericht overleg zijn vastgelegd in een
modelprocedure.
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Daarnaast voert dit gremium jaarlijks op overeenstemming gericht overleg over het activiteitenplan
passend onderwijs, waarin ook de afspraken worden vastgelegd over de inzet van middelen. Daarbij
is het van belang te weten dat gemeenten per boekjaar begroten, en samenwerkingsverbanden per
schooljaar.
Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben een set indicatoren vastgesteld waarmee in het
regionaal op overeenstemming gericht overleg gemonitord kan worden op het behalen van de
doelstellingen, waaronder:
•

aantallen trajecten zeer intensieve ondersteuning/arrangementen in het
samenwerkingsverband;

•

monitor thuiszitters samenwerkingsverband;

•

monitor jeugdhulp gemeenten.

Regionaal ontwikkeloverleg op overeenstemming gericht overleg
Dit gremium heeft de volgende opdrachten:
•

voorbereiding op overeenstemming gericht overleg;

•

sturen op en organiseren van de uitwerking van opgaven uit de ontwikkelagenda rond de
aansluiting jeugdbeleid-passend primair onderwijs. Daarbij worden de stakeholders, zoals
professionals en ‘middle management’ van de werkvloer en ouders betrokken.

Het regionaal ontwikkeloverleg op overeenstemming gericht overleg is een overleg op ambtelijk
niveau en bestaat uit:
•

vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband primair onderwijs Aan den IJssel (dit
samenwerkingsverband is kartrekker voor dit overleg);

•

vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband primair onderwijs Berséba;

•

vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Koers VO;

•

beleidsadviseurs van de drie gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en
Zuidplas.

Op agenda nodigen zij stakeholders uit of organiseren zij werksessies met stakeholders.
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9. Doorgaande lijn
9.1 Doorgaande lijn voorschool – primair onderwijs
Het realiseren van een goede overgang tussen de voorschoolse periode en de school voor primair
onderwijs is belangrijk. Als relevante informatie over het kind of het gezin meegaat naar de nieuwe
school, kan men daar op deze informatie voortbouwen. Er hoeft dan geen kostbare tijd verloren te
gaan, men hoeft geen dubbel werk te doen en extra zorg kan als dat nodig is, snel worden ingezet.
Dat is in het belang van de school, het kind en zijn ouders. Het kind komt sneller op de plek die het
beste past en de school weet alvast hoe je een kind het beste kunt benaderen. Het kind zal zich
daardoor sneller veilig gaan voelen. Dat vraagt partnerschap: voorschoolse voorzieningen en scholen
moeten elkaar adequaat informeren. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten investeren in
de kwaliteit van de signalering door hun medewerkers. Scholen moeten de signalen serieus nemen en
ernaar handelen.
De rol van het samenwerkingsverband hierbij is voorwaardenscheppend, ondersteunend en
meedenkend, bijvoorbeeld door hieraan via casuïstiek aandacht te besteden in het IB-netwerk en
waar nodig in overleg te treden met de betrokken gemeenten. Streven daarbij is te komen tot een
optimalisering van de informatieoverdracht en de procedures van aanmelding en toelating.
9.2 Doorgaande lijn primair onderwijs – voortgezet onderwijs
Om ervoor te zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken schoolloopbaan hebben, en
dus voortdurend passend onderwijs krijgen, vindt geregeld afstemming plaats tussen Koers VO en de
samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs in de regio. Agendapunten hierbij zijn onder meer:
-

optimaliseren van de verwijzing van het primair onderwijs naar de meest passende school voor
voortgezet onderwijs;

-

optimaliseren informatieoverdracht;

-

optimaliseren procedure aanmelding en toelating.

Voor meer specifieke onderwerpen ten aanzien van de doorgaande lijn voorschool – primair onderwijs
– voortgezet onderwijs wordt verwezen naar de ontwikkelagenda volgens bijlage 1.
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10. Kwaliteitsontwikkeling

10.1 Kwaliteitscyclus en -instrumentarium
Kwaliteitszorg is, mits het juiste instrumentarium op de juiste wijze wordt ingezet, een belangrijk
onderdeel van de beleidscyclus van een samenwerkingsverband, en bestaat primair uit het volgen van
de PDCA-cyclus: doelen stellen, acties ondernemen om deze te behalen, meten of ze behaald zijn en
vervolgens nieuwe doelen formuleren. Feitelijk zou gesteld kunnen worden dat de onderdelen ‘doelen
stellen’ en ‘bijstellen’ (of plan en act) in de praktijk niet van elkaar onderscheiden kunnen en hoeven
worden.
Kwaliteitscyclus

• nieuwe
activiteiten en
geplande ontwikkeling.

•wettelijke en eigen
doelstellingen

bijstellen

doelen
stellen

resultaten
meten

doen

•monitor (DUO,
Kindkans),
verantwoording,
SOP's etc.

• activiteiten om de
doelen te bereiken

Plan (doelen stellen) en Act (doelen bijstellen)
Doelen van het samenwerkingsverband worden gesteld in het ondersteuningsplan. Bij het opstellen
van de doelen is het verstandig allereerst de aandachtsgebieden te formuleren waarop deze doelen
betrekking hebben. Een samenwerkingsverband zal niet enkel doelstellingen hebben op het gebied
van een dekkend netwerk (aanbod van ondersteuning) maar ook op het gebied van processen
(arrangeren), samenwerking (met elkaar, met de gemeenten) en financiën (risico’s afdekken,
allocatie).
Do ( doen / uitvoeren)
De opgestelde doelstellingen worden vervolgens door het samenwerkingsverband en de individuele
schoolbesturen opgepakt ter uitwerking. Het samenwerkingsverband heeft voor de realisatie van de
doelstellingen een aantal sturingsmogelijkheden tot haar beschikking, waaronder als meest
belangrijke de allocatie van middelen, coördinatie en het maken van afspraken tussen schoolbesturen
(over de mate waarin zij bijdragen aan de doelstellingen, bijvoorbeeld. het gewenste niveau van
basisondersteuning).
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De mate van decentraliteit in het gekozen bestuursmodel bepaalt uiteraard de mate waarin het
samenwerkingsverband kan sturen op realisatie van de doelstellingen. Ondanks dat de primaire
verantwoordelijkheid voor passend onderwijs (zorgplicht) bij de schoolbesturen ligt, kent het
samenwerkingsverband als organisatie (zeker als het gaat om verantwoording afleggen naar buiten)
een eigenstandige verantwoordelijkheid.
Check (meten)
Nu komen we aan bij het gedeelte van de cyclus dat vaak verward wordt met de cyclus als geheel: het
meten of de ontwikkelde doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
In het check-gedeelte van de cyclus worden de, met behulp van een of meerdere instrumenten (het
kwaliteitsinstrumentarium), opgehaalde data met betrekking tot processen die bijdragen aan de
doelstellingen omgezet in informatie. De instrumenten die deze data verzamelen kunnen zeer
verschillend zijn in meetmethode (kwantitatief of kwalitatief) of in scope (één of meerdere
aandachtsgebieden).
Het kwaliteitsinstrumentarium
Het samenwerkingsverband hanteert de volgende uitgangspunten voor een kwaliteitsinstrumentarium
en het daaruit voortvloeiend verantwoordingmodel:
-

een goede balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording;.

-

het beperken van de administratieve last voor de besturen, door zoveel mogelijk gebruik te
maken van bestaande bronnen.

Op basis van deze uitgangspunten wordt uitgegaan van het volgende kwaliteitsinstrumentarium:
a) de informatie van DUO (kijkglazen);
b) de informatie vanuit de schoolondersteuningsprofielen van de scholen, door deze periodiek te
bundelen in een matrix op het niveau van het samenwerkingsverband;
c) de informatie binnen Kindkans;
d) de eigen registratie van de commissie voor de toelaatbaarheidsverklaringen;
e) de inhoudelijke bevindingen van de commissie voor de toelaatbaarheidsverklaringen, vastgelegd
in haar jaarverslagen;
f)

de periodieke financiële rapportages;

g) de school- en kalenderjaarrapportages;
h) de jaarlijkse verantwoording door de schoolbesturen van de inzet door hun scholen van de
middelen voor basis- en zeer intensieve ondersteuning, op basis van het vastgestelde
verantwoordingsformat;
i)

het delen van kennis en ervaringen in de diverse gremia, zoals de klankbordgroep, het IBnetwerk, de beleidsadviesgroep, de expertgroep en de raad van toezicht. In feite gaat het hierbij
om het instrument ‘storytelling’, waarbij scholen en besturen worden uitgedaagd in een verhaal te
vertellen waar de middelen van het samenwerkingsverband voor zijn ingezet en waar die inzet toe
heeft geleid. Dit instrument biedt – als aanvulling op meer kwantificeerbare vormen van
verantwoording – een kleurrijke, gedetailleerde en vaak enthousiasmerende kijk op hoe scholen in
de praktijk invulling geven aan passend onderwijs. Het instrument storytelling is een goed
instrument om tot onderlinge kennisdeling te komen, bijvoorbeeld ten aanzien van het dekkend
netwerk, het arrangeren, e.d.;
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j)

het in de komende plancyclus uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek onder de
belanghebbenden (scholen, ouders en ketenpartners).

10.2 De doelstellingen en resultaten van het samenwerkingsverband
Om goed te kunnen volgen in hoeverre de geformuleerde doelen worden bereikt, welke acties /
interventies daarvoor nodig zijn, etc. dienen de doelen voldoende te zijn geoperationaliseerd, met een
heldere beschrijving van de beoogde resultaten en de wijze waarop deze worden gemeten.
Het samenwerkingsverband realiseert zich dat goede resultaten alleen kunnen worden behaald door
gezamenlijke gedragenheid en inzet van alle betrokken. Dit vraagt inspanningen van scholen,
schoolbesturen, het samenwerkingsverband en zorgpartners. De rol van het samenwerkingsverband
is – naast haar wettelijke taken zoals het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so – onder
meer beleidsontwikkelend, faciliterend, initiërend, aanjagend en evaluerend / monitorend.
In de onderstaande matrix zijn de doelen van het ondersteuningsplan vertaald naar resultaten en
concrete acties, onderverdeeld naar de thema’s in de voorgaande hoofdstukken.
Per doelstelling is uitgewerkt:
•

Wat is ons doel?

•

Welke resultaten willen we bereiken?

•

Wat gaan we daarvoor doen en wanneer willen we de resultaten hebben bereikt?

•

Hoe weten we of we de resultaten hebben behaald?

•

Acties voor de komende planperiode.

Op deze wijze wordt gewerkt aan een systematische evaluatie en planmatige kwaliteitsverbetering
binnen het samenwerkingsverband.
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Kwaliteitsplan 2018 – 2022
Wat is ons doel?

1

Welke resultaten willen we

Wat gaan we daarvoor doen?

bereiken?

Hoe weten we of we of we de

Acties planperiode

resultaten hebben behaald?

De ondersteuning (H4)
scholen maximaal toerusten

•

(een sterke basis!)
•

kinderen zoveel mogelijk

•

Inzicht in alle kengetallen

•

De verantwoordelijkheden

binnen het regulier

o.b.v. gegevens DUO en

basisonderwijs

de eigen verantwoording

het bieden van passende

van de inzet van de

ondersteuning binnen de

(ongedeelde)

analyses van de

regio

ondersteuningsmiddelen

kengetallen / trends en de

•

aangaan van de dialoog
om tot verdere versterking

•
•

•

•

•

uitvoering evaluatie /

zijn helder belegd en

analyse over de eerste vier

worden gedeeld.

schooljaren van passend

Er liggen kwalitatief goede

onderwijs (start september
2018)
•

bespreking in de

verantwoordingen.

verschillende gremia

De leraren en intern

(begin 2019)
•

van de basis te komen

begeleiders zijn goed

goede toerusting leraren

toegerust en de formatie

jaarlijkse monitoring
kengetallen, trends en

en intern begeleiders

interne begeleiding is

verantwoordingen (elk jaar)

voldoende formatie interne

toereikend.

begeleiding
•

onderzoek naar wijze van
inzet interne en externe
expertise

kennisontwikkeling en

de inrichting van professionele

kennisdeling op basisonderwijs

leergemeenschappen

•

Inrichting leerteams op
thema, zoals dyscalculie,

en sbo

•

Er zijn minimaal twee

•

leerteams operationeel.

de intern begeleiders

hoogbegaafdheid, gedrag,

(najaar 2018)
•

arrangementen
•

Belangstelling peilen onder

Aanmelding op basis van

Start leerteams (begin
2019)

belangstelling / ervaring

1

een goed aanbod voor

verdere borging werkwijze rond

versterking van de

Er liggen goede afspraken met

hoogbegaafdheid, zowel

hoogbegaafdheid en sociaal-

samenwerking met de CJG’s op

de CJG’s m.b.t. het aanbod

•

inrichten stuurgroep en
werkgroepen per

Indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven kan het kwaliteitsplan in overleg worden uitgebreid.
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onderwijskundig als op het vlak

emotionele ontwikkeling en

het sociaal-emotionele vlak en

hoogbegaafdheid in relatie tot

van sociaal-emotionele

welbevinden binnen de basis-

het welbevinden van de

sociaal-emotionele ontwikkeling

ontwikkeling en welbevinden

en zeer intensieve

leerling,

en welbevinden en deze zijn

ondersteuning

waarbij deels de expertise van

gedeeld met de scholen

het so wordt ingezet

gemeente
(najaar 2018)
•

opstellen plan van aanpak
(najaar 2018)

•

tussenevaluatie (mei 2020)

•

eindevaluatie (einde
planperiode)

•

een goed aanbod voor sociaal-

het integreren van dit

uitwisseling in de ib-netwerken

Er wordt voldaan aan de

emotionele ontwikkeling

aandachtsgebied in het

en verdieping van de

wettelijke verplichting en er

uitwisselen binnen het ibnetwerk over de

leerlingvolgsysteem (wettelijk

mogelijkheden die het

heeft een verdiepingsslag

verschillende systemen, de

verplicht per 1 augustus 2017)

leerlingvolgsysteem biedt

plaatsgevonden bij de scholen

mogelijkheden en optimale
benutting daarvan (najaar
2018)

doorontwikkeling

het evalueren van het huidige

uitvoering evaluatie via een

Op basis van verkregen inzicht

ondersteuningsprofielen

systeem en het maken van

digitaal uit te zetten enquête

uit de enquête kan

keuzen voor het vervolg

•

enquête in beleidsadvies-

besluitvorming plaatsvinden
over voortzetting huidige

groep (september 2018)
•

systeem dan wel overgaan op
een nieuw systeem.

bespreken opzet digitale

uitzetten enquête onder de
scholen (november 2018)

•

verwerking enquête
(januari 2019)

•

besluitvorming n.a.v. de
enquête (maart 2019)

expertise op de basisscholen

•

leerlingen voor het regulier

•

onderwijs behouden
•

uitwisseling met scholen

•

voor so

Er is bekendheid over en

met aandacht voor cluster

•

vormen van maatwerk

3 en 4 achtige

•

terugplaatsingen

mogelijk gebruik van

bewerkstelligen

hybride vormen (zie verder

ondersteuningsvragen

•

weer met elkaar
•

onderwerp agenderen voor
ib-netwerken: casussen en

Er is bekendheid over het

aantallen (voorjaar 2019)
•

het monitoren van de
kengetallen

onder Dekkend netwerk)
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De route (H5)
•

•

het verminderen van de

een jaarlijkse afname met 0,2%

in gesprek gaan met de

De jaarlijkse taakstelling ten

deelnamepercentages sbo en

op de deelname aan sbo en so

schoolbesturen over de

aanzien van de vermindering

gesprekken met de

so, conform taakstelling

(in samenhang)

ondersteuning op de

van de kengetallen wordt

aangesloten school-

basisscholen, de inzet van

gehaald

besturen op basis van een

•

het voeren van individuele

het (ongedeelde)

gespreksleidraad, leidend

ondersteuningsbudget en

tot een samenvatting met

de toerusting van

aanbevelingen (1e

leerkrachten

schooljaar planperiode)
•

het nauwgezet blijven
volgen van de trends via

monitor kengetallen
(jaarlijks)

•

de expertgroep sbo en so

verantwoording inzet
ondersteuningsmiddelen
(jaarlijks)

•

continu agendapunt voor
de expertgroep

Dekkend netwerk (H6)
het verkennen van meer

•

zicht op de mogelijkheden

•

betrekken bij de individuele

•

bekendheid met het

•

het betrekken van dit

hybride vormen van onderwijs

en het waar gewenst

gesprekken met de

bestaan van de hybride

onderwerp bij de

en zorg:

toepassen van een of meer

schoolbesturen (genoemd

vormen

individuele gesprekken met

•

van deze mogelijkheden

onder Route)

de aanwezigheid van

de schoolbesturen (1e

het bestuurlijk vastleggen

heldere afspraken over de

schooljaar planperiode)

symbiose en meetellen
onderwijstijd

•
•

•

met specifiek aandacht

•

•

•

(s)bo met een specifiek

voor uitbreiding sbo met

van de randvoorwaarden

randvoorwaarden voor het

profiel

so-achtige vraagstelling

voor het gebruik van de

gebruik ervan

groep maken van heldere

primair inzoomen op de

hybride vormen (financieel,

inzicht in het gebruik van

afspraken over de

eerste twee genoemde

route)

de hybride vormen

(financiële)

opdc’s

•

vormen (symbiose en s(b)o
met een specifiek profiel)

•

agenderen voor overleg

•
•

het in de beleidsadvies-

versterking thuisnabij

randvoorwaarden t.a.v. het

met gemeenten, in het

aanbod van de sbo-

gebruik van hybride

bijzonder in relatie tot de

scholen, middels specifieke

vormen

profielen
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consequenties voor de

•

huisvesting
•

•

opdc: voortzetten Herstart

monitor gebruik hybride
vormen (jaarlijks)

•

het faciliteren van de sbo-

+ specifieke afspraken

scholen op basis van een

over een overeenkomst

in te dienen plan per

met BOOR

school, waarbij wordt

faciliteren sbo-scholen ter

gedacht aan € 20.000 per

versterking van hun

schooljaar per school

(thuisnabij) aanbod,

(m.i.v. MJB 2018-2019):

middels specifieke

KB: nader te bezien!)

profielen
een goed en toegankelijk

•

vanuit heldere

wordt in de werkgroep van het

aanbod van

verantwoordelijkheden

regionaal ontwikkelagenda

onderwijszorgarrangementen

komen tot een

besproken en uitgewerkt

gezamenlijke verdeling van
onderwijs en zorg
•

in het bijzonder aandacht
voor de KDC leerlingen
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11 Organisatie van het samenwerkingsverband
Van belang is dat de gekozen organisatie goed aansluit bij de in de voorgaande hoofdstukken
beschreven uitgangspunten en uitwerkingen. Een belangrijk element daarin betreft de
organisatorische uitwerking van de ondersteuningstoewijzing.
11.1 De ondersteuningstoewijzing

de leerkrachten

De belangrijkste ‘spelers’ in het veld van de ondersteuningstoewijzing zijn:

Uitgangspunt is dat de meeste ondersteuningsvragen via de systematiek van
handelings- en opbrengstgericht werken door de leerkrachten zelf kunnen
worden opgepakt. Na de vereiste interventie wordt de leerling verder bewaakt in

De ouders worden altijd vanaf het moment van signalering van een mogelijke
ondersteuningsvraag bij het traject betrokken.

begeleider

de intern
het ondersteuningsteam van de school

Sterke basis

de ouders

de groep.

Op het moment dat er bij de leerkracht vragen rijzen naar aanleiding van de
signalering, gaat deze in gesprek met de intern begeleider van de school, die de
leerkracht advies geeft over een mogelijke aanpak, de leerkracht waar nodig
ondersteunt en de voortgang van het proces bewaakt.

Het (flexibele) ondersteuningsteam van de school bestaat uit de betrokken
leerkracht, ouders, intern begeleider en, wanneer behoefte bestaat aan
aanvullende expertise, één of meer deskundigen uit de zgn. deskundigenpool. Het
ondersteuningsteam probeert in eerste instantie voor de leerling een arrangement
binnen de basisondersteuning, een zgn. basisarrangement, te realiseren*.
* Tevens wordt, wanneer toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs aan de
orde is, een vertegenwoordiger van het speciaal basisonderwijs resp. speciaal
onderwijs bij de advisering betrokken. Dit om de haalbaarheid van daadwerkelijke
toelating van de leerling tot het speciaal (basis)onderwijs te toetsen.
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de orthopedagoog / psycholoog

wordt een orthopedagoog / psycholoog ingeschakeld om hierover advies uit te
brengen aan de commissie die beslist over de toelaatbaarheidsverklaringen
speciaal (basis)onderwijs.
Wat de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs betreft wordt hiermee
voldaan aan het verplichte deskundigenadvies door in ieder geval een
orthopedagoog / psycholoog (eerste deskundige) en een tweede deskundige, te
weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een
maatschappelijk werker of een arts.
Indien noodzakelijk kan het advies van (een) onafhankelijke deskundige(n)
opgevraagd worden.

bezwarencommissie

ondersteuning

Dit is een commissie van beperkte omvang (twee leden) die, op basis van het
hierboven beschreven deskundigenadvies, de directeur-bestuurder adviseert over
de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs. De commissie toetst
procedureel of de route consistent is gevolgd en daarbij al het mogelijke is gedaan
om het doel te bereiken. Tevens beoordeelt de commissie of het voorgestelde
arrangement passend voor de leerling kan worden geacht. Tenslotte geeft zij na
elk traject, in het kader van een goede evaluatie, steeds een schriftelijke
terugkoppeling naar de school.

Wanneer toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs aan de orde is dient, naast

deskundigenpool

tweede deskundige uit

commissie TLV en extra

Steun waar nodig
Specialistische arrangementen als het moet

Wanneer mogelijk toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs aan de orde is,

de bovengenoemde orthopedagoog / psycholoog, een tweede deskundige te
worden ingeschakeld. Hiertoe kunnen scholen een beroep doen op aanvullende
expertise uit de deskundigenpool zoals beschreven in paragraaf 5.4. In veel
gevallen zal het daarbij gaan om expertise van de kant van de gemeenten, zoals
een medewerker van het Centrum voor jeugd en gezin, de jeugdarts of
jeugdpsychiater.

Wanneer ouders bezwaar resp. beroep aantekenen tegen een beslissing van de
commissie voor toelaatbaarheid speciaal (basis)onderwijs, wenden zij zich in
eerste instantie tot de landelijke bezwaarcommissie waarbij het
samenwerkingsverband is aangesloten. Dit betreft een onderdeel van de landelijke
stichting Onderwijsgeschillen.

Voor een schematische weergave van de systematiek van ondersteuningstoewijzing wordt verwezen
naar het stroomschema in bijlage 9 van het ondersteuningsplan.
In dat stroomschema wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de route van het arrangeren en
anderzijds het aanbod aan basis- en zeer intensieve ondersteuning.
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11.2 De inrichting van de organisatie
De inrichting van de organisatie is weergegeven in onderstaand organogram:
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Toelichting op het organogram
•

Het samenwerkingsverband kent de stichtingsvorm en bestaat uit een directeur-bestuurder en
een raad van toezicht.

•

De raad van toezicht heeft twee commissies ingesteld, te weten een auditcommissie en een
remuneratiecommissie, ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad van toezicht. De
auditcommissie adviseert de raad van toezicht over de te verlenen goedkeuring inzake de
financiën, de begroting en de jaarrekening. De remuneratiecommissie, een zogenaamde
werkgeverscommissie binnen de raad van toezicht, zal met name het werkgeverschap ten
opzichte van de directeur-bestuurder vormgeven.

•

De leiding van het samenwerkingsverband en het strategische beleid berusten bij de directeurbestuurder, volgens een in dit kader opgesteld functieprofiel.

•

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het stafbureau, waarin naast de directeurbestuurder een secretariële ondersteuner werkzaam is.

•

Daarnaast zijn er de twee commissies zoals beschreven onder paragraaf 9.1:
o

De commissie voor de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs ressorteert
rechtstreeks onder de directeur-bestuurder. De commissie beoordeelt de ingediende
aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring s(b)o, binnen de kaders zoals vastgelegd
in het ‘Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring s(b)o clusters 3 en 4’ en
het ‘Toetsingskader voor de toelaatbaarheidsverklaringen s(b)o clusters 3 en 4’ en
adviseert daarover aan de directeur-bestuurder.

o

Voor de afhandeling van bezwaren maakt het samenwerkingsverband gebruik van de
diensten van de landelijke stichting Onderwijsgeschillen.
De leden van de commissie voor de toelaatbaarheid zijn niet in dienst van het
samenwerkingsverband, maar worden ingezet op basis van een jaarlijkse opdracht,
waarin zaken vermeld staan als: duur van de opdracht, uurtarief, verantwoording en
jaarlijkse voortgangsgesprekken. Voor het functioneren van de commissie is een
reglement opgesteld.

•

Het samenwerkingsverband kent verder een ondersteuningsplanraad, zie toelichting onder
paragraaf 11.5.

•

Naast het formele organogram is er een belangrijke rol weggelegd voor een viertal overleggremia.
o

De beleidsadviesgroep, met een adviserende rol naar de directeur-bestuurder.
De beleidsgroep komt vier keer per jaar bijeen.

o

De klankbordgroep.
De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen.

o

De netwerken interne begeleiders.
Het gaat daarbij om drie lokale netwerken per gemeente, met het oog op de noodzakelijke
aansluiting op de lokale Centra voor Jeugd en Gezin, en twee keer per jaar een
ongedeeld overleg voor alle intern begeleiders van het samenwerkingsverband.

o

De lokale bijeenkomsten.
Deze worden veelal op initiatief van de gemeenten georganiseerd.

11.3 Personeel
Er zijn twee medewerkers in dienst van het samenwerkingsverband voor een totale omvang van
1,4304 fte. Deze is uitgesplitst naar de functies:
•

0,9 fte directeur-bestuurder

•

0,5304 fte secretariële ondersteuning en administratie.

53

De directeur-bestuurder is per 1 april 2017 benoemd in haar huidige functie. Daarvoor was zij, sinds 1
augustus 2014, als directeur verbonden aan het samenwerkingsverband. De secretariële medewerker
is eveneens in dienst getreden per 1 augustus 2014.
Het personeelsbeleid van het samenwerkingsverband beperkt zich tot degenen die in dienst zijn.
De door externen uitgevoerde diensten voor het samenwerkingsverband, vinden plaats middels een
opdrachtverstrekking (o.a. de commissie voor de toelaatbaarheidsverklaringen) dan wel offertes.. De
kwaliteit en kwantiteit van de inzet wordt gemonitord middels jaarlijkse voortgangsgesprekken dan wel
evaluatiegesprekken.
11.4 Geschillen passend onderwijs
In het organogram is alleen de landelijke bezwaarcommissie in het kader van de geschillen rond
toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs opgenomen. Daarnaast zijn er nog diverse andere
geschillenprocedures rond passend onderwijs, waarvoor uiteenlopende (landelijk vormgegeven)
procedures gelden. Het gaat daarbij om:
•

geschillen rond toelating en verwijdering;

•

geschillen rond de ondersteuning van een leerling;

•

geschillen rond de vaststelling van het ondersteuningsplan
o

medezeggenschapsgeschillen

o

geschillen naar aanleiding van op overeenstemming gericht overleg met gemeente(n)

o

geschillen naar aanleiding van overleg met andere samenwerkingsverbanden

o

geschillen met andere instanties;

•

geschillen rond de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel;

•

overige medezeggenschapsgeschillen;

•

geschillen rond inrichting, werkwijze en besluiten van het samenwerkingsverband.

Alle geldende geschillenprocedures zijn op een overzichtelijke en samenhangende wijze door de
PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW op een rij gezet. Deze zijn te vinden in het zgn.
routeboek Geschillen: Samenwerken aan passend onderwijs, voorkom geschillen rond passend
onderwijs, op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl.
11.5 De ondersteuningsplanraad
De wetgeving rond passend onderwijs bepaalt onder meer dat er door het samenwerkingsverband
een ondersteuningsplanraad is ingesteld. De ondersteuningsplanraad krijgt instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband minimaal eens per vier jaar opstelt.
Alle ouders en personeelsleden van de scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen zich voor
de ondersteuningsplanraad verkiesbaar stellen. De leden van de medezeggenschapsraden van de
scholen kiezen vervolgens de leden van de ondersteuningsplanraad.
De leden van de ondersteuningsplanraad bestaan, voor het primair onderwijs, voor de helft uit
personeel en voor de andere helft uit ouders.
De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den
IJssel bestaat uit acht leden.
De verkiezingen vinden plaats volgens het zogenaamde lijstenstelsel. Elke personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband brengt een stem uit op een
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personeelslid dat zich kandidaat heeft gesteld, elke oudergeleding van de medezeggenschapsraden
van de scholen in het samenwerkingsverband brengt een stem uit op een ouder die zich kandidaat
heeft gesteld.
Een en ander is nader uitgewerkt uit in het reglement van de ondersteuningsplanraad.
11.6 Privacy
Per 25 mei 2018 geldt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt
dezelfde privacywetgeving in de gehele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten,
gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Op grond van de nieuwe wet hebben organisaties
een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat zij met documenten moeten kunnen aantonen dat zij de
juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.
Ook de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vallen onder de dan geldende
privacywetgeving.
Met het gebruik van het beveiligde systeem Kindkans is een goede naleving van de privacy
gewaarborgd. Eventuele aanvullende eisen en aspecten worden op dit moment onderzocht, zodat het
samenwerkingsverband ingaande de nieuwe planperiode geheel ‘privacyproof’ is.
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12.

Financiën

12.1 Financiële uitgangspunten en inzet middelen
Ten aanzien van de financiën gelden de volgende uitgangspunten:
-

het samenwerkingsverband hanteert een decentraal verdeelmodel, waarbij middelen en
verantwoordelijkheden voor de ondersteuning zijn gedecentraliseerd naar de schoolbesturen.
De schoolbesturen bepalen, met inachtneming van de afspraken over de basis- en zeer
intensieve ondersteuning, op welke wijze de ondersteuning en de budgetten binnen de eigen
school / scholen worden ingezet. Indien de school van mening is dat de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van de school (of een andere reguliere
school) overstijgt, meldt het de leerling voor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het
samenwerkingsverband;

-

het samenwerkingsverband hanteert als verdeelsleutel voor de ongedeelde
ondersteuningsmiddelen een ongewogen bedrag per leerling;

-

de bekostiging van het sbo en so is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat de
verwijzende scholen niet betalen voor de verwijzing van de leerling naar het s(b)o. Het
samenwerkingsverband bekostigt het sbo en so rechtstreeks.

De schoolbesturen verdelen de ondersteuningsmiddelen onder de bij hen aangesloten scholen. Zowel
over de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de besteding van deze middelen leggen de
schoolbesturen verantwoording af:
-

de rechtmatigheid verantwoorden zij middels een door de accountant goedgekeurd
jaarverslag;

-

de doelmatigheid verantwoorden zij op basis van een door het samenwerkingsverband
ontwikkeld format per schooljaar aan het samenwerkingsverband (zie hoofdstuk
Kwaliteitszorg).

Bij het samenwerkingsverband blijven de middelen die nodig zijn voor:
-

de kosten aan plaatsen in het so en de tussentijdse instroom in het so (peildatum 1 februari);

-

de kosten aan de overdrachtsverplichting sbo en de tussentijdse instroom in het sbo
(peildatum 1 februari);

-

de kosten aan inzet expertise vanuit de so-partners, voor zover deze middelen (nog) niet naar
de schoolbesturen zijn gedecentraliseerd;

-

de kosten van de centrale organisatie: directie, secretariaat, inhuur derden,
administratiekantoor, de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen, bedrijfsvoering, kosten
OPR en overige (bureau)kosten.

12.2 Planning en control cyclus
Gelet op de omvang van de baten en lasten (inclusief de overdrachten) is een strakke planning- en
control cyclus van groot belang:
-

het samenwerkingsverband werkt met een schooljaarbegroting omdat deze het meest
overeenkomt met de berekening, beschikking en besteding van middelen;

-

de directeur-bestuurder stelt jaarlijks een begroting op voorafgaand aan het boekjaar;
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-

het jaarverslag (de jaarrekening), de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting
worden voor 1 juli vastgesteld door de directeur-bestuurder. Deze besluiten behoeven
voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.

12.3 Meerjarenbegroting 2018 - 2022
De meerjarenbegroting 2018 - 2022 is als bijlage 4 bij het ondersteuningsplan gevoegd.
12.4 Risicoparagraaf
Naast het opstellen van een meerjarenbegroting zullen de financiële risico’s moeten worden benoemd
en opgenomen in een risicoparagraaf. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende risico’s:
•

een eventuele stijgende trend in het deelnamepercentage speciaal basisonderwijs in de komende
jaren leidt tot een hoger bedrag als overdrachtsverplichting naar het speciaal basisonderwijs,
daarbij in aanmerking nemend dat het deelnamepercentage zich op dit moment al ruim boven de
2% bevindt (3,8%);

•

een eventuele stijgende trend in het aantal plaatsingen speciaal onderwijs in de komende jaren
leidt tot een hogere korting door het ministerie van OCW (DUO) op het budget voor zware
ondersteuning;

•

afhankelijk van de trends sbo en so als hierboven genoemd, bestaat er een risico van
discontinuïteit in het jaarlijkse ondersteuningsbudget. Schoolbesturen zullen binnen dit budget
immers structurele financiële verplichtingen aangaan. Al te grote fluctuaties in het jaarlijkse
budget, bijvoorbeeld als gevolg van een sterk wisselende trend van plaatsingen op het speciaal
(basis)onderwijs, moeten dan ook worden voorkomen.

De genoemde risico’s pleiten ervoor om direct vanaf de start een adequate monitor in te richten, en in
feite ‘realtime’ alle trends binnen het samenwerkingsverband te volgen, zodat tijdig eventuele
noodzakelijke interventies kunnen worden gepleegd om tot een beheersing van de uitgaven te komen.
Hierop wordt ingegaan in hoofdstuk 10 (Kwaliteitsontwikkeling).
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Bijlagen

Bijlage 1 Ontwikkelagenda samenwerkingsverband en gemeenten

Werkagenda/Ontwikkelagenda samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten schooljaar 2018 - 2019
Thema’s

Doelen / beoorgd resultaat
Beoogd resultaat, wat willen we bereiken?

1.

Passend onderwijs en zorg zichtbaar op scholen
Optimaliseren dekkend netwerk thuis nabij
Succesvolle overgangen

Een sterke basis

1.1 Schoolondersteuningsteams

•
•

•

•

1.2 Thuis nabij onderwijs

Doorontwikkeling en versterken werkwijze
ondersteuningsteams PO/VO
Een integraal ondersteuningsteam dat
uitgaat van de behoeften en
mogelijkheden van kinderen en hun
ouders.
Partners/participanten zijn op de hoogte
van de onderlinge
ondersteuningsmogelijkheden en weten dit
goed te benutten.
VO: Ontwikkelen van vormen van hulp
vanuit de gemeente op de scholen
waardoor een zwaardere/intensievere
inzet elders niet nodig is of leerlingen niet
thuis komen te zitten (JOS-project,
doorontwikkeling SMW) Leerplicht in PO
op afroep; leerplicht in VO altijd aan tafel.

Acties
Wat gaan we doen?

Monitoring en
evaluaties

Planning

•

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsvonden.

Schooljaar
2018/2019

•

Ontwikkelen en uitzetten van
een evaluatieformat waarmee
inzicht ontstaat in
succesfactoren en
verbeterpunten van de
schoolondersteuningsteams en
de verbinding met het achterveld
Gericht op leren en
optimaliseren

I.s.m. partners (scholen/besturen;
CJG/ST/etc.) wordt een
evaluatieformat ontwikkeld en
uitgezet. De uitkomsten + analyse
van de evaluatie worden in een
notitie weergegeven en gedeeld met
de scholen en gemeentelijke
partners Ontwikkelen voorstel
doorontwikkeling (JOS-project).

Wie gaat wat doen?

Trekker: SWV’s en
gemeenten
Betrokkenen:
Ontwikkelen
beleidsambtenaren
evaluatieformat: gemeenten; partners
3e/4e kwartaal
2018
Uitzetten
evaluatieformat:
Januari 2019
Het CJG van Capelle
Analyse/notitie: – voorstel
april 2019
doorontwikkeling =
reeds gemaakte
afspraak

Zoveel mogelijk kinderen volgen thuis nabij onderwijs.
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Thema’s

Doelen / beoorgd resultaat
Beoogd resultaat, wat willen we bereiken?

Acties
Wat gaan we doen?

Monitoring en
evaluaties

Planning

Wie gaat wat doen?

1.2.a Preventie

Stimuleren/bevorderen kennis over en inzet van
preventieve jeugdhulp (depressie, lhbt, pesten,
weerbaarheid, etc.) op/rond scholen. Hiermee
worden scholen en kinderen beter toegerust en
kunnen problemen tijdig gesignaleerd en
opgepakt worden.

•

Evaluatie huidig gebruik en
waardering.
•
Vaststellen aan welke vormen
van preventie scholen behoefte
hebben; ophalen input en in
beeld brengen lacunes. Relatie
leggen met gemeentelijk
preventief beleid.
Verzamelen/weergeven
mogelijkheden preventief aanbod.
Zorgdragen voor verstrekken van
informatie over de mogelijkheden
(bv. in factsheet). Dit krijgt lokaal
invulling.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden
In de gesprekken
met scholen toetsen
of de informatie
bekend is, de
mogelijkheden
optimaal worden
benut en welke
lacunes er zijn.

Schooljaar
2018/2019

Trekker: Lokaal per
gemeente
Betrokkenen: Te
bepalen lokaal per
gemeente wie
betrokken moeten
worden

1.2.b Terugplaatsingen

Jaarlijks wordt bij leerlingen in het speciaal
(basis)onderwijs bepaald of en zo ja hoe zij
kunnen afstromen naar een lichtere vorm van
ondersteuning.

Monitoren aantal terugplaatsingen
dat jaarlijks plaatsvindt PO/VO.
Inventariseren en analyseren met
S(B)O partners welke kinderen
blijven en wat ervoor nodig is om ze
wel terug te plaatsen. Formuleren
acties en verbeterpunten.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden.
Uit de monitoring
van de
terugplaatsingen
komende
planperiode blijkt
een licht stijgende
lijn t.a.v.
terugplaatsingen.

Jaarlijks/juni
2018

Trekker: SWV’s
Betrokkenen:
scholen, S(B)O’s;
gemeenten/
CJG/Krimpenwijzer/
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Thema’s

Doelen / beoogd resultaat
Beoogd resultaat, wat willen we bereiken?

1.3 Doorgaande lijn

Succesvolle overgangen: De samenwerking tussen ouders en deskundigen van onderwijs en zorg, zorgt voor passende arrangementen en passende
plekken tijdens momenten van overgang van kwetsbare kinderen.

1.3.a Voorschool – school

Soepele overgang van voorschoolse
voorzieningen naar school. Voorschoolse
voorzieningen en scholen hebben afspraken
over een warme overdracht.

In beeld brengen mogelijkheden,
behoeften (via
CJG’s/IKC’s/PZS/scholen) en
eventuele knelpunten. In beeld
brengen cijfers/aantallen en jaarlijks
evaluatiegegevens bespreken,
formuleren verbeterpunten en acties.
Aandacht voor leereffect PSZ.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

Najaar 2018

Trekker: SWV’s PO
en gemeenten

1.3.b PO/VO

Voor leerlingen die ondersteuning nodig
hebben is er een transitie-arrangement PO/VO

In beeld brengen behoeften en
mogelijkheden.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

2018/2019

Trekker: SWV en
gemeenten

1.3.c V(S)O – beroepsonderwijs/
arbeidsmarkt/participatie

Alle jongeren zijn als ze 23 jaar zijn op een
passende plek in de maatschappij
terechtgekomen
Inspanningsverplichting om maximale
perspectieven voor leerlingen te bereiken.

In beeld brengen mogelijkheden en
behoeften. Betrekken hele regio.
MBO uitnodigen in ontwikkeloverleg.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

2018/2019

Trekker: Gemeenten

Acties
Wat gaan we doen?

Monitoring en
evaluaties

Planning
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Wie gaat wat doen?

2. Intensief waar nodig en
specialistisch waar moet

Intensiveren en versterken samenwerking rond onderwijs en zorg

2.1
Onderwijszorgarrangementen

Leerlingen ontvangen passende onderwijs- en
zorg- ondersteuning die bijdraagt aan een
maximale ontwikkeling binnen de
mogelijkheden. Geënt op regulier indien
mogelijk.
Leerrecht voor kinderen wordt gerealiseerd.
Er zijn concrete afspraken over OZA’s in de
vorm van maatwerk en in de vorm van
groepsaanbod.
Arrangeren van OZA’s vindt in ieder geval plaats
bij toelating tot de school.
Waar structureel in het S(B)O leerlingen met
OZA’s worden geplaatst is (maximaal)
onderzocht of op termijn een beschikkingsvrije
voorziening kan worden getroffen.
Aandacht voor MKD kinderen.
Voorbereiden afspraken over kwaliteit en
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Gedeelde definitie, uitgangspunten
en ambities formuleren. Afspraken
maken over toekenningsproces,
inhoud en bekostiging (waaronder
huisvesting)
•
Format voor verkenning/uitvraag
scholen en CJG/ST ontwikkelen
en uitzetten om mogelijkheden
en ondersteunings-behoeften
rond risicoleerlingen in beeld te
brengen.
•
Knelpunten en behoeften andere
doelgroepen kinderen (EMB,
LVB, GGZ, MKD) die
ondersteuning nodig hebben in
beeld brengen.
•
SWV en gemeenten gaan samen
het gesprek aan met scholen.
•
Aan de hand van analyse van de
uitvraag worden verbeterpunten
en acties geformuleerd.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

2018/2019
Voorbereiding
leerrecht
augustus 2018

61

Trekker: SWV
Betrokkenen:
beleidsambtenaren
gemeenten

Thema’s

Doelen / beoogd resultaat
Beoogd resultaat, wat willen we bereiken?

Acties
Wat gaan we doen?

2.1.a OPDC

Doorontwikkeling OPDC
•
Betere nazorg jeugdhulpdeel van het traject.
•
Regionale afspraken maken over nazorg

Evaluatie OPDC (voorzorg, toeleiding,
nazorg). Leerlingenstroom blijven
monitoren en voortgang bepreken op
casusniveau. Voorbereiding afspraken
bekostiging. Inkoop en bekostiging
jeugdhulpdeel op OPDC door
gemeenten

2.1.b Herstart

Professionele time-out plekken van 16 weken, in
welke periode onderwijs en diagnostisering
plaatsvindt

Evaluatie Herstart van de eerste
planperiode 2014 – 2018 en plan
opstellen voor toekomst.
Jaarlijkse bespreking van het aantal
benutte plekken, de uitstroom, succes
factoren, knelpunten en de verbinding
onderwijs en zorg tijdens het traject
en bij uitplaatsing.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

2.1.c Ontwikkelen leerrecht

Leerrecht voor kinderen wordt gerealiseerd.

Voorbereidingen voor start leerrecht.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

Monitoring en
evaluaties

Planning

Wie gaat wat doen?

2018/2019

Trekker: Koers VO/
gemeenten

Evaluatie
eerste
planperiode:
najaar 2018
Jaarlijks: juni

Trekker: Aan den
IJssel/ gemeenten

Trekker: PO - Aan
den IJssel/Berséba/
gemeenten
VO - Koers
VO/gemeenten
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Thema’s

Doelen / beoogd resultaat
Beoogd resultaat, wat willen we bereiken?

Acties
Wat gaan we doen?

Monitoring en
evaluaties

Planning

Wie gaat wat doen?

2.2 Ontwikkelopgave kinderen
met specifieke
ondersteuningsbehoeften

Optimale mogelijkheden creëren voor
kinderen/jeugdigen die extra aandacht vragen.
Lokale differentiatie.

Inventariseren mogelijkheden,
knelpunten, behoeften
kinderen/ouders en scholen
(leerkrachten).
Ontwikkelen/ creëren optimale
mogelijkheden (lokale differentiatie).
De lokale ervaringen worden gedeeld
in het ontwikkeloverleg.

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsgevonden

2018/2019
Jaarlijks
februari

Trekker: Per opgave
gemeente en SWV
Gemeente Krimpen:
verkennen
mogelijkheden
pilot/experiment
inclusief onderwijs

2.3 Thuiszitters

Geen thuiszitters in de regio/ het verminderen
van het aantal thuiszitters en de duur van het
thuiszitten.
Alle kinderen/jongeren zitten niet langer dan 3
maanden thuis zonder een vorm van onderwijs
of hulp. Binnen drie maanden is er een
afgestemd plan waarbij onderwijs is ingevuld
(van 1 – 100%).
Voor alle kinderen in de regio is een (vorm van)
passende onderwijsplek, waar nodig
gecombineerd met zorg, beschikbaar.
Onderwijs en jeugdzorg zijn beiden betrokken in
casussen die de grens van zes weken
thuiszitten bereiken.

Plan van aanpak Thuiszitters G4
bespreken, waar nodig aanpassen en
inzetten. Maatregelen treffen die
ertoe leiden dat er minder thuiszitters
komen en dat de duur van het
thuiszitten korter wordt. Versnelling in
aanpak (= binnen drie maanden
klaar) en aanbod (laten) ontwikkelen
voor ingewikkelde thuiszitters. Per
kwartaal monitoren cijfers thuiszitters
en vrijstellingen; Jaarlijkse analyse
thuiszitters en vrijstellingen en
bespreken met Leerplicht. Bij
dreigende thuiszitters bespreking in
ondersteuningsteam 1g/1p/1r

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsvonden.

Januari 2019

Trekker: Capelle en
Koers VO
Betrokkenen: allen
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Thema’s

Doelen / beoogd resultaat
Beoogd resultaat, wat willen we bereiken?

Acties
Wat gaan we doen?

Monitoring en
evaluaties

Planning

Wie gaat wat doen?

3.1 Onderwijshuisvesting

Wijzigingen in leerlingstromen volgend uit
passend onderwijs worden ondersteund door
adequate huisvesting.
Scholen, SWV-en en gemeenten informeren
elkaar over ontwikkelingen.
Er zijn kwalitatief goede gebouwen
beschikbaar voor een diversiteit aan
leerlingen.
Speciale voorzieningen waar mogelijk
dichterbij halen
Er is een (gedeelde) visie op
onderwijshuisvesting.
Knelpunten/vraagstukken zijn in beeld en
mogelijke oplossingsrichtingen zijn verkend.
Duidelijk is op welke schaalniveau
vraagstukken opgepakt c.q. geagendeerd
moeten worden.

•

Uitvoeren sub regionale
verkenning
onderwijshuisvestingbeleid en de
vraagstukken/knelpunten (trends
en verschuivingen in vraag en
aanbod op gebied van onderwijs
en jeugdhulp).
•
Verkenning agenderen bij
gemeenten en schoolbesturen.
•
Jaarlijkse agendering in
ontwikkeloverleg.
Visieontwikkeling regionaal
voorzieningenaanbod op onderwijs en
zorg, mede i.r.t.
huisvesting/thuisnabijheid

Vaststellen dat/of
acties hebben
plaatsvonden.

Eerste concept
verkenning:
oktober 2018

Trekker: aanjagerKoers VO
Betrokkenen: per
gemeente 1 persoon
als aanspreekpunt

3.2 Leerlingvervoer

Overeenstemming over kader
leerlingenvervoer
Partijen informeren elkaar wederzijds over
ontwikkelingen m.b.t. het leerlingenvervoer
(jaarlijks in ontwikkeloverleg).

PO/Aan den IJssel: Scholen worden
gevraagd knelpunten schriftelijk te
melden bij het SWV. Het SWV maakt
een bundeling en nodigt
leerlingvervoer uit om de knelpunten te
bespreken en oplossingen te
verkennen en in te zetten.
In beeld brengen kosten
leerlingvervoer per gemeente (wat
kost het vervoer van
kinderen/jongeren die buiten de regio
naar school gaan). Bespreken of deze

Monitoring en
analyse meldingen
en knelpunten.
Ondernomen acties
gericht op
oplossingen.

Oktober 2018

Trekker: SWV PO,
betrokken
beleidsmedewerker
per gemeente

3. Overstijgende thema’s

•
•

Casussen zijn besproken en knelpunten
opgelost.
Indien er (toch) sprake is van speciaal
onderwijs dan wordt vroegtijdig verkend
wat dit betekent voor het
leerlingenvervoer.
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middelen benut kunnen worden voor
meer thuisnabij onderwijs.

3.3 Monitoren passend
onderwijs en jeugdhulp
(onderwijs gerelateerd)

Uitwisseling resultaten en effecten passend
onderwijs en jeugdhulp.
Analyseren trends en verschuivingen.
Samenwerkingsverbanden en gemeenten
delen cijfers, kentallen, indicatoren passend
onderwijs en (preventieve) jeugdhulp.

Relevante cijfers en kentallen worden
jaarlijks gedeeld op gebied van:
•
Gebruiksniveau (in welke mate
wordt van voorzieningen gebruik
gemaakt)
•
Doorstroomcijfers
•
(Preventieve) jeugdhulp (bepalen
wat relevant is voor overleg)
Inzetten monitoren ervaringen
professionals en ouders/cliënten (bijv.
monitor Aansluiting Onderwijs
Jeugdhulp van NJi).

Eerste
Trekker: allen
voorverkenning: Betrokkenen:
Juni 2018
Jaarlijks vervolg
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Bijlage 2 Basiskwaliteit
De volgende indicatoren uit het toezichtkader van de inspectie hebben betrekking op de
ondersteuning van leerlingen. Voor een deel hebben deze indicatoren tevens betrekking op het aspect
planmatig werken. Op deze standaarden zullen de scholen in het samenwerkingsverband minimaal
voldoende moeten scoren.
De indicatoren uit het toezichtkader zijn gelegd naast een vierpuntschaal 2 (plus een kolom ‘niet te
beoordelen’) om per indicator het minimaal na te streven niveau vast te leggen. Uitgaande van de
onderstaande indeling moet elke school daarbij minstens een 3 scoren op alle onderdelen (hoewel de
inspectie ruimte laat om op subonderdelen een onvoldoende te halen, mits die op andere onderdelen
worden gecompenseerd). De vierpuntschaal is als volgt ingedeeld.
1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende en 4 = goed (5 = niet te beoordelen).
Gesteld kan worden dat het aan de inspectie is om daarover een oordeel te hebben. Daarbij is het op
dit moment lastig gradaties aan te geven. Het samenwerkingsverband opteert vooralsnog voor
minimaal niveau 3 (voldoende), maar onderkent de wenselijkheid op termijn op onderdelen tot
verdergaande ambities te komen. Op een later moment zal worden bezien of op indicator een hoger
ambitieniveau wenselijk en realistisch is.

Indicator Toezichtkader
1.4

1 2 3 4 5

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun

X

mogelijkheden.
2.4

De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij
Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen
met een taalachterstand.

X

4.2

De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school.

X

4.4

De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.

4.5/

De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van

4.6

incidenten in en om de school.

4.7

Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle
manier met elkaar en anderen omgaan.

6.1
6.2

X
X
X

De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen.

X

De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de

X

leerlingen.
6.3

De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen.

X

2

Hoewel het er uiteindelijk niet om zozeer gaat een exacte waardering per indicator aan te geven, zegt dit wel
iets over de onderlinge prioriteiten die aan de onderscheiden indicatoren worden toegekend. Dit kan vervolgens
worden beschreven in de afspraken over de basisondersteuning.
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6.4

De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de

X

leerlingen.
7.1
7.2

De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen.

X

De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de

X

leerlingen.
8.1

De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.

8.2

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard

X

van de zorg voor de zorgleerlingen.

X

8.3

De school voert de zorg planmatig uit.

X

8.4

De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg.

X

8.5

De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke
interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden.

X

9.1

De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling populatie.

X

9.2

De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.

X

9.3

De school evalueert regelmatig het leerproces.

X

9.4

De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

X

9.5

De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.

X

9.6

De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde

X

onderwijskwaliteit.
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Bijlage 3 Planmatig werken
In aanvulling op de standaarden uit het Toezichtkader van de inspectie kan worden gekomen tot de
volgende standaarden voor handelingsgericht werken, in lijn met de intenties van passend onderwijs.
Ook hier weer de vierpuntschaal zoals ook gehanteerd onder 1, met de daarbij behorende toelichting.
Het samenwerkingsverband spreekt uit dat in de startsituatie op al deze indicatoren handelingsgericht
werken minimaal niveau 3 (voldoende) zal moeten worden gescoord. In tegenstelling tot de
indicatoren uit het toezichtkader (zie onder 1) ontbreken bij deze indicatoren overigens vastgestelde
criteria om een exacte score te kunnen bepalen.
Voor het kunnen beoordelen of de scholen in het samenwerkingsverband voldoen aan de
standaarden voor handelingsgericht werken, zal het schoolondersteuningsprofiel worden ingezet.
Omdat dit profiel in belangrijke mate een zelfevaluatie van de scholen is, zullen aan de beschrijving
hiervan eisen moeten worden gesteld. De schoolondersteuningsprofielen zullen dan ook via een vorm
van audits – met gesprekken en betrokkenheid van buitenstaanders op een door de besturen zelf te
bepalen wijze – worden uitgevoerd. Voorafgaand hieraan zal tevens gebruik worden gemaakt van
middelen als tevredenheidspeilingen onder ouders en leerlingen.

Indicator handelingsgericht werken
Alle leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door
observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.
Alle leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de
groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
Alle leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van
leerlingen, ouders, collega’s.
Alle leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen
hebben.
Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de
leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam.
Alle leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren
samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen (toepassing van het
leerlinggesprek).
Alle leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner
bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
Alle leraren benoemen hoge, reële SMARTIE-doelen voor de lange en voor de korte
(tussendoelen) termijn. Deze doelen worden gecommuniceerd en geëvalueerd met
leerlingen, ouders en collega’s.
Alle leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep,
een aanpak in drie niveaus en mogelijk een individuele leerling beschrijven.
Alle leraren bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen,
uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de intern begeleider.
De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken
over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.
Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt
of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt.

1 2 3 4

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

68

5

Bijlage 4 Meerjarenbegroting 2018 - 2022

Leerlingen (op teldatum T-1)
BaO
SBO (totaal aantal leerlingen op de SBO-scholen)
SBO (exclusief grensverkeer *)
Deelnamepercentage SBO (exclusief grensverkeer)
SO (cat 1 t/m 3)
Bedrag per leerling basisondersteuning

2017-2018 (begr.)
8.966
344
328
3,52%
202
103
€

2018-2019
8.904
331
316
3,42%
194
141
€

2019-2020
8.815
325
311
3,40%
187
141
€

2020-2021
8.727
320
305
3,37%
180
141
€

2021-2022
8.640
308
292
3,26%
173
141
€

* Exclusief grensverkeer = totaal aantal leerlingen sbao -/- inkomend grensverkeer + uitgaand grensverkeer

Baten
I Rijksbijdragen
1 Lichte ondersteuning personeel
2 Lichte ondersteuning materieel
Zware ondersteuning personeel normbedrag
Zware ondersteuning personeel verevening
Ondersteuningskosten SO personeel
3 Zware ondersteuning personeel totaal
Zware ondersteuning materieel normbedrag
Zware ondersteuning materieel verevening
Ondersteuningskosten SO materieel
4 Zware ondersteuning materieel totaal
5 schoolmaatschappelijk werk

1.449.623
66.797
3.098.089
262.535
-1.995.682
1.364.942
285.817
11.704
-174.931
122.590
23.519

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.449.037
67.759
3.098.435
196.901
-1.877.713
1.417.623
283.515
8.778
-169.929
122.364
23.672

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.434.547
67.082
3.066.548
98.451
-1.809.960
1.355.038
280.597
4.389
-163.797
121.188
23.672

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.420.201
66.411
3.035.295
-1.742.208
1.293.087
277.737
-157.666
120.071
23.672

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.405.999
65.747
3.001.990
-1.674.455
1.327.534
274.690
-151.534
123.155
23.672

3.027.471

€

3.080.456

€

3.001.527

€

2.923.443

€

2.946.108

II Overige baten
6 Inkomend grensverkeer

119.734

€

124.586

€

129.222

€

138.494

€

147.766

Totaal Overige baten

119.734

€

124.586

€

129.222

€

138.494

€

147.766

3.147.205

€

3.205.042

€

3.130.749

€

3.061.937

€

3.093.874

923.498
350.000
47.040
8.000
243.666
0

€
€
€
€
€
€

1.255.464
47.040
8.000
231.483
60.000

€
€
€
€
€
€

1.242.909
47.040
8.000
219.909
60.000

€
€
€
€
€
€

1.230.480
47.040
8.000
208.913
60.000

€
€
€
€
€
€

1.218.175
47.040
8.000
198.468
60.000

1.572.204

€

1.601.987

€

1.577.858

€

1.554.434

€

1.531.683

II Speciaal basisonderwijs
overdracht > 2% sbo personeel + materieel (PM)
ondersteuningsmiddelen sbo
versterking sbo / thuisnabij onderwijs
uitgaand grensverkeer sbo

866.579
35.432
0
36.292

€
€
€
€

811.694
46.671
80.000
31.706

€
€
€
€

818.200
45.825
80.000
40.978

€
€
€
€

810.229
45.120
80.000
45.614

€
€
€
€

780.934
43.428
80.000
50.250

Totaal Speciaal basisonderwijs

938.303

€

970.071

€

985.003

€

980.963

€

954.612

III Speciaal onderwijs
13 Groei SO personeel (ondersteuning)

110.279

€

195.500

€

110.279

€

110.279

€

110.279

110.279

€

195.500

€

110.279

€

110.279

€

110.279

2.620.786

€

2.767.558

€

2.673.140

€

2.645.676

€

2.596.574

Totaal Rijksbijdragen

Totaal Baten

Overdrachten (overige negatieve baten)

7
8a
8b
8c
9a
9b

I Regulier onderwijs
Ongedeelde ondersteuning reguliere basisscholen
Extra ondersteuning scholen
Herstart
Nieuwkomers
so-expertise (voorheen verplichte herbesteding)
trajecten (o.b.v. discretionaire bevoegdheid d-b)
Totaal Regulier onderwijs

10
11a
11b
12

Totaal speciaal onderwijs
Totaal Overdrachten
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Lasten
Personeel
14 Loonkosten directeur
15 Loonkosten secretariële ondersteuning
16 professionalisering in kader Passend onderwijs
Totaal personeel

17
18
19
20a
20b
20c
21
22
23
24
25

Bestuur en organisatie
commissie TLV / extra ondersteuning
bezwarencommissie / proceskosten
kosten tweede deskundige / doorzettingsmacht
vacatiegelden beleidsgroep
vacatiegelden expertgroep sbo / so
vacatiegelden auditcommissie (extern lid)
OPR onkostenvergoeding
overlegstructuur (miv 2016-2017 onder org. overig)
organisatie overig
externe inhuur
overgangsregeling SBO GPO WN
Totaal bestuur en organisatie

Onvoorzien en reserveopbouw
26 onvoorzien
27 opbouw reserve
Totaal onvoorzien en reserveopbouw
Totaal Lasten

104.616
29.060
15.918

€
€
€

104.616
29.060
15.918

€
€
€

106.708
29.641
16.236

€
€
€

108.842
30.234
16.561

€
€
€

111.019
30.839
16.892

149.594

€

149.594

€

152.586

€

155.638

€

158.750

60.000
7.140
3.060
4.800
4.050
15.606
0
57.923
28.091
30.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.000
7.140
3.060
4.800
4.050
1.672
15.606
57.923
28.091
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

61.200
7.283
3.121
4.896
4.131
1.672
15.918
59.081
28.653
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

62.424
7.428
3.184
4.994
4.214
1.705
16.236
60.263
29.226
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

63.672
7.577
3.247
5.094
4.298
1.740
16.561
61.468
29.810
-

210.670

€

182.342

€

185.955

€

189.674

€

193.468

50.000
25.000

€
€

50.000
25.000

€
€

30.000
25.000

€
€

30.000
25.000

€
€

30.000
25.000

75.000

€

75.000

€

55.000

€

55.000

€

55.000

435.264

€

406.936

€

393.541

€

400.312

€

407.218

3.147.205
2.620.786
435.264

€
€
€

3.205.042
2.767.558
406.936

€
€
€

3.130.749
2.673.140
393.541

€
€
€

3.061.937
2.645.676
400.312

€
€
€

3.093.874
2.596.574
407.218

91.156

€

30.548

€

64.068

€

15.949

€

90.082

Resultaat
Baten
Overdrachten
Lasten
Resultaat
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Toelichting meerjarenbegroting 2018-2022
Uitgangspunten / aannames voor de meerjarenbegroting 2018-2022
Voor de meerjarenbegroting zijn, voor de berekening van de baten van DUO resp. de gevolgen van de
groeiregelingen sbo en so en het grensverkeer, de volgende aannames gehanteerd:
•

een krimpend aantal leerlingen met 1% per jaar

•

een (taakstellende) vermindering van het deelnamepercentage sbo

•

een (taakstellende) vermindering van de deelname aan het so

Baten
1 / 2)

Lichte ondersteuning personeel (1) en materieel (2)

De personele vergoeding wordt vastgesteld per schooljaar, op basis van de voorafgaande teldatum
1 oktober (T-1). Voor 2018-2019 is het bedrag per leerling voorlopig vastgesteld op € 162,74.
De materiële vergoeding wordt vastgesteld per kalenderjaar, op basis van de voorafgaande teldatum
1 oktober. Voor 2018 bedraagt het bedrag per leerling voorlopig € 7,61 per leerling.
3 / 4)

Zware ondersteuning personeel (3) en materieel (4)

Het samenwerkingsverband ontvangt een normbudget voor zware ondersteuning. De personele
vergoeding wordt vastgesteld per schooljaar, op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober (T-1).
Voor 2018-2019 is het bedrag per leerling voorlopig vastgesteld op € 335,51.
De materiële vergoeding wordt vastgesteld per kalenderjaar, op basis van de voorafgaande teldatum
1 oktober. Voor 2018 bedraagt het bedrag per leerling voorlopig € 30,70 per leerling.
Twee opmerkingen hierbij:
•

Op basis van de normbekostiging ontstaat een gelijke verdeling van het budget over alle
samenwerkingsverbanden. Dit wijkt echter af van de huidige situatie. Daarom bestaat voor de
periode 2015-2020 een overgangsregeling om stapsgewijs tot de normbekostiging te komen
(verevening). In deze periode wordt in afnemende mate – voor het samenwerkingsverband
Aan den IJssel geldt een zgn. negatieve verevening 3 – een correctiebedrag opgeteld bij het
normatieve budget. In 2020-2021 is geen sprake meer van een overgangsregeling en ontvangt
het samenwerkingsverband het ongecorrigeerde normbudget.
Dit betreft de begrotingsposten 3a (personeel) en 5a (materieel).

•

Scholen voor speciaal onderwijs ontvangen naast de basisbekostiging ook een bedrag per leerling
die door het samenwerkingsverband naar de school verwezen wordt: de ondersteuningsbekostiging. Dit bedrag is gebaseerd op drie categorieën met elk hun eigen prijs en wordt overgeheveld
van het normbudget voor zware ondersteuning van het verwijzende samenwerkingsverband. DUO
voert deze verplichte overdracht uit op basis van het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober in
het voorafgaande schooljaar.

3

Dit bedrag wordt bepaald door het verschil tussen de ondersteuningskosten (inclusief lgf) in de betreffende
regio op 1 oktober 2011 en het normbudget per 1 oktober 2011. In schooljaar 2015-2016 ontvangen
samenwerkingsverbanden 100% van het correctiebedrag. Dit wil zeggen dat zij op basis van de telling op 1
oktober 2011 gecompenseerd worden voor de verandering in de bekostiging. In schooljaar 2019-2020 worden de
samenwerkingsverbanden voor het laatst gecompenseerd voor een deel van het vereveningsbedrag.
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5)

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Bekostiging vindt plaats per schoolgewicht op de teldatum 1 oktober voorafgaand aan het schooljaar,
boven een drempel. Het bedrag per schoolgewicht voor 2018-2019 bedraagt € 116,04.
Het aantal schoolgewichten in 2018-2019 bedraagt 204.
6)

Inkomend grensverkeer

Per 1 augustus 2014 zijn alle bestaande verplichtingen van de WSNS-samenwerkingsverbanden ten
aanzien van grensverkeer vervallen. Verrekening van grensverkeer tussen samenwerkingsverbanden
is alleen aan de orde voor leerlingen die na 1 augustus 2014 van een basisschool in het ene
samenwerkingsverband worden geplaatst op een school voor speciaal basisonderwijs in het andere
samenwerkingsverband. De raming voor 2018-2019 gaat uit van 21 leerlingen inkomend
grensverkeer.

Lasten
7)

Basisondersteuning reguliere basisscholen

De beschikbare financiële ruimte voor de bekostiging van de basisondersteuning wordt in feite
bepaald door het saldo tussen enerzijds de inkomsten en anderzijds de ‘onontkoombare’ lasten, zoals
de normatief bepaalde ondersteuningskosten so, de overdrachtsverplichtingen naar het sbo en so
(groeiregeling) op basis van de peildatum 1 februari en de noodzakelijk geachte kosten van personeel,
bestuur en organisatie.
Voor 2018-2019 leidt dit tot een geraamd bedrag van € 141,- per leerling. In dit kader kan worden
verwezen naar de besluitvorming om over te gaan tot een decentraal verdeelmodel, waarbij middelen
en verantwoordelijkheden voor de ondersteuning zijn gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Dit
heeft tot gevolg dat de ondersteuningsmiddelen via een ongedeeld ondersteuningsbudget aan de
schoolbesturen worden overgemaakt.
8)

Extra ondersteuning scholen

Met de keuze om de ondersteuningsmiddelen via een ongedeeld ondersteuningsbudget aan de
schoolbesturen over te maken, is de post 8a – de extra ondersteuning – komen te vervallen.
Wel zijn er nog de separate ramingen voor Herstart (€ 47.040,-) en nieuwkomers (€ 8.000,-).
9a)

SO-expertise

In plaats van de voorheen geldende verplichte herbesteding gelden nu de verplichtingen in het kader
van de tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs, op basis van de tussen het
samenwerkingsverband en SCOOR, als grootste aanbieder van so-expertise, gemaakte afspraken.
Volgend uit het beleid om op de aangesloten scholen een sterke basis te realiseren werkt het
samenwerkingsverband Aan den IJssel in de eerste planperiode toe naar een afname met 5% per jaar
uitgaande van het ‘start’ bedrag € 269.898,- in het schooljaar 2015-2016. Voor het schooljaar 20182019 leidt dit tot een geraamd bedrag van € 243.666,-.
De diensten worden uitgevoerd tegen een uurtarief van € 79,-.
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9b)

Trajecten (o.b.v. discretionaire bevoegdheid d-b)

Bij deze post gaat het om het, ter beoordeling van de directeur-bestuurder, inzetten van financiële
middelen ten behoeve van leerlingen voor wie, vaak wegens een verhuizing naar deze regio, nog
geen school is die als zorgplichtig kan worden aangemerkt.
10)

Kosten sbo > 2% + groei (personeel en materieel)

Het samenwerkingsverband dient de volgende vergoedingen aan de scholen voor speciaal
basisonderwijs over te maken (de zgn. overdrachtsverplichting):
•

de basisbekostiging met betrekking tot de leerlingen die tussen de teldatum 1 oktober en de
peildatum 1 februari zijn ingestroomd (voor deze leerlingen ontvangen de scholen in het volgende
schooljaar immers geen basisbekostiging), en

•

de ondersteuningsbekostiging voor het aantal leerlingen op de peildatum 1 februari minus 2% van
het aantal leerlingen op de voorafgaande teldatum 1 oktober (immers, de scholen voor speciaal
basisonderwijs ontvangen te allen tijde voor 2% directe bekostiging van het Rijk).

Het aantal sbo-leerlingen op 1 oktober 2017 en 1 februari 2018 bedroeg 331 resp. 349.
Het deelnamepercentage bedraagt op dit moment 3,42%. Zoals onder ‘aannames’ al aangegeven
wordt uitgegaan van een (taakstellende) vermindering van de deelname aan het sbo.
Een en ander leidt voor 2018-2019 tot de volgende overdrachtsverplichting voor het
samenwerkingsverband:
De Balans

€ 214.671,22

De Bouwsteen

€ 443.698,02

De Cirkel

€ 153.324,76

Totaal

€ 811.694,00

11a)

Ondersteuningsmiddelen sbo

Analoog aan de voor het basisonderwijs geldende systematiek is ook voor de scholen voor speciaal
basisonderwijs (sbo) een(zelfde) bedrag per leerling (€ 141,-) opgenomen. Met deze aanvullende
middelen wordt het sbo in staat gesteld tot een verhoging van de eigen ondersteuningsmogelijkheden
te komen.
11b)

Versterking sbo / thuisnabij onderwijs

Deze post betreft nieuw beleid, gericht op de mogelijke verbreding van de leerlingenpopulatie in het
sbo, met als doel de instroom naar het so te beperken. Aan de sbo-scholen wordt gevraagd in dit
kader een projectplan in te dienen.
12)

Uitgaand grensverkeer

Zie hiervoor de toelichting onder 6 (inkomend grensverkeer).
Uitgegaan wordt van zes leerlingen uitgaand grensverkeer. Dit betreft een schatting, op basis van het
werkelijke verloop van het grensverkeer.
13)

Groei so personeel

Artikel 125b van de Wet op het primair onderwijs regelt de bekostiging door het
samenwerkingsverband van de scholen voor speciaal onderwijs in verband met groei van het aantal
leerlingen op basis van de peildatum 1 februari, ten opzichte van de voorafgaande teldatum. Deze
overdrachtsverplichting wordt vastgesteld op het niveau van elke afzonderlijke school voor speciaal
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onderwijs. Was voorheen het samenwerkingsverband wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging
personeel per leerling over te dragen wordt het, door een recente wetswijziging, met ingang van het
schooljaar 2018-2019 verplicht om daarnaast ook de basisbekostiging per leerling over te dragen.
Afhankelijk van de so-categorie per leerling – laag, midden of hoog – leidt dit gemiddeld tot een
verhoging van het bedrag per leerling in de orde van 40%.
14)

Loonkosten directeur-bestuurder

Deze kosten zijn gebaseerd op een wtf van 0,9000, schaal 13.
15)

Loonkosten secretariële ondersteuning

Deze kosten zijn gebaseerd op 0,5 formatieplaats, schaal 7.
16)

Professionalisering in het kader van passend onderwijs

Dit betreft kosten voortkomend uit activiteiten die door het samenwerkingsverband georganiseerd
worden. Zo is (nog steeds) het streven leergemeenschappen in te richten.
17)

Commissie voor toelaatbaarheidsverklaring / extra ondersteuning

Deze kosten zijn gebaseerd op:
•

150 dossiers per schooljaar

•

2 uur inzet per dossier door lid 1

•

1 uur inzet per dossier door lid 2

•

een uurtarief van € 65,-

Daarnaast wordt structureel extra inzet gevraagd van de voorzitter van de commissie, door haar
aanwezigheid in diverse overleggremia (beleidsadviesgroep, klankbordgroep, ib-netwerk) en bij het
afleggen van diverse schoolbezoeken.
De totale kosten voor de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen worden voor 2018-2019
geraamd op € 60.000,-.
18)

Bezwarencommissie en proceskosten

Voor het behandelen van eventuele bezwaren is het samenwerkingsverband aangesloten bij de
landelijke stichting Onderwijsgeschillen. De raming is indicatief geraamd op € 7.140,- (geïndexeerd).
19)

Kosten tweede deskundige / doorzettingsmacht

In voorkomende gevallen, in ieder geval wanneer verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs aan de
orde is, zal een tweede deskundige uit het (flexibele) ondersteuningsteam moeten worden
ingeschakeld. Veelal zal het daarbij gaan om functionarissen die onder de (financiële)
verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, zoals CJG-medewerkers, jeugdarts of
jeugdpsychiater. Voor zover er deskundigen op onderwijsgebied worden ingeschakeld, komen de
kosten ten laste van het samenwerkingsverband.
20a)

Vacatiegelden beleidsadviesgroep

De beleidsadviesgroep, bestaande uit acht schooldirecteuren, komt vier per jaar bijeen. Voor de
raming is uitgegaan van een vacatievergoeding van € 150,- per keer.
20b)

Vacatiegelden expertgroep sbo / so
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De expertgroep, bestaande uit negen personen komt twee keer per jaar bijeen. Voor de raming is
uitgegaan van een vacatievergoeding van € 150,- per keer.
20c)

Vacatiegelden auditcommissie

Indien een extern lid van de RvT zitting heeft in de auditcommissie worden vacatiegelden voor dit lid
toegekend. De jaarvergoeding is gelijk aan de vergoeding als extern lid van de RvT en bedraagt
€ 1.382,25 (excl. BTW) per jaar, omdat het een vergelijkbare tijdsinvestering vraagt.
21)

OPR onkostenvergoeding

Dit bedrag is gebaseerd op de faciliteitenregeling OPR, voortvloeiend uit het
medezeggenschapsstatuut voor het samenwerkingsverband.
22)

Overlegstructuur (vergaderaccommodatie e.d.)

Deze kosten vallen inmiddels onder de post Organisatie overig (zie nummer 23).
23)

Organisatie overig

Dit betreft de diverse organisatorische kosten volgens specificatie bij de meerjarenbegroting. Het gaat
daarbij om kosten als financiële en salarisadministratie, accountant, huur / werkplekken, kopieer- en
portokosten, drukwerk, website (technisch beheer en contentbeheer), fee Kindkans, abonnementen,
aansprakelijkheidsverzekeringen AON, telefoonkosten, kantoorbenodigdheden, representatiekosten,
vergaderkosten algemeen, bankkosten, reis- en verblijfkosten en deskundigheidsbevordering.
24)

Externe inhuur

Dit betreft een raming van kosten voor externe inhuur, deels voor reguliere bestuurlijke ondersteuning
/ advisering en deels voor specifieke onderwerpen, zoals de ontwikkelingen rond het
privacyreglement, waaronder de digitale beveiliging van leerlingengegevens.
25)

Overgangsregeling sbo GPO WN

Als gevolg van een door het bestuur van GPO WN niet te beïnvloeden inkomstenderving wegens de
invoering van het passend onderwijs, is in onderling bestuurlijk overleg afgesproken vanuit het
samenwerkingsverband een overgangsregeling te treffen voor vier schooljaren, voor een bedrag van
€ 30.000,- per schooljaar. Deze overgangsregeling loopt tot en met het huidige schooljaar, zodat
hiervoor met ingang van 2018-2019 geen kosten meer worden geraamd.
26)

Onvoorzien

Voor eventuele onvoorziene uitgaven is een bedrag opgenomen van € 50.000,-.
27)

Opbouw reserve

Uitgegaan wordt van de gefaseerde opbouw van een reserve tot 3% van de rijksinkomsten (= lichte
ondersteuning + zware ondersteuning -/- DUO korting wegens so-plaatsingen). Dit komt neer op circa.
€ 75.000,-. Naar dit bedrag wordt gefaseerd toegegroeid met € 25.000,- per jaar.
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Bijlage 5

Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
07JG00

bao

kbs Het Octaaf

Da Capo 4

2925BH

Krimpen aan den IJssel

08YU00

bao

kbs de Wingerd

Van Beethovenlaan 35

2912VK

Zuidplas

16FT00

bao

kbs Pieter Bas

Dakotaweg 65

2905AB

Capelle aan den IJssel

16HC00

bao

kbs de Contrabas

Gong 3

2907GG

Capelle aan den IJssel

16FT01

bao

Montessorischool Capelle

Reigerlaan 64

2903LL

Capelle aan den IJssel

16HC01

bao

Kbs de Vijfster

Educatusstraat 10

2909PK

Capelle aan den IJssel

Schoolstraat 2-4

2912CR

Zuidplas

Memlingstraat 2

2923XS

Krimpen aan den IJssel

Stichting Monton
01VR00

bao

Montessorischool

Stichting Vrije Scholen Regio Rotterdam
08CM01

bao

obs Rudolf Steiner School

Scholengroep Holland
10DV00

bao

obs Prins Willem Alexander

Goudmos 67B

2914AG

Zuidplas

11JK00

bao

obs Jenaplanschool de Terp

Dorpsstraat 6

2912CB

Zuidplas

Stichting OPO Capelle aan den IJssel & Krimpen aan den IJssel
11HT00

sbao sbo De Bouwsteen

Lijstersingel 22A

2902JD

Capelle aan den IJssel

14DZ00

bao

obs Klim-op

Roerdomplaan 86

2903TJ

Capelle aan den IJssel

14DZ01

bao

obs Klim-op

Bongerd 8

2906VK

Capelle aan den IJssel

14JK00

bao

KC Ontdekrijk

Rogaland 31

2905AP

Capelle aan den IJssel

15HR00

bao

obs de Catamaran

Maria Danneels erf 22-24

2907BD

Capelle aan den IJssel

15KL00

bao

obs de Tweemaster

Aleoeten 37

2904VA

Capelle aan den IJssel

15NA00

bao

obs West

Berliozstraat 11

2901GA

Capelle aan den IJssel

15PO00

bao

obs de Wonderwind

Educatusstraat 10

2909PK

Capelle aan den IJssel

20OQ00

bao

obs Kortland

Jozef Israelsstraat 2

2923CH

Krimpen aan den IJssel

20PN00

bao

obs de Groeiplaneet

Wielerbaan 17

2924XP

Krimpen aan den IJssel

00EH00

sbao Geref sbo De Cirkel

Zevensprong 5

2907TK

Capelle aan den IJssel

03HV00

bao

Geref bs de Triangel

Bongerd 4

2906VK

Capelle aan den IJssel

03HV01

bao

Geref. bs het Mozaïek

Una Corda 34

2925BX

Krimpen aan den IJssel

VGPO-WN

Vereniging Prot./Chr. Primair Onderwijs
09CP00

bao

pcbs Rehobothschool

Schoolstraat 32

2912CR

Zuidplas

09YU00

bao

pcbs Gideonschool

Kroonkruid 107

2914TK

Zuidplas

11FM00

bao

pcbs Elimschool

Van Beethovenlaan 31

2912VK

Zuidplas

Stichting PCPO Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
01XT00

sbao pc sbo De Balans

Merellaan 344

2902JN

Capelle aan den IJssel

12EZ00

bao

pcbs de Wegwijzer

Hyacint 1A

2925EN

Krimpen aan den IJssel

13CM00

bao

pcbs Groen van Prinsterer

Ericaplein 11

2906CG

Capelle aan den IJssel

13HN00

bao

pcbs het Kompas

Patrijzenstraat 53

2922GN

Krimpen aan den IJssel

13MY00

bao

pcbs de Horizon

Roerdomplaan 88A

2903TJ

Capelle aan den IJssel

13YX00

bao

pcbs Het Baken

Maria Danneels erf 18

2907BD

Capelle aan den IJssel

14CD00

bao

pcbs Sjalom

Hermitage 46-48

2907NB

Capelle aan den IJssel

24DX00

bao

pcbs de Fontein

Jan de Geusrede 39A

2901CN

Capelle aan den IJssel

76

De Capelse Schoolvereniging
04FM00

bao

Capelse Schoolvereniging

Alkenlaan 91

2903EB

Capelle aan den IJssel

SO-besturen zonder scholen in het samenwerkingsverband
Stichting BOOR
Stichting Horizon
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Bijlage 6 Verklarende woordenlijst
Passend onderwijs
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die ondersteuning
nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning.
Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een
speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend
onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het
samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen
onderwijs krijgen dat bij hen past.
Ambulante begeleiding
Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die
naar een gewone school gaan. De manier waarop ambulante begeleiding bij de invoering van
passend onderwijs wordt georganiseerd en beschikbaar is zal per regio verschillen.
Arbitragecommissie
Voor geschillen binnen een samenwerkingsverband is in april 2013 een arbitragecommissie van
start gegaan. De Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen, die betrekking hebben op
de statuten (in de oprichtingsfase), de onderlinge verhoudingen, het beleid ten aanzien van de
ondersteuning en de (verdeling van de) bekostiging daarvan. De arbitragecommissie is
ondergebracht bij de landelijke Stichting Onderwijsgeschillen. In de statuten van
samenwerkingsverbanden kan worden opgenomen dat men geschillen voorlegt aan deze
arbitragecommissie.
Basisondersteuning
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning die een school aan
alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk
vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de
scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per
regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie
vastgestelde normen.
Clusteronderwijs
De scholen voor speciaal onderwijs zijn georganiseerd in Regionale Expertisecentra, die zijn
verdeeld in vier clusters.
•

Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen en visueel gehandicapte kinderen met een
meervoudige beperking.

•

Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- en
taalmoeilijkheden, mogelijkerwijs in combinatie met een andere handicap.

•

Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen
(Mytyl/Tyltyl) en aan leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ).

•

Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een
lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische
instituten.

Bij de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs bestaan, maar de term
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'cluster' zal niet meer officieel worden gehanteerd en ook de Regionale Expertisecentra
verdwijnen. Cluster 1 en 2 blijven het onderwijs in een landelijk systeem organiseren. Zij doen
dus niet mee met de regionale indeling van samenwerkende scholen in passend onderwijs.
Geschillencommissie passend onderwijs
De tijdelijke geschillencommissie passend onderwijs gaat van start op 1 augustus 2014 en
wordt ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze landelijke geschillencommissie
voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs oordeelt in
geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over:
• (de weigering van) toelating van leerlingen die ondersteuning behoeven;
• de verwijdering van leerlingen;
• het ontwikkelingsperspectief.
Handelingsgericht werken (HGW)
Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen
te verbeteren en adaptief onderwijs concreet te maken. Handelingsgericht werken gaat uit van zeven
principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en
dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders. Ook is het bij handelingsgericht werken van
belang dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op scholen, bijvoorbeeld bij het
maken en uitvoeren van handelingsplannen.
Jeugdzorg
Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders. Wat voor soort hulp een
kind of ouders nodig hebben, hangt af van de situatie. Zo zijn er verschillende vormen van
jeugdzorg, zoals hulp bij de opvoeding, dagbehandeling en geestelijke gezondheidszorg. De
jeugdzorg is nu georganiseerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Bureau
Jeugdzorg. De jeugdzorg wordt echter in 2015 de volledige verantwoordelijkheid van
gemeenten. Het is belangrijk dat er afstemming plaatsvindt tussen de gemeente, scholen en
samenwerkingsverbanden over de samenhang tussen jeugdzorg en passend onderwijs.
Leerlinggebonden financiering of rugzak
Budget voor kinderen die in het gewone onderwijs zitten, maar een indicatie hebben voor speciaal
onderwijs. Ook wel rugzak genoemd. In die rugzak zitten extra middelen voor het onderwijs op een
reguliere school. Met de invoering van de Wet passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling
afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de leerlinggebonden financiering.
Ondersteuningsplanraad
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te
stellen. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders.
De acht leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de
medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad
heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. Dit betekent dat de ondersteuningsplanraad moet instemmen met het plan,
voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
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Onderwijsconsulenten
Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders en scholen wanneer er een conflict ontstaat over de
toelating of de ondersteuning aan leerlingen. Onderwijsconsulenten geven in die situatie advies
en hebben een bemiddelende rol. Hun kosteloze ondersteuning is beschikbaar voor leerlingen
met een clusterindicatie en leerlingen die langdurig thuiszitten. Zie voor meer informatie
www.onderwijsconsulenten.nl.
Ontwikkelingsperspectief
In het ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de doelen die een leerling zal kunnen halen.
Het bevat in elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan met een
beschrijving van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het
onderwijsproces. In het regulier onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere
onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. Het
ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de
behoefte van het kind.
De school heeft hierover overleg met de ouders en evalueert jaarlijks met hen. Ouders hebben
instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.
Opbrengstgericht werken (OGW)
Opbrengstgericht werken is erop gericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern is dat de
leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de hand van de meetbare resultaten. Het verbeteren van
de resultaten start met een grondige analyse naar de achterliggende oorzaken. Aan de hand van die
analyse wordt een actieplan opgesteld met meetbare doelen. Want het vaststellen van de gewenste
opbrengsten zorgt voor optimale opbrengstgerichtheid.
Opbrengstgerichtheid wil zeggen: het bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de
grootst mogelijke opbrengst. Om de opbrengsten te verhogen is bewustwording een vereiste. Die
opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele resultaten en de
tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.
Op overeenstemming gericht overleg gemeenten
Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het
samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg
heeft betrekking op de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen en
de aansluiting op de jeugdzorg.
Referentiekader
Het landelijk Referentiekader passend onderwijs geeft schoolbesturen en samenwerkingsverbanden
handvatten om passend onderwijs in de dagelijkse praktijk te brengen, op school en binnen het
samenwerkingsverband. De PO-Raad, VO-raad, AOC Raad en de MBO Raad stelden dit
referentiekader op als hulpmiddel bij de inhoudelijke invulling van passend onderwijs. Het
referentiekader bestaat uit een algemeen deel, waarin de sectororganisaties hun visie geven over hoe
scholen passend onderwijs concreet kunnen vormgeven op school en in het samenwerkingsverband.
Dit wordt samengevat in 10 referenties.
Schoolondersteuningsprofiel
Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke
ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet
minimaal de basis- en zeer intensieve ondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken
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realiseren. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het
ondersteuningsprofiel. Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen in het
samenwerkingsverband samen zorgen voor een dekkend aanbod, zodat alle leerlingen passend
onderwijs kunnen krijgen.
Uitstroomprofiel / uitstroomperspectief
In het uitstroomperspectief geeft de school aan wat de verwachting is dat een leerling aan het
eind van het onderwijs op die school zal halen. Dat kan een bepaald niveau van vervolgonderwijs zijn,
een perspectief richting de arbeidsmarkt of dagbesteding. Het Uitstroomperspectief wordt opgesteld
voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze niet de reguliere einddoelen van voortgezet onderwijs
zullen halen.
Verevening
In de wet is bepaald dat de omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald
op basis van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband. Naar rato krijgt elk
samenwerkingsverband dus evenveel ondersteuningsbekostiging. Dit wordt de verevening genoemd.
Op dit moment verschilt het aantal indicaties voor zware ondersteuning (indicaties voor speciaal
onderwijs en het rugzakje) sterk per samenwerkingsverband. Daarom is er een overgangsregeling.
Daarmee wordt het samenwerkingsverband gecompenseerd voor het verschil tussen de niet
verevende, en de verevende situatie. Dit verschil wordt eenmalig bepaald op basis van 1-10-2011.
In 2015-2016 wordt dit verschilbedrag voor 100% toegevoegd / afgetrokken van het normatief budget
van het samenwerkingsverband. In de jaren die volgen is dit percentage respectievelijk 90%, 75%,
60% en 30%.
Zorgplicht
De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle
leerlingen met ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan
ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school
of bij een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.
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Bijlage 7 Procedure en beleid terug- of overplaatsing

Procedure en beleid, terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit s(b)o (artikel 18a WPO,
lid 8d)
Inleiding
Hoofdstuk 5.7 van het Ondersteuningsplan 2014-2018 gaat in op het terugplaatsingsbeleid vanuit het
speciaal (basis)onderwijs naar het regulier onderwijs.
Het beleid van samenwerkingsverband Aan den IJssel is er op gericht dat zoveel mogelijk leerlingen
een passende onderwijsplek in het reguliere basisonderwijs hebben. Een arrangement heeft,
overeenkomstig het beleid, in principe een tijdelijk karakter. Voor ieder kind wordt gedurende de
looptijd van het arrangement op de vastgelegde evaluatiemomenten nagegaan of handhaving dan wel
een vervolg op het arrangement noodzakelijk is en wat de meest passende plek is.
Tijdens het verblijf op een school voor speciaal (basis)onderwijs komt tijdens de besprekingen dan wel
evaluaties van het ontwikkelingsperspectiefplan steeds expliciet de vraag aan de orde of passend
onderwijs / het arrangement voor deze leerling zowel wat betreft de leergebieden als sociaal gedrag
en leren leren in het regulier basisonderwijs gerealiseerd kan worden.
In deze bijlage wordt nadere uitwerking gegeven aan het terugplaatsingsbeleid.
Terugplaatsing en wetgeving
Het terugplaatsen van leerlingen van het speciaal onderwijs 4 naar het regulier onderwijs komt op
verschillende plaatsen in de wetgeving passend onderwijs expliciet aan de orde.
a) Terugplaatsing als verplicht onderdeel van het ondersteuningsplan;
b) Terugplaatsing als de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de scholen voor speciaal
onderwijs;
c) Terugplaatsing bij de taak van de Commissie voor de Begeleiding van de scholen voor speciaal
onderwijs.
Ad a)

Het ondersteuningsplan

Een van de verplichte onderdelen van het ondersteuningsplan gaat over het terugplaatsen en
doorplaatsen van leerlingen van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs. De
samenwerkingsverbanden zijn verplicht om een procedure op te stellen en beleid te formuleren om
leerlingen van het speciaal onderwijs terug te plaatsen of door te plaatsen naar het regulier onderwijs.
Het hierboven genoemde hoofdstuk 5.7 geeft hiertoe een aanzet.
Ad b)

Verantwoordelijkheid bevoegd gezag van de scholen voor speciaal onderwijs

De toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal onderwijs hebben een geldigheidsduur van één of
meer schooljaren. In het laatste jaar waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, zorgt het
schoolbestuur ervoor dat de leerling wordt teruggeplaatst of doorgeplaatst naar het regulier onderwijs.
Het speciaal onderwijs wordt nadrukkelijker gezien als schakelonderwijs voor leerlingen die tijdelijk
zeer intensieve ondersteuning nodig hebben op het speciaal onderwijs.

4

De wetgeving beperkt zich tot terugplaatsing vanuit het speciaal onderwijs. Het beleid van Aan den IJssel
strekt zich uit over terugplaatsing vanuit het speciaal én het speciaal basisonderwijs.
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De leerling kan na het aflopen van de toelaatbaarheidsverklaring op het speciaal onderwijs blijven op
voorwaarde dat het bevoegd gezag van mening is dat dit noodzakelijk is, en de leerling daar van het
samenwerkingsverband opnieuw een toelaatbaarheidsverklaring voor ontvangt. De formulering in de
wet gaat uit van ‘Terugplaatsing, tenzij …..’.
Ad c)

Taak van de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van het speciaal onderwijs

Hierboven staat dat het bevoegd gezag van het speciaal onderwijs de verantwoordelijkheid heeft om
ervoor te zorgen dat leerlingen na afloop van de toelaatbaarheidsverklaring worden teruggeplaatst. In
de praktijk is het de Commissie voor de Begeleiding die het bevoegd gezag adviseert of een
herindicatie wel of niet aangevraagd moet worden. In de gewijzigde WEC wordt nu expliciet
gesproken over adviseren over terugplaatsing en doorplaatsing als taak van de CvB.
De werkwijze van terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs5
De terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs is te zien als een bijzonder geval van veel
vaker voorkomende natuurlijke overstapmomenten. We kennen de overstap van voorschoolse
educatie naar het basisonderwijs, van het primair naar het voortgezet onderwijs, enzovoorts. Naast
deze overstappen kennen we de overstappen binnen een bepaalde vorm van onderwijs: van de ene
groep of klas naar de andere, van onderbouw naar bovenbouw, van eerste naar tweede fase.
Kenmerkend voor al die momenten is dat zo’n overstap enige onzekerheid met zich mee kan brengen.
Niet zelden zijn er ook risico’s aan verbonden. En dat geldt zeker voor overstappen naar een andere
school of een andere vorm van onderwijs. Die vinden voor een deel plaats in een niemandsland,
waarvoor eigenlijk niemand verantwoordelijk is.
Die risico’s zijn zeker aanwezig bij een overstap van speciaal (basis)onderwijs naar regulier onderwijs.
Vooral omdat de betreffende schoolsystemen in tal van opzichten van elkaar verschillen. Te denken
valt aan verschillen in werkwijzen, tempo, pedagogisch klimaat, eisen die worden gesteld,
verwachtingen die gelden, de schaal waarop onderwijs georganiseerd is en dergelijke. De zorgplicht
kan overigens een impuls geven om het niemandsland in positieve zin te overbruggen. Voor deze
bijzondere vorm van overstappen zijn bepaalde momenten ‘logischer’ dan andere.
Voor een leerling in de bovenbouw van het speciaal (basis)onderwijs is de overstap naar regulier
voortgezet onderwijs veelal natuurlijker dan naar een basisschool.
Om het proces van terugplaatsing vanuit speciaal (basis)onderwijs naar regulier onderwijs in goede
banen te leiden en te borgen, is in de bijlage bij dit memo een stappenplan opgenomen, waarbij is
aangehaakt bij het stappenplan van Speciaal Gewoon, met dien verstande dat het stappenplan ook
van toepassing wordt verklaard op de overstap speciaal basisonderwijs naar regulier onderwijs.

5

Bron: Handreiking “De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs”, Maartje Reitsma, Aleid

Schipper (KPC Groep, www.speciaalgewoon.nl).
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Fasering / stappenplan
Fase

Wat?

Hoe?

Wat is bij wet verplicht?

Wanneer?
(gedacht vanuit een
natuurlijk
overstapmoment:
het nieuwe
schooljaar)

1.

•

Goed zicht krijgen op de

•

De leerling in beeld brengen op allerlei

•

De school voor speciaal onderwijs

Oriëntatie op

leerling: wat heeft hij

gebieden en binnen de domeinen school,

evalueert samen met de leerling en de

overstappen: de

nodig om zich verder te

gezin en vrijetijdsbesteding

ouders tenminste één keer per jaar het

Vroegtijdig met ouders en leerling in

ontwikkelingsperspectief van de leerling

gesprek.

en adviseert over de mogelijkheid van

Pedagogische en didactische behoeften

terugplaatsing of doorstroming

leerling vol in beeld

kunnen ontwikkelen?
•

•

Wat zijn zijn
pedagogische en

•

didactische behoeften?
•

Welke onderwijsomgeving

handelingsgericht beschrijven
•

past daar het beste bij?
•

•

november – januari

De leerling gaat aan het einde van de

Ouders en leerling zo nodig aan het idee

toelaatbaarheid voor de speciale school

laten wennen dat een overstap een

terug naar het regulier onderwijs, tenzij de

mogelijke weg is

school aan kan tonen dat dit niet wenselijk

Contact met hulpverlening / jeugdzorg

is voor de leerling

(indien van toepassing)
2.

•

School zoeken die

Onderwijsbehoeften

aansluit bij de

en het vinden van

onderwijsbehoeften van

de juiste school

de leerling

•
•
•
•

(Be)zoeken van scholen, met kennis van

•

De school van herkomst heeft zorgplicht

en zicht op de leerling

en is verplicht om samen met de ouders

Actief betrekken van ouders en leerling in

en de leerling een geschikte school te

het proces

vinden

Kijken naar geschikte school, inclusief het

•

januari – maart

De ouders melden hun kind uiteindelijk

team en de klas / groep

aan bij de nieuwe school en doen dit

Verdieping van de reguliere school in

tenminste 10 weken voor aanvang van het

behoeften van potentiële leerling en in

moment van overstappen

setting van het speciaal onderwijs
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•

Iedereen (leerling, ouders, speciale
school, reguliere school) staat achter de
intentie om leerling te laten overstappen

3.

•

Leerling voorbereiden op

•

De speciale (basis)school kijkt samen met

•

De ouders en de school voor speciaal

De voorbereiding

de overstap: wat moet hij

leerling, ouders en reguliere school wat er

onderwijs verstrekken alle relevante

op de

nog leren voordat de

nodig is voor de overstap

informatie

overstap

overstap een feit is?
•

•

Kennismaking van de

Plan van aanpak maken tot aan de

•

overstap

De reguliere school beslist of de leerling
wordt toegelaten

leerling met de nieuwe

•

Overdracht van gegevens

school

•

Warme overdracht – kennismaking van

geschikte school en de afspraken die

•

Het gezamenlijk onderzoek naar de

•

Overdracht regelen

alle partijen (leerling, ouders, speciale

gemaakt zijn, worden door de reguliere

•

Afscheid nemen van de

school, reguliere school) met name op het

school vastgelegd

oude school

niveau van de direct betrokkenen
•

maart - juni

Leerling weet wat hem te wachten staat
op de reguliere school

•

Eventueel externe hulp en begeleiding
inschakelen

4.

•

Optimale introductie van

•

Afspraken maken voor de eerste

•

Binnen 6 weken gaat de school in overleg

De start in het

de leerling op de nieuwe

schooldagen en de begeleiding tijdens de

met de leerling en ouders over de inzet

reguliere

school

eerste dagen op de nieuwe school

van het OPP van de school van herkomst.

Begeleiding op de reguliere school is

Zo nodig stelt de school een eigen OPP

geregeld

op

onderwijs

•

Prettige start

•
•
•

Het team staat erachter en is op de

•

hoogte

•

mei - september

Direct betrokkenen hebben praktische
handelingsadviezen

•

Leerling en team worden voldoende
ondersteund

•

Leerling weet wat er van hem verwacht
wordt
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•

Ouders worden met name de eerste tijd
bijna dagelijks geïnformeerd over hoe het
gaat

•

Regelmatig in gesprek met de leerling;
aandacht voor proces in de groep / klas

5.

•

Voortgang bewaken van

De voortgang in het

de leerling, op zowel

regulier

cognitief als sociaal en

•
•

emotioneel gebied
•

Optimale afstemming op

Blijven kijken naar wat de leerling nodig

Tot einde

heeft

schoolcarrière

Pedagogische en didactische behoeften
en voortgang bespreken in het team

•

onderwijsbehoeften van

Aansluiten op onderwijsbehoeften: durf te
differentiëren

•

In gesprek blijven met leerling én ouders

•

Evalueren met school van herkomst

School in de context van

•

Visie expliciteren

Het

het samenwerkings-

•

Leren van en met elkaar binnen het

schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor

samenwerkings-

verband

samenwerkingsverband

thuisnabij passend onderwijs voor alle

Cyclisch denken en beleid constant

kinderen en jongeren binnen de regio.

de leerling
6.

verband: van

•

•

Focus op de context: de

individueel

ambities binnen het

overstappen tot

samenwerkingsverband

gezamenlijke visie

verwezenlijken

•

•

Het samenwerkingsverband en de

Continu

bijstellen

en beleid
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Bijlage 8 Procedure doorzettingsmacht
Uitgangspunt blijft dat in voorkomende gevallen waar mogelijk in goed onderling overleg naar
oplossingen zal worden gezocht.
In die gevallen waarin, na aanmelding van een leerling, de zorgplichtige school gerede twijfel heeft of
zij in staat is de noodzakelijke ondersteuning aan de leerling te kunnen bieden, wordt de volgende
procedure inclusief tijdpad gevolgd:
Week 1 + 2

Onderzoek door de school van aanmelding;

Week 3 + 4

Indien de school zich niet in staat acht de leerling op te nemen worden de onderwijsen ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht, dan wel wordt een
ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld;
De school van aanmelding onderzoekt of een andere school in de directe omgeving
(wijk of buurt) de leerling kan opnemen;
Indien dit niet het geval is: 1e melding aan het samenwerkingsverband in week 4;

Week 5 + 6

Vervolgens onderzoekt de school van aanmelding of een andere school in de wijdere
omgeving de leerling kan opnemen;
In week 6 tevens 2e melding aan het samenwerkingsverband;
In week 6 tevens aankondiging bij het samenwerkingsverband van mogelijke
spoedprocedure toelaatbaarheidsverklaring speciaal(basis)onderwijs;

Week 7 + 8

Indien ook plaatsing op een school in de wijdere omgeving niet het geval is:
inschakeling plaatsingsdeskundige en voeren van gesprekken met de ouders onder
leiding van de plaatsingsdeskundige;

Week 9 + 10

Bindend advies met onderbouwing van de plaatsingsdeskundige ten aanzien van de
school die de leerling dient op te nemen + plaatsing leerling op de aangewezen
school.
Indien aan de orde, spoedprocedure toelaatbaarheidsverklaring
speciaal(basis)onderwijs.

De aangesloten schoolbesturen bij Aan den IJssel accepteren te allen tijde het bindend advies tot
plaatsing van de plaatsingsdeskundige.
Voorts is het volgende van toepassing.
•

De kosten van het inschakelen van de plaatsingsdeskundige komen ten laste van het
samenwerkingsverband.

•

De kosten van het inschakelen van het schoolondersteuningsteam blijven ten laste van de school
van aanmelding.

•

Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

•

Van de evaluatie maakt in ieder deel uit een registratie van het aantal keer dat leerlingen
uiteindelijk op een andere school worden geplaatst dan waar zij waren aangemeld”.
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Aanbod

Bijlage 9 Stroomschema

Blijvende zorgplicht voor school van inschrijving / aanmelding:
nee

nee
Toelaatbaarheidsverklaring SWV door TLV-commissie?

Toelating door bevoegd
gezag SBO / SO?

ja

SBO / SO
ja

Procedurele en inhoudelijke toets TLV-commissie conform beleid samenwerkingsverband
nee
Mogelijkheid bezwaar en
beroep (art. 18a lid 12 Wpo)

Advies ondersteuningsteam t.a.v. arrangement aan TLV-commissie
ja
Voorgenomen positief advies aan TLV-commissie?

Overleg met deskundige van de betreffende SBO- of SO-school over duur, intensiviteit
arrangement en mogelijkheden eventuele terugplaatsing op termijn

Deskundigenadvies door de orthopedagoog of psycholoog + 2e deskundige * voor
toelaatbaarheid SBO / SO
* kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts
Opstellen OPP (met instemming
ouders op handelingsdeel)
nee

Opstellen OPP (met instemming
ouders op handelingsdeel)

nee

Plaatsing op school van
aanmelding (zorgplicht!)
nee

Andere basisschool die de
leerling kan en wil plaatsen met
zeer intensieve ondersteuning,
zo mogelijk in combinatie met
basisondersteuning?

nee

Arrangement zeer intensieve
ondersteuning te realiseren?

Andere basisschool die de
leerling kan en wil plaatsen met
zeer intensieve ondersteuning,
zo mogelijk in combinatie met
basisondersteuning?

Inzet zeer
intensieve
ondersteuning.
OPP (zie
5.1.3 ondersteuningsplan)

Plaatsing
op andere
basisschool

ja

ja

Arrangement zeer intensieve
ondersteuning te realiseren?

ja

Inzet zeer
intensieve
ondersteuning.
OPP (zie
5.1.3. ondersteuningsplan)

ja
nee
Alsnog een arrangement in de
basisondersteuning te
realiseren?

nee

ja

Alsnog een arrangement in de
basisondersteuning te
realiseren?

Plaatsing op de
school van
aanmelding

ja
Inschakeling expertise uit
deskundigenpool +
mogelijkheid benutten
trajectbegeleider
nee

Komt het ondersteuningsteam
van de school er uit binnen de
basisondersteuning?

De leerkracht bespreekt de eigen
ondersteuningsvraag m.b.t. de
leerling tijdens een overleg met
het ondersteuningsteam (IB’er,
ouders en leerkracht) en betrekt
daarbij het CJG

nee

Inschakeling expertise uit
deskundigenpool voor advies
over plaatsbaarheid en aanpak +
mogelijkheid benutten
trajectbegeleider
nee

Arrangement in de
basisondersteuning te
realiseren?

De IB-er geeft, na overleg binnen
het ondersteuningsteam (IB’er,
ouders, leerkracht) en in
samenspraak met het CJG, een
advies over plaats baarheid en
aanpak

ja

Zijn school en ouders het eens
dat plaatsing op een
basisschool mogelijk is?

Het ondersteuningsteam van
de school onderzoekt, in samenspraak met het CJG, of de
leerling – al dan niet met extra
ondersteuning – op een basisschool kan worden geplaatst

Plaatsing op de
school van
aanmelding

ja

ja

ja

De leerling wordt
verder handelingsgericht begeleid in
de groep

nee

De leerling wordt
verder handelingsgericht begeleid in
de groep

Collegiale consultatie / inbrengen
leerling in bouw-, team- of
leerlingbespreking; gesprekken
ouders; interventies
ja
Heeft de leerkracht
ondersteuningsvragen?

basiskwaliteit
handelings- en opbrengstgericht
werken
onderwijsondersteuningsstructuur
preventieve en licht curatieve
interventies *

*
Voor de leerlingen:
•
een aanpak op het gebied van
sociale vaardigheidstraining, zoals
sova-training
•
een aanpak ten aanzien van
(ernstige) leesproblemen en het
voortraject voor dyslexie
•
een aanpak bij (ernstige)
rekenproblemen en/of dyscalculie
•
ondersteuning aan hoog- en
meerbegaafde leerlingen, zoals
verrijkingsonderwijs
•
onderzoek op diverse gebieden:
psychologisch, motorisch,
logopedisch, psychodiagnostisch,
orthopedagogisch, cognitief,
gedragsmatig
•
inzet leerkracht met expertise
•
preventieve ambulante
begeleiding, zoals Kort Advies
Traject en ondersteuning op
diverse gebieden: motorisch,
cognitief, gedragsmatig, bij
langdurige ziekte
•
werkhouding – taakbesef: leren
leren.
Voor de leerkrachten:
•
collegiale consultatie, zoals Kort
Advies Traject en preventieve
ambulante begeleiding
•
inzet leerkracht met expertise
•
specifieke scholing, bijv. op het
gebied van gedrag, levenslang
leren, meerbegaafden
•
leren van elkaar middels intervisie,
co-teaching, stagelopen,
beeldcoaching,
synchrooncoaching

ja

Zijn de ondersteuningsvragen
afdoende beantwoord?

Basisondersteuning:

-

nee
Plaatsing
op school
van aanmelding

A.

Om te waarborgen dat de
ondersteuning van voldoende kwaliteit
is, werken alle scholen in het
samenwerkingsverband met een aantal
protocollen, waaronder in ieder geval:
•
protocol dyslexie
•
protocol dyscalculie
•
pestprotocol
•
meldcode kindermishandeling
•
risico inventarisaties
•
protocol voor medische
handelingen

B. Zeer intensieve
ondersteuning

Is er waarschijnlijk sprake van
een ondersteuningsbehoefte?
nee

Plaatsing op de
school van
aanmelding

Betreft ondersteuning die wordt ingezet
voor leerlingen die (herhaaldelijk)
onvoldoende profiteren van het aanbod
in de groep. Het gaat om specifieke
expertise en arrangementen die
scholen kunnen organiseren voor
leerlingen die meer nodig hebben dan
preventieve en licht curatieve
interventies.
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