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Voorwoord
Voor u ligt het ondersteuningsplan 2016-2020 van het Samenwerkingsverband Drechtsteden. Het laatste
ondersteuningsplan kende een looptijd van twee jaar. De reden voor deze korte periode hield verband met de
nieuwe wet op het passend onderwijs. Op 1 augustus 2014 transformeerde het oude samenwerkingsverband
‘Weer samen naar school’ naar het nieuwe samenwerkingsverband ‘Passend onderwijs’. Bestuurlijk is er
toentertijd voor gekozen een periode van twee jaar aan te houden om de implicaties van de nieuwe wet in het
volgende ondersteuningsplan te kunnen beschrijven.
Nu de twee jaar voorbij zijn kunnen we ons nieuwe plan met een werkperiode van vier jaar presenteren. In het
plan wordt onder andere beschreven welke ondersteuning er gegeven wordt aan kinderen met een hulpvraag
op het gebied van leren en ontwikkelen.
Het belang van kinderen is voor de scholen en de besturen, dus voor het samenwerkingsverband, al lange tijd
het centrale uitgangspunt. De besluiten en beleidsnotities van het samenwerkingsverband kennen het belang
van kinderen als kernthema. Dat geldt ook voor het voorliggende ondersteuningsplan.
De eerste visiegesprekken op de invoering van passend onderwijs zijn in ons samenwerkingsverband gestart in
het jaar 2008. Nu acht jaar later kunnen we vaststellen dat mede door de gezamenlijke invoering van
handelingsgericht werken het aantal kinderen dat thuisnabij onderwijs ontvangt is gestegen. Thuisnabijheid is
één van de kernwaarden van ons samenwerkingsverband.
Een tweede kernwaarde is vertrouwen. Dit vertrouwen blijkt onder andere uit het feit dat de
ondersteuningsteams van de scholen leidend zijn in het toewijzen van arrangementen aan kinderen van de
scholen. Met andere woorden er is geen krachtig controlemechanisme ontworpen om er op toe te zien in
hoeverre de middelen adequaat ingezet worden. Hieruit blijkt tevens de onderlinge solidariteit. Dit laat onverlet
dat er op een verstandige wijze omgegaan moet worden met de ter beschikking staande middelen.
De visie en richting van ons samenwerkingsverband is helder. In hoofdstuk drie is een serie aan doelstellingen
opgenomen waarmee we de komende vier jaar gaan werken. Mede door de goede samenwerking met de
voorschool, het voortgezet onderwijs, de gemeenten en jeugdzorgorganisaties in onze regio zien wij de
toekomst met vertrouwen tegemoet. Graag wens ik u veel leerplezier en inspiratie bij het lezen van dit plan.
Graag wil ik tot slot onze (voormalige) directeur Kees Groeneveld danken voor zijn niet aflatende ijver in het
belang van de kinderen, de scholen en de besturen en zijn bijdragen aan de formulering van dit plan.

Wim Dunsbergen, voorzitter
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Binnen de regio Drechtsteden verdienen alle leerlingen de best passende plek in het onderwijs. Die plek stimuleert
hun talenten en geeft het best mogelijke antwoord op hun eventuele ondersteuningsbehoeften. Een passende
onderwijsplek is een plek zo dicht mogelijk bij de eigen sociale en fysieke leefomgeving, een veilige en uitdagende
plek om te leren voor nu en voor later. Onder de naam ‘Passend onderwijs’ worden alle initiatieven gebundeld die
bijdragen aan het bereiken van die optimale plek voor alle leerlingen binnen de regio. Dat gebeurt binnen het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden: een samenwerkingsverband van alle schoolbesturen voor
(regulier en speciaal) primair onderwijs binnen de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht). Hoe de besturen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband invulling geven aan
deze opdracht kunt u lezen in dit ondersteuningsplan.
1.1 Ondersteuningsplan
Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document, dat tenminste elke vier jaar wordt opgesteld en
vastgesteld. Het geeft aan op welke wijze het samenwerkingsverband de organisatie en de financiering van passend
onderwijs vormgeeft, welke ambities het samenwerkingsverband heeft en welke doelen worden nagestreefd. Na
vaststelling van het document is de inhoud leidend voor het samenwerkingsverband en de bij het
samenwerkingsverband aangesloten scholen.
Het ondersteuningsplan behoeft instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR), waarin ouders en personeel van
aangesloten scholen vertegenwoordigd zijn. Na vaststelling van het document is de inhoud leidend voor het
samenwerkingsverband en de bij het samenwerkingsverband aangesloten scholen.
1.2 Samenhang met andere documenten
Het ondersteuningsplan geldt als basisdocument voor alle participerende scholen voor wat betreft hun
ondersteuningsstructuur. Zij verwijzen in schoolplan en schoolgids naar dit document en baseren het
ondersteuningsbeleid van de eigen school op de uitgangspunten van het ondersteuningsplan. Iedere school legt de
wijze waarop zij zelf uitvoering geeft aan het ondersteuningsbeleid vast in het schoolondersteuningsprofiel. De
gezamenlijke schoolondersteuningsprofielen van alle scholen binnen het samenwerkingsverband vormen de basis
voor de beschrijving van het dekkend netwerk in het ondersteuningsplan.
In het jaarverslag legt het samenwerkingsverband tenslotte verantwoording af over het door haar gevoerde, en in
het ondersteuningsplan beschreven beleid.
1.3 Planperiode
Het ondersteuningsplan wordt geschreven voor een periode van vier jaar, waarbij zo goed mogelijk wordt
aangesloten bij de schoolplancyclus. Uitgegaan wordt van onderstaande fasering:
Schooljaar 2015-2016

concept ondersteuningsplan wordt opgesteld

1 mei 2016

ondersteuningsplan vastgesteld en aangeboden aan
onderwijsinspectie

Schooljaar 2016-2017

tweejarig ondersteuningsplan operationeel, scholen actualiseren de
zorgparagraaf van hun schoolplan op basis van dit ondersteuningsplan

Schooljaar 2017-2018

update schoolondersteuningsprofielen en advies MR

Schooljaar 2019-2020

voorbereiding ondersteuningsplan 2020-2024
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1.4 Procedure vaststelling
Nadat een eerste conceptversie van het ondersteuningsplan is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het
samenwerkingsverband, wordt het plan aangeboden aan de Ondersteuningsplanraad ter instemming. Tegelijkertijd
wordt over het concept plan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd met de vijf bij het
samenwerkingsverband betrokken gemeenten. Het concept ondersteuningsplan wordt vervolgens definitief
vastgesteld door het Algemeen Bestuur en aangeboden aan de onderwijsinspectie voor 1 mei 2016.
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HOOFDSTUK 2

MISSIE EN VISIE

In dit hoofdstuk worden de missie (bestaansrecht en kernwaarden), visie (toekomstbeeld en hoe daar te komen) en
andere relevante denkkaders van het samenwerkingsverband beschreven. Missie, visie en relevante denkkaders
geven, in combinatie met actuele ontwikkelingen, richting aan de strategie die voor de beleidsinrichting wordt
gekozen.
2.1 Missie van het samenwerkingsverband
De missie van het samenwerkingsverband luidt:
“Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden brengt samenwerking tussen de deelnemende
schoolbesturen tot stand en onderhoudt deze, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle
leerlingen. Deze samenwerking vindt zijn grondslag in het wettelijk kader en Referentiekader Passend onderwijs. De
– door het samenwerkingsverband geformuleerde en in het ondersteuningsplan vastgelegde – visie en strategische
doelstellingen zijn daarbij leidend voor de gezamenlijke vormgeving van het passend onderwijs in de regio
Drechtsteden.”
2.2 Kernwaarden van het samenwerkingsverband
De leidende kernwaarden daarbij zijn: solidariteit, openheid, en respect voor ieders autonomie en identiteit. Deze
kernwaarden zijn geconcretiseerd in de verworvenheden van het SWV en zijn richtinggevend bij het denken over
uitdagingen en kansen:
Verworvenheden van het SWV in het kader van solidariteit
 Wij werken samen.
 Wij hebben een gedeelde visie op ondersteuning.
 Wij willen leren van elkaar.
 Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen binnen het SWV naar school gaan.
Verworvenheden in het kader van openheid
 Wij bieden ruimte voor eigenheid aan de professionals in de scholen.
 Wij zien ouders als partners van de scholen.
 Wij kunnen omgaan met verschillen in de opbrengsten van het onderwijs.
 Wij evalueren en communiceren de opbrengsten en de resultaten van het onderwijs.
 Wij rapporteren jaarlijks over de resultaten en opbrengsten van het onderwijs op het niveau van het
SWV en maken daarbij gebruik van de beschikbare jaarverslagen van de aangesloten besturen.
 Wij spreken elkaar aan op afspraken aangaande de kwaliteitszorg, rekening houdend met ieders
autonomie.
Verworvenheden in het kader van kwaliteit
 Wij stellen het werk van de leraar in de groep centraal.
 Wij werken aan de kwaliteit van de interne begeleiding in de school.
 Wij organiseren de ondersteuning zo dicht mogelijk bij het kind.
 Wij zorgen voor een sterke positie van de school in haar omgeving.
 Wij hebben een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen en de
kwaliteit het onderwijskundig handelen in de scholen.
 Wij streven naar kwaliteit en continuïteit m.b.t. werkgroepen en bestuur;
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2.3 Visie van het samenwerkingsverband
Onze visie schetst een breed gedragen en richtinggevend beeld voor het organiseren van kwalitatief passend
onderwijs in het kader van de zorgplicht en indien noodzakelijk de daarbij behorende ondersteuning voor alle
kinderen die wonen binnen de grenzen van het samenwerkingsverband. Hierbij wordt enerzijds duidelijk de
verdeling van verantwoordelijkheden tussen samenwerkingsverband, ketenpartners en individuele schoolbesturen
erkend. Anderzijds streven we naar een zo nauw mogelijk samenwerking en afstemming, zowel tussen
schoolbesturen onderling als tussen partners (samenwerkingsverband, schoolbesturen, gemeenten en andere
ketenpartners). Leren van elkaar wordt gezien als een voorwaarde voor succes.
Basisondersteuning en thuisnabijheid
De samenwerkende schoolbesturen zetten in op een continue beweging van curatieve naar preventieve
onderwijsondersteuning, van indiceren naar arrangeren op basis van handelingsgerichte diagnostiek en van sectoraal
naar integraal denken en werken. Daarbij moet zoveel mogelijk worden getracht leerlingen ondersteuning te bieden
binnen de eigen basisschool. Dit vereist een hoogwaardige basisondersteuning binnen de scholen. Dit komt tot uiting
in een adequaat ondersteuningsaanbod voor preventieve en (licht) curatieve (onderwijs)ondersteuning. Prioriteit
wordt gegeven aan het verdiepen van kwaliteit van de basisondersteuning in de volle breedte. In tweede instantie
wordt waar mogelijk gestreefd naar een ophoging van deze basis. Naarmate de basisondersteuning op de scholen
van hogere kwaliteit is, kunnen meer leerlingen in de eigen wijk of buurt onderwijs volgen. Het streven is dan ook
maximale thuisnabijheid, waarbij de ondersteuningsbehoefte van het kind leidend is in relatie tot zijn of haar
ontwikkelingsperspectief. Als het de ontwikkeling belemmert, is thuisnabijheid geen criterium voor passend
onderwijs.
De positie van het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
Het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) zijn, gezien hun expertise, essentiële schakels in het
dekkend netwerk van het samenwerkingsverband. Zij hebben beschikking over diverse arrangementen met
lesplaatsgebonden karakter. Binnen het samenwerkingsverband wordt de specialistische expertise die in het speciaal
(basis) onderwijs aanwezig is volop benut bij het versterken van zowel de route van ondersteuningstoewijzing als het
handelingsrepertoire van het regulier onderwijs.
De rol van scholen, besturen en samenwerkingsverband
De eindverantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief goed, passend onderwijs ligt bij de individuele
schoolbesturen die vallen onder het samenwerkingsverband. Samenwerken impliceert echter dat men bereid moet
zijn om een deel van de eigen autonomie in te leveren, teneinde te komen tot afstemming over bundeling van de
krachten. Daarbij geldt dat ‘wat er is en wat werkt, moet blijven’. De uiteindelijke verdeling van
verantwoordelijkheden geschiedt zodanig dat het samenwerkingsverband daarbij verantwoordelijk is voor het ‘wat’,
en de individuele schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het ‘hoe’. Het is dan ook aan de school om de
ondersteuningsbehoefte van een leerling te bepalen en het moment te bepalen waarop het samenwerkingsverband
wordt ingeschakeld.
De rol van het samenwerkingsverband bestaat allereerst uit haar wettelijke verplichtingen, waaronder het afleggen
van verantwoording in het ondersteuningsplan, de evaluatie en monitoring passend onderwijs en jeugdhulpverlening
en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal (basis)onderwijs.
Hiernaast legt het samenwerkingsverband zich toe op het creëren van randvoorwaarden, waaronder het organiseren
van de route van ondersteuning, het beschikbaar stellen van expertise en het maken van bindende afspraken over
(de output van) basisondersteuning. Die afspraken gaan niet enkel over de vraag wat basisondersteuning precies
inhoudt, maar tevens over de kwaliteitseisen die eraan verbonden worden en hoe die kwaliteit gegarandeerd en
gemeten kan worden. Het voldoen aan de basiskwaliteit en –ondersteuning is en blijft een zaak van scholen en
besturen zelf. Tenslotte kan het samenwerkingsverband een rol spelen in deskundigheidsbevordering. Dit kan zowel
in de vorm van organiseren/faciliteren, als in de vorm van financieren/subsidiëren plaatsvinden.
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Samenwerking met ketenpartners
Scholen zijn, samen met ouders/verzorgers, eerstverantwoordelijk voor het signaleren van opvoed- en
opgroeiproblemen bij leerlingen en het op de juiste plek neerleggen van deze signalen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat scholen de expert zijn op het gebied van onderwijsondersteuning, niet de expert op het gebied van
opvoed- en opgroeivraagstukken. De verantwoordelijkheid om opvoed- en opgroeiproblemen te signaleren moet dus
altijd worden gezien naar vermogen; een school kan niet garanderen dat alles te signaleren is. Wel zijn scholen altijd
verantwoordelijk voor de juiste verwijzing.
Passend onderwijs kan in dat kader niet worden gerealiseerd zonder een goede samenwerking tussen
schoolbesturen, ketenpartners en gemeenten. Het samenwerkingsverband zoekt dan ook actief de samenwerking
met de verschillende gemeenten, om zo de noodzakelijke en gewenste verbindingen tot stand te brengen met de
ontwikkelingen rond de Centra voor Jeugd en Gezin, de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten en andere
relevante gemeentelijke beleidsterreinen. Door middel van intensief en structureel overleg worden duidelijke
afspraken gemaakt over de taakverdeling: wie doet wat en bij wie ligt welke verantwoordelijkheid?
De ouders
Bijzondere aandacht verdient de samenwerking tussen scholen en ouders. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor
het realiseren van de randvoorwaarden waaronder een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Zij hebben daarbij ieder
hun eigen verantwoordelijkheid. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de opvoeding van
hun kind, scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van (passend) onderwijs. Bij het arrangeren van hulp en
ondersteuning worden ouders gezien als volwaardig pedagogisch en educatief partner – zij kennen hun kind immer
het beste. Van groot belang hierbij is dat er aan de voorkant geïnvesteerd wordt in de relatie met ouders. Dit zal tot
uiting komen in de ondersteuningsstructuur van de school en de wijze waarop de medezeggenschap georganiseerd
is.
De leerkracht
De samenleving stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de leerkracht. Belangrijke competenties daarbij zijn:
pedagogisch en didactisch handelen, vakmatige beheersing, kunnen samenwerken met collega’s en ouders,
analytisch vermogen, systematisch werken aan verbeteringen en planmatig kunnen werken. Dit vereist een
voortdurende professionalisering van de leerkracht. Daarnaast gaat het erom de benodigde expertise in de school
goed te organiseren. Het vastgestelde niveau van basisondersteuning binnen het samenwerkingsverband kan tot
gevolg hebben dat er aanvullende eisen aan de professionals in school worden gesteld. In dat geval zal het
personeelsbeleid van de individuele scholen hierop afgestemd worden.
2.4 Relevante denkkaders en ontwikkelingen
Met betrekking tot de opdracht van het samenwerkingsverband zijn twee ontwikkelingen van belang:
handelingsgericht werken en het passend verbinden van onderwijs- en jeugdhulp.
a. Handelings- en opbrengstgericht werken
Uitgangspunt bij het vormgeven van ondersteuningsbeleid binnen het swv is Handelingsgericht werken
(verder: HGW) en Opbrengstgericht werken (OGW). Deze werkwijze wil de kwaliteit van het onderwijs en de
begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische en cyclische manier van werken, waarbij
het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Gekeken wordt
welke onderwijs(ondersteunings)behoeften een leerling heeft, het onderwijs wordt daarop aangepast. HGW
gaat uit van zeven principes:
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen(instructie, de leertijd en uitdaging).
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de
ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs
passend maken.
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4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind,
maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders.
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij
de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders
duidelijk aan.
6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal
emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden
cyclisch geëvalueerd en worden SMARTI geformuleerd.
7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet
en wanneer.
Scholen zijn goed op weg om zich alle principes van het HGW eigen te maken. Onderdeel van HGW is ook
opbrengstgericht werken, aangezien dit het HGW ‘zinnig’ maakt. Opbrengstgericht werken betreft het op basis
van een goed beeld van beginsituatie en beoogde situatie selecteren en hanteren van de meest geschikte
instructiestrategie. Het handelen van de leerkracht in de groep is daarmee direct gekoppeld aan het
opbrengstbeleid van de school. Door middel van het schoolondersteuningsprofiel wordt regelmatig bezien
welke vorderingen scholen maken in het HGW. De indicatoren in het schoolondersteuningsprofiel zijn een
selectie uit de door de scholen binnen het samenwerkingsverband gehanteerde ‘Kijkwijzer HGW’: een
zelfevaluatie die HGW in de volle breedte belicht. In de basisondersteuning zijn vanaf schooljaar 2016-2017
afspraken opgenomen om deze indicatoren middels collegiale consultatie, op een objectievere manier te
toetsen.
b. Passend verbinden onderwijs-jeugdhulp
Met de stelselwijziging passend onderwijs en de transitie jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid voor hulp
aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, belegd bij schoolbesturen en gemeenten.
Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. Beiden hebben de opdracht om de
speelvelden met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen.
Dat ligt voor de hand omdat de achterliggende gedachte dezelfde is, namelijk effectiever, sneller en
preventiever ondersteuning bieden aan kinderen en ouders die hulp nodig hebben bij opgroeien, opvoeding
en onderwijs. Gemeenten, samenwerkingsverbanden en zorgpartners in de Drechtsteden hebben hiertoe in
2013 de intentieverklaring “Passend verbinden” ondertekend, waarin het nut, noodzaak en urgentie
beschreven wordt om ervoor te zorgen dat geen kind buitenboord valt. Vanuit deze intentieverklaring wordt
tweejaarlijks een Regionale Samenwerkingsagenda Passend Verbinden opgesteld, waarin alle betrokken
regionale partijen zich aan gezamenlijke doelstellingen committeren.
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HOOFDSTUK 3

BEOOGDE RESULTATEN PASSEND ONDERWIJS

3.1 Startsituatie augustus 2016
De periode 2014-2016 heeft voor het nieuwe samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (PO-28-09) in
het teken gestaan van implementatie van passend onderwijs ‘nieuwe stijl’. Passend onderwijs was immers ook voor
die tijd al de ambitie van de deelnemende besturen, maar werd vanaf 1 augustus 2014 geformaliseerd in wetgeving
en organisatorische inrichting. Door een combinatie van een gedegen voorbereiding en een gunstige (financiële en
inhoudelijke) startpositie heeft het samenwerkingsverband in de afgelopen twee schooljaren een relatief rustige
maar succesvolle implementatiefase gekend. Rustig doordat veel voorwaarden voor het voldoen aan de
verplichtingen die de nieuwe wetgeving met zich meebracht al (volledig of ten delen) gerealiseerd waren, zoals
Handelingsgericht Werken en de ondersteuningsteams op school. Succesvol als gevolg van een grote
samenwerkingsbereidheid tussen partners (zowel besturen onderling als tussen het onderwijs en de betrokken
gemeenten) en een sterke focus op inhoudelijke doorontwikkeling (van het dekkend netwerk van ondersteuning en
de route daarnaartoe). De periode 2016-2020 staat dan ook primair in het teken van verdere doorontwikkeling en
verfijning van reeds in gang gezet beleid. Tevens zal deze periode worden benut voor het ontwikkelen van beleid en
instrumentarium om beter zicht te krijgen op de mate waarin de door de gezamenlijke besturen gestelde doelen
(zowel kwalitatief als kwantitatief) gerealiseerd worden.
3.2 Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
In het ondersteuningsplan 2014-2016 werd geconstateerd dat het samenwerkingsverband niet genoodzaakt is om
drastische veranderingen in het beleid te implementeren, als gevolg van historisch beleid dat altijd op de kerndoelen
van passend onderwijs ingestoken is geweest. Daarmee wordt gedoeld op investeren in expertise (aan de voorkant),
verantwoordelijkheid voor een passende plek op alle niveaus, thuisnabijheid ouderbetrokkenheid en een integrale
visie op de ontwikkeling van kinderen. De kern van dat ondersteuningsplan, de missie en visie, zijn dan ook in de loop
der jaren nooit verouderd geraakt. Uiteraard brengt voortschrijdend inzicht, en een doorontwikkeling van beleid wel
een verandering, aanscherping of wijziging in concrete doelstellingen met zich mee. Voor de komende vier jaar zijn
bestuurlijk de volgende doelstellingen geformuleerd:
3.2.1 Samenhangend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen
Basis- en extra ondersteuning vormen samen het dekkend aanbod binnen de regio. Voor de basisondersteuning, de
ondersteuning die alle scholen zelfstandig moeten kunnen bieden, geldt dat in 2014 een zeer rijke standaard is
opgesteld. Deze standaard bevatte op alle facetten van basisondersteuning (basiskwaliteit, ondersteuningsstructuur,
planmatig werken, interventies) concrete punten waar alle scholen aan moeten voldoen. Uit inventarisatie in het
veld blijkt dat deze standaard weliswaar alle deelgebieden dekt, maar dat de afspraken die concreet aan die
deelgebieden gekoppeld zijn, kwalitatief om verdere aanscherping of verdieping vragen. Een dergelijke
aanscherping/verdieping gaat niet over een nacht ijs. Het vraagt input vanuit het onderwijsveld en moet breed
gedragen zijn. De doelstelling is dan ook om in augustus 2018 over een nieuwe afspraak basisondersteuning te
beschikken.
Naast de basisondersteuning en de reeds beschikbare arrangementen binnen de basisondersteuning van het SWV
wordt volop gewerkt aan het dekkend netwerk door middel van ontwikkeling van nieuwe arrangementen. Het in de
planperiode 2014-2016 ontwikkelde Arrangement ‘Op maat Rekenen’ en het Arrangement NT2 zijn hier een goed
voorbeeld van. Het inventariserend onderzoek naar interventies voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft
inmiddels geleid tot bestuurlijke instemming en een adviesnota met daarin een vijftal ambities op dit terrein. Aan de
start van schooljaar 2016-2017 verwacht de “Werkgroep Meer- en Hoogbegaafden” het projectplan te kunnen
presenteren, waarin beschreven staat hoe deze ambities kunnen worden gerealiseerd. Tenslotte is op de
specialistische onderwijsvoorzieningen aanvullend aanbod ontwikkeld dat afgestemd is op de vragen uit het veld.
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Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van een kleutergroep bij het SBO De Steenen Kamer en het inrichten van
SBO+-groepen (gedrag en structuur) op SBO De Steenen Kamer en SBO de Kameleon. Van belang is dat al deze
interventies, nu ze eenmaal ontwikkeld zijn, ook op regelmatige basis worden beoordeeld op hun daadwerkelijke
praktische effectiviteit.
Doelstelling 1: Op 1 augustus 2018 is een aangescherpte afspraak basisondersteuning van kracht. Deze afspraak is
opgesteld met instemming van de ondersteuningsplanraad en is vastgesteld door het bestuur van het
samenwerkingsverband.
Doelstelling 2:
Op 1 augustus 2016 is een plan van aanpak beschikbaar dat concreet beschrijft op welke wijze uitvoering gegeven zal
worden aan de (vijf) in de notitie ‘Meer- en hoogbegaafden’ (februari 2016) benoemde ambities.
Doelstelling 3:
Op 1 augustus 2018 zijn binnen een evaluatiecyclus ingebedde evaluatierapportages beschikbaar die een
uitspraak doen over de effectiviteit van de volgende arrangementen/voorzieningen:
a) Leesarrangement
b) Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)
c) Diagnostisch Meldpunt
d) De LOEP, time out voorziening
e) Arrangement op Maat Rekenen
f) NT2-arrangement
g) Maatwerk-arrangementen cluster 3 en cluster 4
h) Kleutergroep SBO Steenen Kamer
i) SBO+ groepen SBO Steenen Kamer en SBO Kameleon
Doelstelling 4:
In de planperiode wordt uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van een aanbod op het gebied van
gedragsvraagstukken, zodanig dat:
a) In januari 2017 een werkgroep gevormd is die de opdracht krijgt een inventarisatie naar behoeften
uit te voeren.
b) In januari 2018 een rapportage beschikbaar is, op basis waarvan aanbod in gericht kan worden.
c) 1 januari 2019 sprake is van een aanbod c.q. afspraak.
3.2.2 Route van ondersteuningstoewijzing en samenwerking met jeugdhulpverlening
Een succesvolle route van ondersteuningstoewijzing vraagt om duidelijke afspraken over verantwoordelijkheid en de
te nemen stappen. Scholen zijn steeds beter in staat om onderwijsbehoeften te benoemen en in kaart te brengen.
Geconstateerd moet echter worden dat het voor de ondersteuningsteams nog niet altijd volledig duidelijk is wat de
handelingsruimte is en welke mogelijkheden tot het team haar beschikking staan. De in 2014 opgestelde
‘handreiking ondersteuningsteam’ kan hier een betere rol in spelen. Hiernaast bestaat de behoefte om een vorm van
doorzettingsmacht te formaliseren voor vastgelopen casus en dienen de routes richting cluster 1- en cluster2onderwijs, alsook de route naar herindicatie van een TLV, duidelijker beschreven te worden. Tenslotte dient ook de
rol van samenwerkingsverband en jeugdhulpverlening in het ondersteuningsteam verder uitgewerkt te worden,
binnen de bestuurlijke kaders van passend verbinden. Daarbij zal de nadruk steeds meer komen te liggen op
competenties, in plaats van op functie.
Doelstelling 5: Op 1 augustus 2017 is het document ‘Ondersteuningsteam, regeling en handreiking’ (het flipbook)
volledig herzien op basis van input van alle relevante gremia, waaronder in ieder geval concrete uitvraag tijdens een
brede studiebijeenkomst met intern begeleiders en directeuren.
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Doelstelling 6: Op 1 januari 2017 zijn de (waar nodig geactualiseerde) routes richting speciaal onderwijs cluster 1 en
2 beschreven in een handreiking voor alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Deze handreiking behandelt
zowel de routes naar ambulant aanbod binnen het regulier onderwijs, als naar lesplekgebonden arrangementen in
de betrokken instellingen.
Doelstelling 7: In de bestuursvergadering van 6 juli 2016 is doorzettingsmacht aan de onderwijskant belegd bij de
directeur van het samenwerkingsverband. Op 1 januari 2017 is de doorzettingsmacht gecommuniceerd is de
organisatie van de aangesloten besturen en scholen en ingericht op basis van een objectieve en transparante
procedure.
Doelstelling 8: Op 1 augustus 2018 is, in samenwerking met de betrokken gemeenten, een meldpunt ‘vastgelopen
cases’ opgericht. Binnen dit meldpunt wordt de doorzettingsmacht aan de onderwijskant en aan de gemeentekant
gecombineerd om perspectief te creëren in vastgelopen casus.
Doelstelling 9: Op 1 januari 2018 hebben gemeenten en samenwerkingsverband in samenspraak een profiel en
werkwijze opgesteld voor de ‘onderwijsspecialist’ en de ‘gezinsspecialist’ in het ondersteuningsteam.
3.2.3 Deelnamepercentages speciale onderwijsvoorzieningen
Ook uit de meest recente kengetallen van het ministerie van OC&W (zie onder) blijkt dat het samenwerkingsverband
wat betreft deelnamepercentages nog steeds op alle terreinen onder het landelijk gemiddelde zit. Geconstateerd
kan daarom nog steeds worden dat er voor het samenwerkingsverband geen noodzaak is tot het formuleren
reductiedoelstellingen voor deelnamepercentages. Toch betekent het ontbreken van een noodzaak niet per se dat
het niet wenselijk zou zijn om een zekere begrenzing te stellen aan de deelname aan specialistische
onderwijsvoorzieningen. De ambitie van het samenwerkingsverband is immers om leerlingen zo veel mogelijk een
plek te bieden in het regulier onderwijs. Dat regulier onderwijs wordt daarom ook gestimuleerd een hoog niveau van
basisondersteuning te realiseren en wordt hier ook ruim voor gefaciliteerd. Hoe kleiner de deelname aan
specialistische voorzieningen, hoe meer middelen beschikbaar zijn voor het ophogen van deze basisondersteuning.
Uitgangspunt blijft echter altijd dat een kind dáár onderwijs moet volgen waar hij/zij het beste op zijn/haar plek is.
De gezamenlijke besturen zijn met betrekking tot dit thema al enige tijd in gesprek. De komende twee jaar zullen
ingezet worden voor het ontwikkelen van een standpunt waarin zowel de economische als de onderwijskundige kant
van dit vraagstuk een plek krijgen.
Doelstelling 10: Op 1 augustus 2018 heeft het bestuur van het samenwerkingsverband een standpunt ingenomen
ten aanzien van (de ontwikkeling in) omvang van deelname aan specialistische onderwijsvoorzieningen en de
noodzaak tot het maken van een resultaatafspraak hierover. Dit standpunt is beargumenteerd beschreven in een
beleidsnotitie die benoemt welke concrete acties de uitwerking van het standpunt vraagt ten aanzien van
(aanpassing van) het ondersteuningsplan en de werkpraktijk.
3.2.4 Kwaliteitszorg
Voor samenwerkingsverbanden is het steeds belangrijker om, in brede zin, zicht te hebben op de eigen
kwaliteitsontwikkeling. Primair is dit uiteraard van belang omdat een goed zicht op de ontwikkeling het mogelijk
maakt op tijd bij te sturen. Dat geldt niet alleen voor het samenwerkingsverband zelf, maar ook voor haar
samenwerking met de betrokken gemeenten. Het verzamelen van kwalitatief goede stuurinformatie biedt daarnaast
tevens een sterke basis voor de verantwoording die het samenwerkingsverband aan haar (interne en externe)
stakeholders moet afleggen. Tenslotte maakt het inrichten van een goed kwaliteitszorgsysteem deze verantwoording
ook eenvoudiger of minder bureaucratisch. Zo werkt de onderwijsinspectie bijvoorbeeld steeds meer volgens het
principe van ‘risicogericht toezicht’: als het eigen kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband deugt en
geen aanleiding geeft tot zorgen, wordt uitgebreid onderzoek overbodig geacht.
In de periode 2014-2016 is veel nagedacht en verkend met betrekking tot inrichting van kwaliteitszorg. De periode
2016-2018 zal gebruikt worden voor de daadwerkelijk inrichting van de verschillende onderdelen hiervan en het
leren werken daarmee. De periode 2018-2020 zal in het teken staan van gebruik en evaluatie.
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Doelstelling 11: Op 1 januari 2017 is een plan van aanpak opgesteld, waarin de systematiek van kwaliteitszorg wordt
beschreven en het beschikbare instrumentarium met elkaar in verband wordt gebracht.
Doelstelling 12: Vanaf 1 augustus 2017 wordt gewerkt met een kwaliteitszorgsysteem bestaande uit 3 modules:
Dashboard Passend Onderwijs, Aansluiting Onderwijs Jeugd-monitor (AOJ-monitor) en de Meetlat
basisondersteuning). Dit leidt jaarlijks tot een samenhangende rapportage aan het bestuur.
Doelstelling 13: Op 1 januari 2020 is het kwaliteitszorgsysteem geëvalueerd door directeur, bestuur en OPR.
Concrete verbeterpunten zijn opgesteld voor de planperiode 2020-2024.
Doelstelling 14: Het bestaande schoolondersteuningsprofiel wordt doorontwikkeld naar enerzijds een Meetlat
basisondersteuning (onderdeel van kwaliteitszorgsysteem) en anderzijds een ambitieprofiel. Op
1 augustus 2017 zij beide onderdelen gereed.
Doelstelling 15: Op 1 augustus 2018 beschikken alle reguliere basisscholen in het samenwerkingsverband over een
geüpdatet schoolondersteuningsprofiel.
Doelstelling 16: Op 1 augustus 2017 beschikken de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs over
een nieuw schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel beschrijft op een arrangementsgerichte wijze het aanbod van de
scholen.
3.2.5 Scholing
Kennis en expertise vormen een belangrijke basis voor kwaliteit. Ondanks dat het samenwerkingsverband geen rol
heeft in het bepalen welke professionalisering op scholen moet plaatsvinden, kan zij wel een rol spelen in het
organiseren van (breder) gewenste scholing. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van een in
company opleiding voor leerkrachten en intern begeleiders tot Master SEN die 1 augustus 2015 is gestart.
Hiernaast heeft het samenwerkingsverband uiteraard de verantwoordelijkheid om de kennis en kunde van haar
eigen personeel op continue basis te verbeteren. Gezamenlijke scholing verstevigt niet alleen expertise, maar
garandeert ook een meer eenduidige kijk op ondersteuningsvraagstukken.
Doelstelling 17: Het samenwerkingsverband organiseert (in samenwerking met samenwerkingsverband Dordrecht)
een tweede tranche in company de Master SEN-opleiding voor leerkrachten en intern begeleiders. Op 1 augustus
2017 zijn hierdoor tenminste 30 deelnemers binnen samenwerkingsverband Drechtsteden gediplomeerd Master
SEN.
Doelstelling 18: Vanaf 1 augustus 2017 faciliteert het samenwerkingsverband het interbestuurlijk gebruik maken van
elkaars professionaliseringsaanbod door middel van een centrale plek waar aanbod en vraag aan elkaar gekoppeld
worden.
Doelstelling 19: Op 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband een scholingskalender ontwikkeld voor het
eigen personeel.
3.2.6 Alle leerlingen naar school
Een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszitters.
Idealiter is het aantal thuiszitters 0 en dit is dan ook het streven van het samenwerkingsverband. Echter, in de
praktijk zullen thuiszitters waarschijnlijk blijven voorkomen. Het samenwerkingsverband heeft immers geen zicht op
leerlingen die nog niet ingeschreven zijn geweest bij een basisschool. De Drechtsteden-gemeenten hebben de
zogenoemde leerplichttaken van de gemeenten opgedragen aan de afdeling “Leerplicht en Vroegtijdig
Schoolverlaten (LVS), verbonden aan de Dienst Gezondheid en Jeugd. Door goede samenwerking van het
samenwerkingsverband met de LVS wordt bereikt dat alle thuiszitters in beeld zijn. Het streven is vervolgens om te
zorgen dat deze kinderen allen een passende onderwijsplek vinden.
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Doelstelling 21: Het samenwerkingsverband heeft alle thuiszitters in beeld en werkt actief aan het vinden van een
passende plek voor deze leerlingen.
3.2.7 Ouderbetrokkenheid
Het voor iedere leerling organiseren van een passende onderwijsplek is het belangrijkste doel van het
samenwerkingsverband. Bij het bereiken van dat doel zijn ouders een onmisbare partner. Ouders zijn immers vanaf
het eerste moment betrokken bij het arrangeren van passende ondersteuning voor hun kind. Het
samenwerkingsverband is voornemens om op twee vlakken de ouderbetrokkenheid bij het samenwerkingsverband
te vergroten: de vindbaarheid en toegankelijkheid van het samenwerkingsverband en tevredenheid over het proces
van ondersteuningstoewijzing.
Doelstelling 22: Het samenwerkingsverband stelt, in samenwerking met de OPR, voor 1 augustus 2017 een plan van
aanpak op om de zichtbaarheid voor ouders te vergroten. Dit plan besteedt o.a. aandacht aan de kwaliteit en
toegankelijkheid van de (digitale) uitingen van het samenwerkingsverband
Doelstelling 23: Op 1 augustus 2018 heeft het samenwerkingsverband een instrument voor het meten van
oudertevredenheid ontwikkeld en werkt het hier actief mee.
3.2.8 Financiën en verantwoording
Het samenwerkingsverband beheert en verdeelt een aanzienlijk budget. Om te zorgen dat dit gebeurt op een manier
die in lijn is met de gestelde doelen en de formele wet- en regelgeving dient het samenwerkingsverband zicht te
houden op zowel de kwaliteit van de inzet van de middelen, als op de mogelijke risico’s die gelden voor het
samenwerkingsverband. Voor beide legt het samenwerkingsverband in de komende periode het fundament.
Doelstelling 24: Het samenwerkingsverband heeft op 1 januari 2017 een risicoanalyse opgesteld ten aanzien van de
meerjarenbegroting 2017-2020.
Doelstelling 25: Het samenwerkingsverband heeft op 1 augustus 2017 een format ontwikkeld voor het
verantwoorden van de rechtmatige en doelmatige inzet van basisondersteuningsmiddelen door de deelnemende
schoolbesturen.
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HOOFDSTUK 4 – DE ROUTE VAN ONDERSTEUNINGSTOEWIJZING
De in hoofdstuk 2 beschreven missie en visie vormt de basis voor de organisatie en werkwijzen van het
samenwerkingsverband. De belangrijkste component daarin betreft de wijze waarop in het samenwerkingsverband
de ondersteuningstoewijzing is georganiseerd. Met andere woorden: het vormgeven en organiseren van een
passend arrangement door de school - eventueel in samenwerking met ‘externe’ specialisten.
4.1 Zorgplicht
Schoolbesturen hebben wettelijk gezien zorgplicht voor iedere leerling die op een van haar scholen wordt of is
aangemeld. Zorgplicht betekent dat scholen en hun besturen verplicht zijn om te zorgen dat iedere leerling die op
hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan zijn op de school van
aanmelding of op een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband. Het schoolbestuur kijk uiteraard
eerst wat de school zelf kan doen. Als blijkt dat een leerling het beste naar een andere school binnen of buiten de
regio van het samenwerkingsverband kan gaan, dan zorgt de school van aanmelding zelf voor een goede plek voor
die leerling.
4.2 Toeleiding naar ondersteuning (routes)
De route van ondersteuningstoewijzing geeft aan welke stappen er worden gezet in het proces van handelingsgericht
en integraal arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit
proces start met het signaleren door de leerkracht van ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het
moment dat een passend arrangement gevonden is.
4.2.1 Randvoorwaarden
Een effectieve route van ondersteuningstoewijzing vergt een stevig fundament op alle scholen. Pas als dit
fundament op orde is, is het mogelijk optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit en slagkracht die de
binnen het samenwerkingsverband gehanteerde route van ondersteuningstoewijzing aan scholen biedt. Onder
deze basisvoorwaarden, waar de schoolbesturen verantwoordelijk voor zijn, wordt in ieder geval verstaan:
1. De school beschikt over een basisarrangement van de inspectie (en biedt daarmee basiskwaliteit);
2. De school beschikt over goede leerkrachten (in staat tot reflectie, systematisch en professioneel
inspelen op ondersteuningsbehoeften, gedegen kennis van leerlijnen en –strategieën, biedt een veilige
leeromgeving);
3. De school beschikt over een goede en gekwalificeerde IB’er (volgens richtlijnen beschreven in de
notitie “Inter Begeleider, bron van zorg”);
4. De school werkt handelingsgericht (en opbrengstgericht) volgens de uitgangspunten van 1-stapverder-met-de-1-zorg-route:
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4.2.2 Route van ondersteuningstoewijzing
Als de basisvoorwaarden op orde zijn, geeft de route van ondersteuningstoewijzing vervolgens aan welke stappen er
worden gezet in het proces van arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het
samenwerkingsverband. Dit proces start bij het door een leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij
een leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.
Handelingsgericht werken en
handelingsgericht ondersteunen

Contact met ouders

Observeren en signaleren
S
t
a
p
1



Leerkracht observeert en
signaleert in de groep



Evaluatie groepsplan



Ouders signaleren thuis
belemmeringen.



Leerkracht informeert de ouders en wisselt
bevindingen uit over de ontwikkeling van hun
kind. Gebruik maken van de expertise van
ouders.



Met ouders kijken naar kansen en
oplossingen.



Handelingsadviezen voor school en thuis.



Leerkracht informeert de ouders en wisselt
bevindingen uit over de collegiale consultatie.



Leerkracht en/of IB informeert de ouders over
het voorgenomen besluit tot een
leerlingbespreking.

Collegiale consultatie (intern)

S
t
a
p
2



Leerkracht heeft
handelingsvragen of is
handelingsverlegen.



Leerkracht deelt deze in een
gesprek met de intern begeleider
van de school . In eerste instantie
gebeurt dit op basis van collegiale
consultatie. Bij



Mogelijkheid verkennen tot
inzetten arrangementen
basisondersteuning.



De collegiale consultatie leidt al of
niet tot voldoende
handelingsadvies.
Leerlingbespreking met ouders
(extern)


Handelingsvragen of
handelingsverlegenheid van de
leerkracht is niet weggenomen.


S
t
a
p

De Intern Begeleider organiseert
een leerlingbespreking.



IB maakt afspraken over
terugkoppeling en betrekt
wederom ouders bij het traject.

3



Tevens is de IB verantwoordelijk
voor professionele
dossiervorming,
trajectbegeleiding en de regie in
het arrangeerproces.



De leerlingbespreking leidt al of
niet tot voldoende
handelingsadvies.
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Ondersteuningsteam en
deskundigenadvies


S
t
a
p

Leerkracht, IB en ouders houden
handelingsvragen of zijn
handelingsverlegen en schakelen
Ondersteuningsteam in.



In gezamenlijk overleg wordt
bepaald welke expertise aan tafel
wordt gevraagd. Afhankelijk van
de vraag bijv:
o Orthopedagoog SWV
o Ambulant Begeleider
SWV
o Jeugdverpleegkundige
CJG
o Jeugdarts CJG
o Schoolmaatschappelijk
werker
o Jeugdteamprofessional



Mogelijke resultaten:
o Handelingsadviezen
voor de leerkracht en
ouders.
o Arrangement
basisondersteuning (bv.
Leesarrangement, PAB)
o Arrangement extra
ondersteuning op de
basisschool (bv. inzet
AB of een
maatwerkarrangement
onderwijs-jeugdhulp)
o Arrangement lesplek
speciaal basisonderwijs
o Arrangemente lesplek
speciaal onderwijs
o Combinatie-arrangement
onderwijsjeugdhulpverlening of
zorg.



Indien nader onderzoek gewenst
vervolgt de leraar het ABCformulier:
o logboek bijwerken
o onderwijskundig rapport

4



De IB nodigt ouders uit bij de bespreking van
het Ondersteuningsteam.



De IB vraagt ouders schriftelijke toestemming
(abc-formulier) voor delen van gegevens.



Documenten:
o Toestemmings-verklaring
Diagnostisch Meldpunt
o Ouder vragenlijst
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Vervolgstappen na vaststellen
arrangement


Besluit arrangement
basisondersteuning:
o AB-er betrekken
o OPP opstellen
o Toekenningsverklaring
aanvragen bij SWV



Besluit Ambulante Begeleiding:
o AB-er betrekken
o OPP opstellen
o Toekenningsverklaring
aanvragen bij SWV



Besluit SBO:
o SBO-deskundige
betrekken
o ABC-formulier/OPP
opstellen
o Formeel
deskundigenadvies
o Toelaatbaarheidsverklari
ng aanvragen bij SWV

S
t
a
p
5


Besluit SO cluster 3 en 4:
o SO-deskundige
betrekken
o ABC-formulier/OPP
opstellen
o Formeel
deskundigenadvies
o Toelaatbaarheidsverklari
ng aanvragen bij SWV

Afstemming ouders OPP
de
(mogelijkheid tot 2 opinion)

Instemming ouders OPP
de
(mogelijkheid tot 2 opinion en bezwaar)

Instemming ouders OPP
de
(mogelijkheid tot 2 opinion en bezwaar)

Instemming ouders OPP
de
(mogelijkheid tot 2 opinion en bezwaar)



Besluit SO cluster 1 en 2:
o Besluit SO cluster 1 of 2
o Cie van Onderzoek
betrekken
o OPP
o OKR
o Indicatie aanvragen bij
CvI
Arrangementen in jeugdhulp en/of
zorg



S
t
a
p

Indien sprake is van enkel
ondersteuningsbehoefte op het
gebied van opvoeden/opgroeien,
gezin of medisch-somatisch;



De school meldt aan bij het lokale
CJG ter bespreking van de
hulpvraag van school en ouders.



CJG verzorgt de aanvraag voor
hulpverlening t.b.v. kind/ouders
bij jeugdteam.



IB ontvangt advies m.b.t.
ondersteuning/aanpassing in de
school



Aangepaste voorzieningen voor
zorg na en/of onder schooltijd.

6



CJG informeert de ouders over de uitkomsten
van het overleg.
Bespreken van de verdere stappen en
adviezen hulpverlening.
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Nazorg en evaluatie



Evaluatie van de geboden
adviezen.



Signaleren eventuele knelpunten
school en zorgpartners

Hoe gaat het nu met de leerling/ouders?

4.2.3 Passend verbinden
Ondanks dat onderwijs en jeugdhulpverlening beide dezelfde uitgangspunten en doelgroep kennen zijn de routes
van ondersteuningstoewijzing van beide nog niet optimaal op elkaar aangesloten en zijn onderwijsarrangementen en
opvoedarrangementen vaak nog twee separate zaken. De ambitie van de samenwerkingsverbanden betrokken
gemeenten in de regio Drechtsteden is om, onder de naam ‘Passend Verbinden’ deze arrangementen meer
verweven en wederzijds versterkend in te zetten, zodanig dat de wederzijdse verantwoordelijkheden in acht
genomen blijven worden. Deze ambitie is het schema van de 1-zorgroute geleidelijk door te ontwikkelen naar het
schema hieronder.

Figuur 4.4.1b: Schematisch overzicht van de passende verbinding onderwijs en jeugdzorg;
SWV Passend Onderwijs Drechtsteden (2015)
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De overgang van de “1-zorgroute” naar “passend verbinden 2015” verloopt geleidelijk. De ambitie is dat de
routes voor onderwijs en jeugdhulpverlening aan het einde van de looptijd van dit ondersteuningsplan (2020)
volledig geïntegreerd zijn.
4.2.4 Ontwikkelingsperspectief
In de afspraak over basisondersteuning is opgenomen dat iedere school binnen het samenwerkingsverband in
staat moet zijn een ontwikkelingsperspectief op te stellen.
Voor elke leerling die in het regulier onderwijs extra ondersteuning nodig heeft is de school wettelijk verplicht
een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Deze verplichting bestond al voor alle leerlingen in het
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het opstellen van een OPP is tevens wenselijk voor leerlingen
met een eigen leerlijn of een aanvullend arrangement binnen de basisondersteuning. De school stelt in geval
van extra ondersteuning een OPP op en stemt dat af met ouders. In het OPP zijn in ieder geval opgenomen:
 de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces;
 het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan;
 de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning.
Het samenwerkingsverband heeft in overleg met de scholen afspraken gemaakt over de vereisten m.b.t. de
onderbouwing van de toewijzing van extra ondersteuning in het OPP op de terreinen van cognitieve-,
didactische-, sociaal emotionele- en medisch motorische ontwikkeling van de leerling.
4.2.5 Deskundigenadvies en second opinion
Het samenwerkingsverband is verplicht om, bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO
en het SO of bij het toekennen van een arrangement in de extra ondersteuning (alleen op verzoek van ouders) een
deskundigenadvies in te winnen. Wettelijk is vastgelegd dat dit deskundigenadvies tenminste moet bestaan uit twee
deskundigen, waarvan tenminste één een orthopedagoog of schoolpsycholoog is. Met de betrokkenheid van
onderwijs- en gezinsexpertise en de mogelijkheid een deskundige van het S(B)O te betrekken bij een verwijzing,
wordt bij het vormgeven van een arrangement echter al voldaan aan de wettelijke verplichting tot een
deskundigenadvies. De toekenning van het arrangement hoeft daardoor niet óók nog eens op een hoger niveau in
het samenwerkingsverband inhoudelijk getoetst te worden. Wel zal er binnen het samenwerkingsverband sprake
moeten zijn van min of meer uniforme toekenning van verwijzingen door de verschillende ondersteuningsteams.
Hier wordt enerzijds op gestuurd middels gezamenlijke deskundigheidsbevordering van leden van het
ondersteuningsteam. Anderzijds is een handelingsgericht kader ontwikkeld dat een leidraad kan vormen bij het
toekennen van verwijzingen. Op die manier gaan leerlingen in het samenwerkingsverband op grond van dezelfde
afwegingen, redenering en ruimte naar het S(B)O.
Naast het (wettelijk verplichte) deskundigenadvies bestaat er de mogelijkheid binnen het samenwerkingsverband om
een second opinion aan te vragen. Dit is echter slechts aan de orde als ouders en/of school structureel van mening
blijven verschillen over de benodigde extra ondersteuning voor een leerling.
4.2.6 Toekennings- en Toelaatbaarheidsverklaring
Het samenwerkingsverband bepaalt uiteindelijk of een leerling in aanmerking komt voor een arrangement
ontworpen arrangement in de extra ondersteuning. Dit doet zij door het afgeven van een
Toekenningsverklaring voor een arrangement.
Ook bepaalt het samenwerkingsverband of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het
speciaal onderwijs. Zij verklaart een leerling toelaatbaar door middel van het afgeven van een
Toelaatbaarheidsverklaring, in een van de onderstaande (bekostigings- cq. ondersteunings-)categorieën:
 Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 Speciaal Onderwijs (SO), categorie I (ZMLK, LZ, epilepsie, cluster 4)
 Speciaal Onderwijs (SO), categorie II (Lichamelijk gehandicapte kinderen)
 Speciaal Onderwijs (SO), categorie III (Meervoudig gehandicapte kinderen)
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Ondanks dat in paragraaf 4.2.5. is aangegeven dat het deskundigenadvies voorafgaand aan de afgifte van een
toelaatbaarheidsverklaring op schoolniveau plaatsvindt, is het de wettelijke taak en bevoegdheid van het
samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Om bureaucratie te voorkomen is besloten
het deskundigenadvies in principe altijd over te nemen, behalve als dit conflicteert met de zienswijze van de
school of de ouders. Het samenwerkingsverband toetst de aanvraag voor een TLV verder slechts procedureel.
Bij een dergelijke toets wordt enkel gecontroleerd of alle verplichte en gewenste stappen in het proces (dat als
onderdeel van de basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan) zijn doorlopen en er sprake is
van een consistent advies. Enerzijds wordt hiermee voldaan aan de wettelijke verplichting en anderzijds wordt
hiermee het vertrouwen in de arrangeercapaciteit van het ondersteuningsteam uitgesproken.
4.2.7 Rechtstreekse instroom
Voor een kleine groep leerlingen is voorafgaand aan de overstap naar het primair onderwijs al duidelijk dat zij
aangewezen zullen zijn op het speciaal onderwijs. Deze ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMBleerlingen) volgen daarom niet de reguliere route van ondersteuningstoewijzing, zoals deze is beschreven in
dit hoofdstuk. Dit betreft kinderen met:
a) een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35),
vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige senso-motorische problematiek (zoals ontbreken van
spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of
b) een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge
van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of
c) een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te
reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.
Binnen het samenwerkingsverband bestaat voor deze leerlingen een aparte procedure, die resulteert in een
weinig bureaucratische instroom in het speciaal onderwijs. EMB-leerlingen krijgen daarbij een
toelaatbaarheidsverklaring voor hun volledige schoolloopbaan in het primair onderwijs. Aanvragen met
betrekking tot deze rechtstreekse instroom worden voorgelegd aan en beoordeeld door de TLV-commissie van
het SWV. Met voorschoolse voorzieningen zullen afspraken worden gemaakt over de overdracht van de voor
dit proces relevante leerlinggegevens.
Het ministerie van OCW stelt voor leerlingen die onder categorie a) vallen aanvullende bekostiging ter
beschikking aan de school voor SO waar deze leerlingen ingeschreven staan.
4.2.8 Residentiële leerlingen
Voor een kleine groep leerlingen binnen het samenwerkingsverband geldt dat zij gebruik maken van een residentiële
plaatsing op een zorginstelling. Deze zorginstellingen hebben een overeenkomst met een school voor speciaal
onderwijs voor onderwijs aan deze leerlingen. Het samenwerkingsverband betaalt (wettelijk verplicht) de
toelaatbaarheidsverklaring voor deze leerlingen en heeft geen invloed op de afgifte daarvan. De standaard
bekostiging van een residentiële TLV wordt bepaalt op basis van de schoolsoort van de betreffende SO-locatie. In
voorkomende gevallen is echter meer nodig dan de TLV-categorie die DUO automatisch afgeeft. De mogelijkheid
bestaat dan om, in overleg tussen SO-school en samenwerkingsverband, een toelaatbaarheidsverklaring in een
hogere categorie af te geven.
4.2.9 Speciaal onderwijs cluster 1 en 2, leerlingen met epilepsie
Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden heeft afspraken gemaakt met zowel scholen
gespecialiseerd in onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een communicatieve beperking
(speciaal onderwijs, cluster 2) als met scholen gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking
(blind en slechtziend, cluster 1). Ook zijn afspraken gemaakt met scholen voor leerlingen met epilepsie. Aanmelding
voor deze vormen van onderwijs verloopt via het ondersteuningsteam van de basisschool en de commissie van
begeleiding van de school voor speciaal onderwijs.
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4.3 Terugplaatsing vanuit het speciaal (basis)onderwijs
Een lesplek op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs kan op een bepaald moment in de
schoolloopbaan van een leerling het meest passend blijken. Dat betekent echter niet dat dit voor de gehele
schoolloopbaan het geval zal zijn. In voorkomende gevallen zijn leerlingen die eerst op specialistische
ondersteuning in het S(B)O waren aangewezen, na een periode op een dergelijke voorziening, goed in staat
om weer terug te stromen naar het regulier onderwijs. Het samenwerkingsverband stimuleert dat bij de
evaluatie van een OPP de terugplaatsingsmogelijkheid nadrukkelijk een onderwerp van gesprek is. Waar nodig
zit een orthopedagoog van het samenwerkingsverband aan tafel bij dergelijke gesprekken.
Indien de S(B)O-school van mening is dat een leerling teruggeplaatst zou kunnen worden naar het regulier
onderwijs, overlegt zij dit altijd eerst met de ouders. Daarnaast dient er altijd sprake te zijn van
onderwijskundige onderbouwing van de terugplaatsing door het beantwoorden van de vraag of er sprake is
van leerbaarheid en/of cognitieve overcapaciteit.
Als aan beide bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt het terugplaatsingsproces in gang gezet:
1. In eerste instantie bezien of het terugplaatsingsproces gebaat is bij aanvullende gezinsondersteuning
vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Indien dit het geval is worden OPP en PvA samengevoegd tot
een integraal plan.
2. Op basis van de beschikbare schoolondersteuningsprofielen wordt (zowel voor wat betreft
ondersteuning als voor wat betreft meer algemene zaken als levensbeschouwelijke grondslag, afstand
etc.) bezien welke basisschool het meest geschikt zou zijn voor de betreffende leerling.
3. Met het ondersteuningsteam van de school van ontvangst wordt, in overleg met de Commissie van
Begeleiding en eventueel het CJG, een arrangement samengesteld voor begeleiding op de reguliere
basisschool.
4. Het samenwerkingsverband geeft de leerling een TKV (toekenningsverklaring) voor het
begeleidingsarrangement (onderwijsdeel).
5. Ouders melden hun kind op de reguliere wijze aan bij de reguliere basisschool.
6. S(B)O-school draagt dossier over en maakt afspraken met reguliere basisschool over eerste schooldag.
7. Na uiterlijk drie maanden wordt het OPP geëvalueerd met tenminste aanwezig: ouders, IB, Ambulant
Begeleider en (indien betrokken) contactpersoon CJG.
Een uitgebreid stappenplan terugplaatsing is te vinden op de website van het samenwerkingsverband1.
4.4 Doorgaande lijn
Het komen tot een sluitend onderwijscontinuüm is meer dan het organiseren van een voldoende en regionaal
gespreid onderwijsaanbod. Het gaat ook om goede samenwerking tussen scholen ten behoeve van leerlingen.
Uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen. Deze samenwerking is van belang bij het
invullen van de zorgplicht en bij de afstemming rond overgangen van de ene school naar een andere en vanuit
voorschoolse voorzieningen.
4.4.1 Beleidsafstemming en overdracht met voorschoolse voorzieningen
Een goede overdracht vanuit voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal, (medisch) kinderdagverblijf) naar het
basisonderwijs is noodzakelijk voor een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Het beschikbaar hebben van de
juiste expertise om ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en de juiste onderwijsplek te vinden is daarbij
onontbeerlijk. Om te garanderen dat deze expertise indien gewenst altijd beschikbaar is, is overeengekomen dat de
voorschoolse voorzieningen binnen het samenwerkingsverband, gebruik kunnen maken van de (orthopedagogische)
expertise van het samenwerkingsverband. De voorschoolse voorziening overlegt daartoe met de ouders. Als de
ouders akkoord zijn, neemt de voorschoolse voorziening contact op met het ondersteuningsteam van de beoogde
toekomstige school van het kind.

1

www.swv-drechtsteden.nl/terugplaatsing
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In de gemeente Zwijndrecht wordt hiernaast gewerkt aan het afstemmen van beschikbare interventies tussen
voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs. Het samenwerkingsverband juicht deze ontwikkelingen in het
opzetten van een doorgaande lijn toe en stimuleert ook de andere gemeenten om hier werk van te maken.
4.4.2 Beleidsafstemming en overdracht met het voortgezet onderwijs
Ook in de overdracht van het primair naar het voortgezet onderwijs dient de ononderbroken ontwikkeling van
leerlingen geborgd te worden. In periode 2014-2016 is met zowel het primair als met het voortgezet onderwijs
gewerkt aan een systematiek om leerlinggegevens digitaal van het PO naar het VO te sturen. Het
samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden VO heeft daartoe inmiddels een systematiek ingericht waarbij
bovenschoolse informatie gehaald en toegevoegd kan worden. Deze systematiek van Digitale Overdracht van
Dossiers (DOD) wordt technisch gefaciliteerd en ondersteund door OSO en OnderwijsTransparant.
De systematiek werkt met een regionaal platform waar een overdrachtsdossier, waaronder het onderwijskundig
rapport, wordt samengesteld vanuit de scholen voor primair onderwijs. De Samenwerkingsverbanden PO en VO
hebben besloten om naast de digitale overdracht voor alle leerlingen de zogenaamde ‘warme overdracht’ te
verzorgen voor alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.
Op termijn zullen ook afspraken met het voortgezet onderwijs worden gemaakt over de continuering van
arrangementen van het PO naar het VO. In dat kader is inmiddels door het samenwerkingsverband VO wel al
besloten dat de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen tot het VSO via de PCL-VO zal lopen.
4.5 Doorzettingsmacht
De schoolbesturen hebben met de introductie van passend onderwijs de opdracht gekregen om, in overleg met
ouders, professionals en gemeenten voor alle leerlingen in de regio Drechtsteden een passend onderwijsaanbod te
realiseren. Dit vraagt om commitment van schoolbesturen om met elkaar de zorgplicht binnen de regio te realiseren.
Afspraken met betrekking tot zorgplicht zijn vastgelegd in dit Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Ondanks deze afspraken en de inspanningen van betrokkenen kunnen er zich situaties voordoen waarin het vinden
van een passende onderwijsplek niet lukt. Scholen, hun besturen en het samenwerkingsverband werken zorgvuldig,
maar dit betekent niet dat beslissingen over de invulling van de ondersteuning of toeleiding naar speciaal
(basis)onderwijs voor een leerling altijd door alle partijen als best passend gezien worden. Een verschil in inzicht mag
er echter niet toe leiden dat een leerling tijdelijk geen onderwijsplek heeft en thuis komt te zitten. Daarom wil het
bestuur van het samenwerkingsverband in uitzonderlijke situaties gebruik kunnen maken van een vorm van
doorzettingsmacht bij de directeur van het samenwerkingsverband. Met ingang van 1 januari 2017 is deze
doorzettingsmacht bestuurlijk uitgewerkt, geformaliseerd en operationeel.
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HOOFDSTUK 5 – EEN DEKKEND NETWERK VAN ONDERSTEUNING
De samenwerkende schoolbesturen in SWV Passend Onderwijs Drechtsteden hebben, naast de wettelijke
verplichting die voortkomt uit de zorgplicht, met elkaar afgesproken dat binnen het samenwerkingsverband geen
kind tussen wal en schip valt en geen ouder van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dit wordt bereikt doordat
er in het aanbod van het samenwerkingsverband sprake is van een samenhangend en dekkend netwerk van basis- en
extra ondersteuning, op grond waarvan de schoolbesturen ook in staat zijn aan hun zorgplicht te kunnen voldoen.
5.1 Basisondersteuning
Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de visie en de ambitie van de gezamenlijke besturen is dat
er een niveau van basisondersteuning is afgesproken dat voor alle scholen in het samenwerkingsverband gelijk
is. De term basisondersteuning doelt op datgene dat er van iedere school binnen het samenwerkingsverband
verwacht wordt op het gebied van (passend) onderwijs en ondersteuning. Het niveau van de
basisondersteuning wordt vastgesteld door de samenwerkende besturen binnen het samenwerkingsverband.
Het niveau van basisondersteuning berust op een afspraak van het nieuwe samenwerkingsverband, waaraan
ouders rechten kunnen ontlenen. Dit aanbod mag van elke school verwacht worden. Basisondersteuning is een
rijker begrip dan basiskwaliteit en omvat de volgende vier aspecten:
1) Basiskwaliteit
Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de
inspectie van het onderwijs. Scholen die onder het basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen,
hebben hun basiskwaliteit op orde.
2) Planmatig
werken
Dit gaat onder andere over de manier waarop de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen
hebben, daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en dat evalueren.
3) Preventieve
en
licht
ondersteunende
interventies
Hierbij kan worden gedacht aan een aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het
voorkomen van gedragsproblemen.
4) Onderwijsondersteuningstructuur
Dit verwijst naar de manier waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere
organisaties en specialisten samenwerkt.
Uitgaande van de in het Referentiekader aangebrachte onderverdeling van basisondersteuning worden in SWV
Drechtsteden de volgende afspraken gemaakt2:
5.1.1 Basiskwaliteit en basisondersteuning
Alle scholen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden ontvangen door de onderwijsinspectie
toezicht volgens een basisarrangement en voldoen aan de basiskwaliteit. Daarbij scoren zij minstens een voldoende
(3) op alle indicatoren binnen het kwaliteitsaspect zorg & begeleiding3. Uit schoolondersteuningsprofielen is af te
lezen dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband op dit moment aan de bovengenoemde voorwaarden
voldoen, zowel in de brede zin (basisarrangement) als wat betreft de specifieke kwaliteitseisen.

2
3

Een volledig uitgewerkte versie van de afspraak is te vinden op www.swv-drechtsteden.nl/basisondersteuning
zie voor indicatoren de website van het samenwerkingsverband: swv-drechtsteden.nl/inspectie-indicatoren
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5.1.2 Planmatig werken
In aanvulling op het toezichtkader van de inspectie gebruikt het samenwerkingsverband aanvullende indicatoren
voor handelingsgericht werken, in lijn met de intenties van passend onderwijs. Handelingsgericht werken is immers
een belangrijke basis voor effectieve ondersteuningstoewijzing. Voor de beoordeling van HGW binnen de school is in
de schoolondersteuningsprofielen een selectie van indicatoren gemaakt uit de door het samenwerkingsverband
ontwikkelde “Kijkwijzer Handelingsgericht werken”. Omdat het schoolondersteuningsprofiel echter in belangrijke
mate een zelfevaluatie van de scholen is, wordt in schooljaar 2016-2017 een systematiek van collegiale consultatie
ingericht. Met behulp van deze collegiale consultatie worden collega’s (directieleden en/of intern begeleiders) in
staat gesteld om bij elkaar op school te leren over de wijze waarop invulling gegeven wordt aan HGW, waarmee de
genoemde zelfbeoordeling niet alleen op de eigen beleving, maar ook die van een bezoekende collega is gebaseerd.
5.1.3 Ondersteuningsstructuur
De leidraad voor de op alle scholen aanwezige ondersteuningsstructuur is de route van ondersteuningstoewijzing
binnen het samenwerkingsverband, zoals beschreven in paragraaf 4.2. Voor wat betreft het ‘aanbod’ binnen de
basisondersteuning beperken we ons tot de afspraak dat iedere school in staat moet zijn om op handelingsgerichte
wijze gesignaleerde ondersteuningsbehoefte(n) van een leerling om te zetten in een (voorstel voor een) passend
arrangement. Om aan deze afspraak te kunnen voldoen, is op de scholen een aantal basisvoorwaarden met
betrekking tot het school- en ondersteuningsteam vereist:
a) schoolteam
De school is in staat te signaleren dat een leerling zich niet ontwikkelt naar vermogen, en dit met behulp van HGW te
vertalen naar concrete ondersteuningsbehoeften. Om dit in praktijk te brengen, werken de scholen daarom altijd
volgens de principes van HGW. Dit zorgt ervoor dat er, op basis van een groepsplan kan worden bepaald wat een
leerling (extra) nodig heeft. Voor eventuele extra ondersteuning wordt dit zichtbaar in het ontwikkelingsperspectief.
Tevens impliceert het dat ouders worden betrokken in alle stappen van het proces.
b) ondersteuningsteam
Indien leerkracht en intern begeleider beide handelingsverlegen blijven, kan elke school de hulp inroepen van een
ondersteuningsteam. Dit team, waarin de school samenwerkt met deskundigen aan de onderwijs- en
opvoedingskant, bestaat in de kern uit de intern begeleider, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker
en een jeugdarts/verpleegkundige. De scholen ontvangen een ondersteuningsbudget per leerling van het
samenwerkingsverband. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld en is bedoeld als bijdrage in de kosten van de interne
ondersteuning binnen de school. De orthopedagoog wordt gefaciliteerd door het samenwerkingsverband
(participatie ondersteuningsteam en psychodiagnostisch onderzoek).
De schoolmaatschappelijk werker cq. jeugdarts/verpleegkundige worden bekostigd door de gemeente. Het
ondersteuningsteam is in staat om op adequate wijze een passende onderwijsplek te arrangeren voor alle leerlingen
en draagt daarmee wezenlijk bij aan de (versterking van) de ondersteuningsstructuur van de school.
In de planperiode 2016-2020 wil het samenwerkingsverband de transitie inzetten naar een nieuwe organisatievorm
van het ondersteuningsteam. Daarbij zal gewerkt worden vanuit een basis met de intern begeleider en twee
specialisten: een op het gebied van onderwijsondersteuning (de onderwijsspecialist) en een op het gebied van
opvoeden en opgroeien (gezinsspecialist). Leidend bij het ontwikkelen van deze rollen zijn niet functies, maar
competenties. Over de vereiste competenties van deze beider functionarissen zullen afspraken gemaakt worden
tussen samenwerkingsverband en gemeenten.
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c) Ontwikkelingsperspectief
De school is in staat, eventueel met behulp van het ondersteuningsteam, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te
stellen. Een OPP is wettelijk verplicht voor leerlingen met extra ondersteuning en wenselijk voor leerlingen die een
eigen leerlijn volgen en/of gebruik maken van een aanvullend arrangement binnen de basisondersteuning. Het
samenwerkingsverband heeft met de scholen afspraken gemaakt over de eisen waaraan het OPP moet voldoen.
5.1.4 Preventieve en licht curatieve interventies
Dit aspect van de basisondersteuning is gericht op de ondersteuningsinterventies die de school biedt, al dan niet in
samenwerking met de partners. De afspraken zijn gebaseerd op de swv-rapportage van de
schoolondersteuningsprofielen, waarin duidelijk wordt wat de grootste gemene deler in de
ondersteuningsmogelijkheden van de scholen (en daarmee ook beschikbare interventies) is. Feitelijk gaat het hier
enerzijds om de beschikbaarheid van bijvoorbeeld protocollen en aanpakken en anderzijds om een aantal
arrangementen die het samenwerkingsverband binnen de basisondersteuning (dus toegankelijk voor alle leerlingen)
beschikbaar stelt. Op/voor de scholen binnen het samenwerkingsverband is beschikbaar:
a) Voorzieningen van de scholen binnen de basisondersteuning:
1. Scholen werken met / beschikken over de volgende aanpakken/voorzieningen/protocollen4:
a) De school werkt volgens het protocol Leesproblemen en Dyslexie
b) De school werkt volgens het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (vanaf 2018)
c) De school biedt fysieke toegankelijkheid voor leerlingen die dit nodig hebben
d) De school biedt de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben
e) De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid
f) De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen
g) De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een
minder dan gemiddelde intelligentie.
h) De school heeft een onderwijsprogramma en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer
dan gemiddelde intelligentie en volgt daarbij de afspraken zoals deze zijn opgesteld in de
adviesnotitie van de werkgroep HB.
i) De school heeft een aanbod gericht op de werkhouding van leerlingen.
j) De school heeft een protocol voor medicijngebruik en medisch handelen.
k) De school heeft een protocol voor rouwverwerking / overlijden.
l) De school heeft een pestprotocol.
m) De school heeft een protocol aanmelden AMK / meldcode kindermishandeling
n) De school heeft een protocol voor incidentenregistratie
o) De school werkt met een risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid
2. In de schoolgebouwen is ruimte beschikbaar voor:
a) één-op-één begeleiding
b) een prikkelarme werkplek
c) een (met pedagogische visie onderbouwde) time-out
3. Scholen kunnen een beroep doen op gediplomeerde deskundigen in de rol van:
a) intern begeleider (op elke school aanwezig & gediplomeerd)
b) specialist in gedrag en/of sociale vaardigheden
c) taal/lees-specialist
d) dyslexiespecialist
e) hoogbegaafdenspecialist
f) rekenspecialist (2018)
4

Voor zover er protocollen op landelijk niveau beschikbaar zijn (in ieder geval de meldcode kindermishandeling en de risico inventarisaties) wordt
gewerkt met deze landelijke protocollen.
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b) Voorzieningen van het swv binnen de basisondersteuning:
1. Leesarrangement
Het leesarrangement betreft een arrangement voor leerlingen in groep 3 en 4 die extra begeleiding nodig hebben bij
de leesontwikkeling, maar niet in aanmerking komen voor een dyslexieverklaring (enkelvoudige ernstige dyslexie;
EED).
Met een dergelijke verklaring komen leerlingen in aanmerking voor dyslexiebehandeling onder verantwoordelijkheid
van de gemeente, zoals bedoeld in de Jeugdwet. In overleg met de gemeenten is besloten dat het SWV de
poortwachtersfunctie uitvoert m.b.t. aanvragen door scholen m.b.t. het stellen van de diagnose en behandeling EED.
Het samenwerkingsverband heeft, in overleg met de reeds binnen de regio van het samenwerkingsverband
werkzame externe dyslexiebehandelaars, afspraken gemaakt over het tevens ondersteunen van leerlingen die geen
dyslexieverklaring hebben. Het samenwerkingsverband bekostigt de inzet van deze behandelaars voor leerlingen die
niet in aanmerking komen voor een dyslexiebehandeling EED.
2. Arrangement op Maat Rekenen
Het Arrangement op Maat Rekenen is ontwikkeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij de
rekenontwikkeling. Niet de diagnose en verklaring dyscalculie zijn leidend, maar de onderwijsbehoefte van de
leerling op het gebeid van rekenontwikkeling. De voor het samenwerkingsverband werkzame Ambulant Begeleiders
zijn allen geschoold in het aanbieden van dit arrangement. De school draagt zelf zorg voor een eigen begeleider.
3. Diagnostisch Meldpunt
De Intern Begeleider kan, na overleg met een of meerdere functionarissen van het ondersteuningsteam en met
toestemming van ouders, besluiten om een leerling aan te melden voor nader psychodiagnostisch onderzoek bij het
Diagnostisch Meldpunt van het SWV. De onderzoeken worden verzorgd door de orthopedagogen, in dienst van het
SWV.
4. Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB)
Vanuit het Samenwerkingsverband wordt PAB aangeboden, verzorgd door de Ambulant Schoolbegeleiders in dienst
van het SWV. Deze voorziening stelt scholen in staat om leerlingen met een speciale hulpvraag op het gebied van
cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen. De kosten voor PAB worden betaald door het
samenwerkingsverband, het arrangement is beschikbaar voor alle leerlingen die dit nodig hebben.
5. Route schoolverlaters PO-VO
Het samenwerkingsverband houdt, in samenwerking met OSO/OnderwijsTransparant, een digitale systematiek van
dossieroverdracht in stand (DOD) tussen PO en VO. Dit maakt continuïteit in arrangementen en een warme
overdracht beter realiseerbaar.
6. Arrangement NT2
Het arrangement NT2 is bestemd voor kinderen van asielzoekers en statushouders, die de Nederlandse taal nog niet
adequaat beheersen. Het beheersen van de Nederlandse taal is een essentiële voorwaarde voor het kunnen volgen
van onderwijs in een reguliere groep. De leerlingen waarop dit arrangement betrekking heeft hebben eerst een jaar
onderwijs gevolgd in een lokaal georganiseerde taalklas, een centrale voorziening (in iedere gemeente van het
samenwerkingsverband aanwezig). Deze voorzieningen worden bekostigd door de samenwerkende schoolbesturen
vanuit de landelijk beschikbare LOWAN-gelden. In het tweede jaar gaat de leerling terug naar de stamschool en
ontvangt daar nog een jaar ambulante ondersteuning, bekostigd door het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband financiert bovendien de professionalisering van zowel de leerkrachten en
onderwijsassistenten van de taalklas, als de onderwijsassistenten die het NT2-arrangement op de stamschool
uitvoeren. De gemeenten faciliteren in de vorm van huisvesting en (aanvullende inzet van) jeugdhulpverlening.
Het uiteindelijke doel is dat de taalvaardigheden van de leerling zodanig zijn uitgebreid dat hij/zij het
reguliere onderwijsaanbod kan volgen en kan deelnemen aan de methoden- en niet methoden gebonden toetsen.
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5.1.5 Ambitie basisondersteuning 2016-2020
In januari 2015 heeft, met alle scholen uit het samenwerkingsverband, een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden van
de afspraak over basisondersteuning in het eerste ondersteuningsplan (2014-2016). Op basis van die evaluatie wordt
voor de planperiode 2016-2020 enige terughoudendheid betracht met betrekking tot ambities voor uitbreiding van
de afspraak over basisondersteuning.
Behoefte bestaat vooral aan structurele borging en kwalitatieve verdieping van het huidige kwaliteitsniveau. In de
aanloop naar het ondersteuningsplan 2020-2024 zal worden bezien of het wenselijk is op bepaalde onderdelen tot
verdergaande ambities te komen.

5.2 Extra ondersteuning
5.2.1 Voorzieningen en arrangementen van het samenwerkingsverband
1. De Loep
De LOEP staat voor de Leerling Onderwijs Expertise Plaats. De Loep is bestemd voor leerlingen binnen het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden met een plotselinge en snelle escalatie rond de opvang en
begeleiding, zodanig dat de school moet besluiten om de leerling tijdelijk uit zijn/haar groep te halen en te kiezen
voor een andere oplossing buiten de eigen school. Alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband waarbij
schorsing en/of verwijdering dreigt, komen in aanmerking voor een plaatsing op de LOEP.
2. Arrangementen Ambulante Begeleiding cluster 3 en 4
Deze arrangementen bieden een vorm van Ambulante Begeleiding, waarbij specialisten op het terrein van speciaal
onderwijs aan de scholen hulp en ondersteuning bieden voor leerlingen met onderwijsbehoeften binnen de kaders
van cluster 3 en 4. Ze begeleiden leerkrachten bij het geven van onderwijs aan leerlingen met psychiatrische en/of
sociaal-emotionele problematiek en/of leerlingen die vanwege een langdurige ziekte, handicap of (lichamelijke en/of
verstandelijke) beperking, extra aandacht en zorg nodig hebben, zodanig dat deze leerlingen binnen het reguliere
onderwijs of speciaal basisonderwijs goed kunnen functioneren.
In samenspraak met school en ouders wordt een ontwikkelingsperspectief/ begeleidingsplan opgesteld. Hiernaast
onderhouden ambulant schoolbegeleiders contact met (medisch) specialisten om hun adviezen te vertalen naar de
schoolse situatie. De ambulant begeleiders richten zich op de totale ontwikkeling van de leerling en zijn/haar relatie
met de omgeving en gaan daarbij uit van de wensen en de verwachtingen van de leerlingen, de ouders en de school.
De omvang en invulling van de Ambulante Begeleiding is flexibel en wordt vastgesteld in het ondersteuningsteam op
school.
3. Maatwerk-arrangementen onderwijs en zorg
Niet iedere ondersteuningsbehoefte die wordt geconstateerd is één-op-één te koppelen aan een bestaand
arrangement in de basis- of extra ondersteuning. Sommige ondersteuningsbehoeften op het onderwijsvlak vragen
om een arrangement dat op maat is gemaakt voor de specifieke leerling. Dit noemen we ‘maatwerk-arrangementen’.
Deze arrangementen worden in het ondersteuningsteam van de school, in overleg met de juiste deskundigen,
vormgegeven met behulp van een ‘menukaart-model’. Daarbij wordt een arrangement modulair samengesteld uit
drie verschillende componenten: inzet van ambulante begeleiding, aanvullende personele inzet op school en
aanvullende bekostiging voor materialen. In het ondersteuningsteam wordt voor deze drie componenten de invulling
en benodigde omvang bepaald.
Indien er sprake is van gecombineerde ondersteuningsbehoeften in zowel het onderwijs- als in het gezinsdomein,
wordt in overleg met de juiste deskundigen een gecombineerd arrangement vormgegeven. Het betreft daarbij een
multidisciplinaire beoordeling, weging en vaststelling van de benodigde aanpak.
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5.2.2 Scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO)
Het samenwerkingsverband beschikt over twee voorzieningen voor speciaal basisonderwijs, te weten De Kameleon
te Papendrecht en De Steenen Kamer te Zwijndrecht. De specialistische onderwijszorg in deze scholen is bestemd
voor leerlingen die vanwege hun specifieke leer- en sociaal emotionele ontwikkelingsbehoeften onvoldoende
profiteren van basisonderwijs. Deze scholen bieden kinderen een krachtige leeromgeving, passend bij hun eigen
ontwikkelingsperspectief. Zij onderscheiden zich van de reguliere scholen in schoolorganisatie, pedagogisch klimaat,
leerstofaanbod, didactisch en pedagogisch handelen en mogelijkheden van ondersteuning en hulpverlening.
Binnen de scholen voor speciaal basisonderwijs wordt structureel gewerkt aan het afstemmen van het aanbod op de
vragen uit het samenwerkingsverband. Zo is per schooljaar 2015-2016 gestart met een kleutergroep op SBO de
Steenen Kamer en wordt in schooljaar 2016-2017 op de beide SBO-scholen gestart met een SBO+ groep.
5.2.3 Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO)
Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking
of vanwege gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben. De leerlingen krijgen in het speciaal
onderwijs meer aandacht en ondersteuning en volgen het onderwijs in kleinere klassen dan in het reguliere
onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Vanuit samenwerkingsverband Passend onderwijs Drechtsteden
worden leerlingen doorgaans verwezen naar de volgende voorzieningen voor speciaal onderwijs:
 KIEM (SPON, Dordrecht): onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of
meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen;
 Bleyburgh (SPON, Sliedrecht): onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en leerlingen met
complexe ondersteuningsbehoeften in het autistisch spectrum
 De Wilgen (Yulius): onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek, en complexe
ondersteuningsbehoeften in het het autistisch spectrum of op het gebied van gedrag;
 De Atlas (Yulius): onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek en complexe
ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag.
Hiernaast bieden de scholen voor speciaal onderwijs cluster 1 (leerlingen met visuele beperking) en cluster 2
(leerlingen met communicatieve beperking) arrangementen aan, zowel met een ambulant als
lesplaatsgebonden karakter. Deze vallen echter buiten de verantwoordelijkheid van het
samenwerkingsverband.
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HOOFDSTUK 6

SAMENWERKING MET OUDERS

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van kinderen ten
goede. Ouders continu betrekken bij het proces en hen in de juiste positie brengen is dan ook een van de
kerndoelstellingen van passend onderwijs. In dit hoofdstuk geeft het samenwerkingsverband aan hoe zij deze
ouderbetrokkenheid in de praktijk, op verschillende niveaus (individuele leerling, school, samenwerkingsverband),
ingericht heeft.
6.1 Ouders als educatief partner
Ouders kennen hun kind vaak het beste. Bij het vinden van de juiste ondersteuning voor een leerling is daarom
goede samenwerking tussen ouders en school van erg groot belang. Ouders/verzorgers zijn daarbij de
eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Als eerstverantwoordelijken willen zij invloed
uitoefenen op het beleid en de werkwijze van de school, waarop hun kind is geplaatst. De leerkracht is de
onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs aan de leerlingen, waaronder
pedagogisch klimaat, didactiek, de klassenorganisatie, etc.
Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar
anderzijds continu met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen zij profiteren van elkaars kennis, bij het
zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. Het in continue dialoog vinden van oplossingen noemen we
educatief partnerschap.
Het in positie brengen van ouders is een essentieel onderdeel van handelingsgericht werken: ouders worden gezien
als ervaringsdeskundige ‘thuis’ en worden vanaf de signalering betrokken bij het proces van arrangeren. Dit begint
klein en informeel: de leerkracht signaleert iets en belt de ouders op, schiet hen aan op het schoolplein, of nodigt
hen uit voor een gesprek. Zodra een leerkracht handelingsverlegen blijft en bij de intern een leerlinggesprek
aanvraagt wordt de rol van de ouder geformaliseerd. De intern begeleider nodigt hen uit voor de leerlingbespreking
en samen trachten zij tot een oplossing te komen.
Ouders hebben, naast deze aanwezigheid bij alle stappen van het arrangeerproces, formeel ook instemming op een
ontwikkelingsperspectief dat voor hun kind wordt opgesteld. Dit laatste is aan de orde indien het arrangement in de
extra ondersteuning valt.
Educatief partnerschap kan enkel in de praktijk worden gebracht door ouders (zowel als school als als
samenwerkingsverband) in de juiste positie te brengen. Dat betekent enerzijds dat zij een gelijkwaardig
gesprekspartner zijn (zie paragraaf 5.2), maar ook dat zij over voldoende informatie beschikken om dat gesprek te
kunnen voeren. Ouders voorzien van de benodigde informatie doet het samenwerkingsverband door middel van
onder andere een nieuwsbrief voor ouders, informatieavonden voor ouders, communicatie met ouders via de
website en een paragraaf met informatie over het samenwerkingsverband in de individuele schoolgidsen.
Daarnaast stelt het samenwerkingsverband (via de scholen) informatie beschikbaar over ondersteuning door andere
instanties, bijvoorbeeld het CJG.
Tenslotte wordt hier vermeld dat educatief partnerschap geen eenrichtingsverkeer is: ouders hebben rechten, maar
ook plichten. Zo mag er van ouders verwacht worden dat zij zich coöperatief opstellen in gesprekken met de school,
dat zij de tijd vrijmaken om dit soort gesprekken te voeren, en dat zij (net als de school) moeite steken in het vinden
van een passende plek voor hun kind (bijvoorbeeld door een geadviseerde school te bezoeken).
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6.2 Ouders en medezeggenschap
De formele samenwerking tussen ouders en school/samenwerkingsverband komt tot uiting in de
‘medezeggenschap’. Binnen het samenwerkingsverband bestaan twee vormen van formele medezeggenschap
voor ouders:
1. ouders hebben via de medezeggenschapsraad van de school waar hun kind is aangemeld adviesrecht
op het schoolondersteuningsprofiel van de individuele school.
2. ouders hebben via de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband instemmingsrecht op
het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
(zie paragraaf 7.4).
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HOOFDSTUK 7 – ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het samenwerkingsverband organisatorisch is ingericht, welke organen,
commissies en adviesraden zij kent en hoe personele inzet en geschillenregeling zijn georganiseerd.
7.1 Bestuurlijke uitgangspunten en ontwikkeling 2016-2020
De schoolbesturen van het samenwerkingsverband hebben gekozen voor de stichtingsvorm als rechtspersoon.
Gekozen is om de scheiding tussen bestuur en toezicht te organiseren in de vorm van een functionele scheiding
tussen uitvoeren en toezicht houden binnen het bestuur van het samenwerkingsverband. Dit model heet formeel het
Raad van Beheermodel. Het bestuur van de stichting is gescheiden in een Dagelijks Bestuur en een Algemeen
Bestuur. Het Algemeen Bestuur (AB, toezichthoudend) bestaat uit een vertegenwoordiger van elk aan het
samenwerkingsverband deelnemend schoolbestuur. Het Algemeen Bestuur benoemt een Dagelijks Bestuur (DB).
In de planperiode 2016-2020 zullen de deelnemende schoolbesturen binnen de stichting, teneinde een optimale
invulling te geven aan de Code Goed Bestuur, het gesprek met elkaar aangaan over governance. Uitgangspunt hierbij
is het zoeken naar een balans tussen toezicht, betrokkenheid en zeggenschap van de leden.
7.2 Samenwerking met het voortgezet onderwijs
Ondanks dat het primair en voortgezet onderwijs wettelijk verplicht gescheiden samenwerkingsverbanden moeten
zijn, is samenwerking tussen deze twee organisaties onontbeerlijk. Zowel voor het creëren van een duurzaam
continuüm van ondersteuning (overgang met arrangement), als voor het onderhouden van korte lijnen, als voor de
herkenbaarheid en toegankelijkheid voor ouders. Ook kan efficiencywinst worden gerealiseerd door intensieve
samenwerking. Vanaf augustus 2016 werken Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden (PO) en SWV
Noordelijke Drechtsteden (VO) daarom met een gedeelde directeur en een gedeeld managementteam. Deze
aanstelling vormt een eerste stap in het meer naar elkaar toe laten bewegen van de twee organisaties, met meer
kwaliteit als ambitie.
7.3 Inrichting van de organisatie
Het samenwerkingsverband kent de volgende organen:
het bestuur
Het bestuur van het samenwerkingsverband is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is verdeeld in
een Algemeen Bestuur (AB) met toezichthoudende taken en een Dagelijks Bestuur (DB) met uitvoerende
bestuurstaken. De verdeling van taken en bevoegdheden is vastgelegd in een bestuurs- en toezichtreglement.
de directie
Het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsverband heeft een groot gedeelte van haar operationele (management)taken belegd bij de directeur van het samenwerkingsverband. Aangezien uitgegaan wordt van een
samenwerkingsverband met een langlopende beleidscyclus, waarbij het dagelijks management weliswaar ad hoc
beslissingen moet kunnen nemen, maar geen beslissingen die niet sporen met het vastgestelde beleid, wordt
voorlopig nog uitgegaan van management door een gemandateerde directeur. De reden hiervoor is dat het
samenwerkingsverband wenst op te bouwen volgens de weg van geleidelijkheid, waarbij stapsgewijs wordt bezien
welke taken en verantwoordelijkheden, en welk personeel het samenwerkingsverband nodig heeft. In de loop der
tijd wordt geëvalueerd.
Met het bestuurlijk gesprek aangaande governance zal bezien worden of overgang naar een directeur-bestuurder
wenselijk of noodzakelijk is.
De taken en verantwoordelijkheden van de directeur staan beschreven in het managementstatuut van het
samenwerkingsverband, dat is in te zien op de website van het samenwerkingsverband5.
5

www.swv-drechtsteden.nl/managementstatuut
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de teamleider
De teamleider vormt samen met de directeur het managementteam en draagt zorg voor de beleidsvoorbereidingen
en uitvoering door het team. De teamleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het passend onderwijs in de
regio en geeft leiding. De teamleider geeft functionele en hiërarchieke aansturing aan al het personeel in dienst van
het SWV. De teamleider vertegenwoordigt het SWV in netwerken, initieert mede en implementeert de vernieuwing
in de dienstverlening en onderhoudt relaties met de ketenpartners.
de ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad is het formele medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband en heeft
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Zie paragraaf 6.3.
commissies
Het samenwerkingsverband kent:
 de TLV-Commissie
 de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (aangesloten)
 de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (aangesloten)
 de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion (i.s.m. Samenwerkingsverband Dordrecht
PO-28-10).
adviesraad en werkgroepen
Het samenwerkingsverband kent een Adviesraad, bestaande uit de directeur van het samenwerkingsverband,
een vertegenwoordiging van directeuren en intern begeleiders van de bij het SWV aangesloten scholen. Taak
van de Adviesraad is het adviseren van de directeur en het Dagelijks Bestuur6.
De inhoudelijke input ontvangt de Adviesraad uit (een wisselend aantal) werkgroepen dat zij aanstuurt. Op dit
moment kent het samenwerkingsverband de volgende werkgroepen:
 Werkgroepen IB (lokaal georganiseerd)
 Werkgroep 1-zorgroute (inhoudelijke ontwikkeling ondersteuning en route)
 Werkgroep Dashboard
 Werkgroep PO-VO
 Werkgroep Leesarrangement
 Werkgroep Voorbereiding werk- en infobijeenkomsten
 Werkgroep meer- en hoogbegaafde leerlingen
Zie voor een organogram bijlage (XXX).
7.4 Medezeggenschap
SWV Drechtsteden kent twee organen voor medezeggenschap: de ondersteuningsplanraad (OPR) en de
medezeggenschapsraad (MR).
Ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad bestaat uit 6 ouders en 6 onderwijsmedewerkers en heeft instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Alle besturen worden vertegenwoordigd in de
Ondersteuningsplanraad op basis van één stem per schoolbestuur. Op basis van een rooster van aftreden wordt
bezien of een bestuur een ouder of een leerkracht levert. De huidige bezetting in de OPR is te vinden op de website
7
van het samenwerkingsverband . Naast het formele instemmingsrecht dat de Ondersteuningsplanraad heeft op het
ondersteuningsplan, vindt het samenwerkingsverband het van belang ouders en personeel te betrekken bij haar
beleidsvorming. Bij voorkeur fungeert de Ondersteuningsplanraad tevens als klankbord voor de besturen en leest,
denkt en adviseert zij mee in de besluitvorming.
6

In het bestuur van het samenwerkingsverband is afgesproken om bij de inrichting van deze adviesraad te kiezen voor een groeimodel. Vooralsnog
wordt gewerkt met een brede adviesgroep, waarin elke denominatie vertegenwoordigd is. In de loop der tijd dient de Adviesraad volgens de
omschrijving onder 7.3 ingericht te zijn.
7
www.swv-drechtsteden.nl/ondersteuningsplanraad
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Medezeggenschapsraad (MR)
De (personele) medezeggenschapsraad bestaat uit 3 medewerkers van het samenwerkingsverband, verkozen
uit de eigen geleding. De raad heeft instemmingsrecht op een groot aantal personele aangelegenheden,
waaronder:
de formatie van het samenwerkingsverband (kwalitatief en kwantitatief).
 arbeidsvoorwaarden (nascholing, verlofregeling, vergoedingen).
 arbeidsomstandigheden (ziekteverzuim, ARBO, taakbelasting).
 beoordeling en beoordelingsinstrumenten en beloning van het personeel;
De leden van de raad worden door middel van verkiezingen gekozen uit het totale personeelsbestand van het
samenwerkingsverband. De huidige bezetting van de MR-P is te vinden op de website van het
samenwerkingsverband8.
7.5 Personeel
In de afgelopen jaren (2014-2016) heeft het samenwerkingsverband zich ontwikkeld van organisatie met vooral
gedetacheerd personeel naar een volwaardig werkgever. Inmiddels heeft het samenwerkingsverband voor veel
functies eigen personeel in dienst en werkt het op steeds beperkter schaal met gedetacheerden.
Directeur
De directeur is eindverantwoordelijk voor ontwikkeling van strategisch beleid en de uitvoering daarvan. Hij
vertegenwoordigt het samenwerkingsverband naar buiten toe, spreekt scholen aan op de kwaliteit van de uitvoering
van passend onderwijs, heeft een rol in de afhandeling van klachten en de uitvoering van doorzettingsmacht en geeft
uitvoering aan beleid en begroting. De directeur werkt voor de helft van zijn betrekkingsomvang voor het
samenwerkingsverband primair onderwijs en voor de andere helft voor het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs.
Teamleider (met onderwijskundige taken)
De teamleider is de inhoudelijke rechterhand van de directeur. Deze is verantwoordelijk voor het inhoudelijk (met
behulp van het veld) construeren, (door)ontwikkelen en evalueren van (ondersteunings)beleid.
Hiernaast geeft hij operationeel leiding aan het team van orthopedagogen en ambulant begeleiders en zit hij de
Adviesraad voor. Ook neemt hij, namens het samenwerkingsverband, deel aan de diverse werkgroepen. De
teamleider van het samenwerkingsverband primair onderwijs en die van het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs vormen samen met de directeur het MT van het samenwerkingsverband.
Orthopedagoog (gedragswetenschapper)
De orthopedagoog is kernlid van het ondersteuningsteam op de scholen en adviseert in die rol leerkrachten, intern
begeleiders en ouders met betrekking tot het definiëren van de ondersteuningsbehoefte van een leerling en het
ontwerpen van een daarbij passend arrangement. De orthopedagoog functioneert tevens als ‘eerste deskundige’ bij
het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.
Ambulant Schoolbegeleider
De ambulante schoolbegeleiders kunnen worden ingezet om de groepsleerkracht te ondersteunen bij het in kaart
brengen en afstemmen op de onderwijsbehoeften van een leerling in de klas. De ambulante schoolbegeleiders zijn
leerkrachten met expertise, competenties en vaardigheden op het gebied van specifieke onderwijsbehoeften die
gerelateerd zijn aan het speciaal onderwijs cluster 3, cluster 4 en/of het speciaal basisonderwijs.
Managementassistent
De managementassistent verricht administratieve werkzaamheden ten behoeve van het loket van het SWV.
8

www.swv-drechtsteden.nl/medezeggenschapsraad
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Secretariële en financiële ondersteuning
De secretariële en financiële ondersteuning wordt door het samenwerkingsverband ingekocht bij een
administratiekantoor.
7.6 Klachten, geschillen en privacy
Voor geschillen omtrent het al dan niet toekennen van extra ondersteuning heeft het samenwerkingsverband
een overeenkomst gesloten met samenwerkingsverband PPO Dordrecht (PO-28-10), voor het wederzijds
bieden van een ‘second opinion’ (met gesloten beurs). De concrete afspraken over deze samenwerking zijn
vastgelegd in het ‘Samenwerkingsconvenant 2nd opinion’9.
Voor geschillen omtrent het al dan niet toelaatbaar verklaren van een leerling tot het speciaal basisonderwijs
of speciaal onderwijs is het samenwerkingsverband aangesloten bij de Landelijke Bezwaardadviescommissie
Toelaatbaarheid SBO/(V)SO van Stichting Onderwijsgeschillen.
Het samenwerkingsverband is hiernaast van rechtswege aangesloten bij de Landelijke Commissie voor
Geschillen WMS en de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden die zijn ondergebracht bij de
organisatie Onderwijsgeschillen. Voorts is elk SWV aangesloten bij de Geschillencommissie OOGOondersteuningsplan, die door de PO-Raad, VO-Raad en VNG is ondergebracht bij de organisatie
Onderwijsgeschillen. Het samenwerkingsverband hanteert tenslotte een privacyreglement10 en een
klachtenregeling.
Uitgebreide informatie met betrekking tot klachten en privacy is te vinden op de website van het
samenwerkingsverband11.
7.7 Gemeenten en ketenpartners
In de regio Drechtsteden is al langer sprake van een samenwerkingsrelatie tussen gemeenten,
samenwerkingsverbanden PO en VO en schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in het kader van het
brede jeugd- en onderwijsbeleid. De gemeenten, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in de Drechtsteden
vinden elkaar bestuurlijk in het wettelijk Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over een gelimiteerd aantal
onderwerpen (op basis van art. 167 en 167a WPO en art. 118a WVO). Met betrekking tot de beleidsvoorbereiding en
uitvoering functioneert een platform Passend Verbinden, waarin gemeenten, samenwerkingsverbanden en
organisaties
voor
jeugdhulpverlening
vertegenwoordigd
zijn.
De Drechtsteden-gemeenten kennen daarnaast ook ieder een Lokale Educatieve Agenda (in sommige gemeenten
geïntegreerd in het OOGO). Hier wordt inhoudelijk op meer dan de wettelijk verplichte onderwerpen overleg
gevoerd vanuit een gezamenlijke wens van gemeenten en onderwijs om samen te werken.

9

www.swv-drechtsteden.nl/second-opinion

10
11

www.swv-drechtsteden.nl/privacyreglement
www.swv-drechtsteden.nl/geschillen
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HOOFDSTUK 8 – PASSEND ONDERWIJS IN RELATIE TOT GEMEENTELIJK BELEID
In dit hoofdstuk wordt de verbinding gelegd tussen de taken van het samenwerkingsverband en de taken van
de gemeente(n). Zowel gemeenten als onderwijs staan op dit moment immers, als gevolg van twee
ingrijpende stelselwijzigingen in het sociaal domein, voor een gelijke en gelinkte uitdaging. De gemeenten
dienen, als onderdeel van de drie decentralisaties in het sociaal domein, vorm en inhoud te geven aan de
jeugdhulp binnen de eigen regio. Het primair en voortgezet onderwijs (en het MBO) hebben, op hun beurt, de
taak om in het kader van passend onderwijs te zorgen voor een dekkend netwerk aan onderwijs- en
ondersteuningsvoorziening een effectieve en handelingsgerichte route van ondersteuningstoewijzing. Daar
waar passend onderwijs en gemeentelijk beleid elkaar raken is het in belang van kinderen en ouders dat er
makkelijk en snel samengewerkt en geschakeld kan worden en dat beleid en praktijk op elkaar afgestemd zijn.
Dit is ook vastgelegd in wet- en regelgeving en geldt niet slechts voor de afstemming van onderwijs en
jeugdhulpverlening, maar tevens voor de ‘klassieke’ samenwerkingsgebieden tussen onderwijs en gemeenten:
leerplicht, leerlingenvervoer, voorschool, onderwijshuisvesting en onderwijs aan nieuwkomers en
vluchtelingen.
In paragraaf 6.6 is al kort beschreven hoe deze samenwerking organisatorisch is belegd. Dit hoofdstuk
gaat meer inhoudelijk in op de verschillende terreinen waarop gemeente en samenwerkingsverband
samenwerken en de gezamenlijke visie die zij daarbij hanteren.
8.1 Van Kadernotitie naar Samenwerkingsagenda
In 2012 is door de gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de regio Drechtsteden het initiatief
genomen tot het inrichten van een bestuurlijk platform voor verbinding van (passend) onderwijs en gemeentelijke
opgaven in het kader van jeugdbeleid: ‘Passend Verbinden’. De inrichting was enerzijds een gevolg van
spiegelbepalingen in wetgeving, die afstemming tussen onderwijs en gemeenten verplicht stellen. Maar bovenal was
het een gevolg van de door gemeenten, zorgpartners en onderwijs in de Drechtsteden ervaren noodzaak om de
praktijk zodanig in te richten dat geen kind buitenboord valt. De onderliggende visie, verwoord in de kadernotitie
luidt:
“Jeugdigen in de Drechtsteden krijgen kansen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving.
Scholen en gemeenten dragen en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn en
welbevinden van kinderen en gezinnen. Kern hiervan is wat jeugdigen en gezinnen nodig hebben om een optimaal
ontwikkelproces voor jeugdigen mogelijk te maken en een passende plaats in het arbeidsproces te verwerven. Het
gaat daarbij om gerichte ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de eigen (pedagogische) kracht van
gezin en school.“
Om deze visie te realiseren is het noodzakelijk dat verschillende professionals integraal samenwerken bij de
ondersteuning van een jeugdige en zijn/haar gezin. Goede afstemming tussen de ondersteuning waarvoor het
onderwijs verantwoordelijk is en de zorgtaken waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn is daarbij onontbeerlijk.
Op basis van deze kadernotitie en met de ervaringen van de eerste twee jaar in het achterhoofd is in de aanloop naar
2015, samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de jeugdhulp en de gemeenten een Samenwerkingsagenda
opgesteld. Op deze agenda staan alle relevante thema’s geagendeerd waarmee deze partners in de periode 20152017 aan de slag aan. Daarbij wordt uiteraard teruggegrepen op de gezamenlijke visie, doelen, principes en
uitgangspunten die in de kadernotitie geformuleerd zijn.
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8.2 Gezamenlijke doelstellingen
Het hoofddoel van de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgpartners in de Drechtsteden is als
volgt geformuleerd:
“Onderwijs en gemeenten stemmen de ondersteuning binnen de scholen en de mogelijkheden van zorg buiten
de school voor jeugdigen (0 t/m 23 jaar) optimaal op elkaar af. We komen tegemoet aan de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften in de ontwikkeling van jeugdigen waardoor zij een zo optimaal mogelijk
ontwikkelingsproces doormaken en uiteindelijk een passende plaats in het arbeidsproces verwerven en actief
participeren in de samenleving”.
De samenwerking en afstemming tussen onderwijs, gemeenten en zorgpartners moet leiden tot:
a) Preventie
Basisondersteuning van de scholen voldoet minimaal aan de basiskwaliteit conform de norm van de
onderwijsinspectie, aan criteria voor gezondheid, welzijn en veiligheid.
b) Signalering
In scholen, kinderopvang en buurten. Verbreding van onderwijsachterstanden en leerachterstanden met
psychosociale problemen en gezinsproblemen.
c) Integrale (multidisciplinaire) beoordeling/weging
Op scholen, in de gemeente, samenwerkingsverbanden/regio. Nieuwe gecombineerde en verbonden rol
voor Zorgteams en Centra voor Jeugd en Gezin
d) Arrangeren (denken in ondersteuning en hulp)
Voor kinderen, gezinnen en leerkrachten. Werkwijzen met simpele procedures
Criteria liggen in de (ondersteunings)behoeften.
e) Arrangementen bieden
Integraal ondersteuningsarrangement. Interventies, tussenvoorzieningen, speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs, jeugdhulpverlening, opvoedingsondersteuning etc.
Dit betekent zowel verbetering in processen als in opbrengsten. Positieve uitkomsten van de samenwerking en
afstemming voor jeugdigen moeten zichtbaar worden in maatschappelijke resultaten:
 Meer jongeren behalen een startkwalificatie
 Meer jongeren verwerven duurzaam een inkomen uit arbeid
 Meer jongeren participeren actief in de samenleving
8.3 Leertafels en knelpuntennotitie
Op basis van de eerste ervaringen met de samenwerkingsagenda passend verbinden zijn in schooljaar 20152016 zogenaamde Leertafels ingericht. Aan deze tafels zijn professionals uit het onderwijs en de
jeugdhulpverlening met elkaar in gesprek gegaan over ervaren knelpunten in de praktijk. Vanuit deze (door
professionals als zeer nuttig ervaren) leertafels is een ‘knelpuntennotitie’ opgesteld, die richting geeft aan
verdere inhoudelijke prioritering van de samenwerkingsagenda. In de knelpuntennotitie worden zowel
knelpunten beschreven die op lokaal operationeel niveau ervaren worden, als knelpunten die vragen om een
uitspraak op basis van een gezamenlijke visie van deelnemende samenwerkingsverbanden en gemeenten. Het
eerste type wordt lokaal opgepakt in de samenwerking in het veld. Het tweede type wordt meegenomen in
het ambtelijk en bestuurlijk overleg passend verbinden.
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8.4 Thema’s 2015-2017 en gewenste opbrengsten
Met de meeste kinderen in de Drechtsteden gaat het goed. Deze kinderen groeien op in een prettige
thuissituatie en maken deel uit van een sociaal netwerk. Ze doorlopen zonder veel problemen het reguliere
primair en voortgezet onderwijs, kiezen een passende vervolgopleiding en vinden hun plek op de
arbeidsmarkt. Echter, een deel van de kinderen ondervindt hierbij problemen en heeft een
ondersteuningsbehoefte op bepaalde momenten in zijn/ haar ontwikkeling. Voor deze kinderen is het van
belang dat we in de Drechtsteden een samenhangend onderwijs-zorgnetwerk vormen zodat we deze kinderen
optimaal kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.
In het realiseren van de doorgaande ontwikkelingslijn zien we een aantal thema's die aandacht behoeven.
Deze thema’s worden verder uitgewerkt tot concrete voorstellen en acties die een bijdrage leveren aan de
lokale en regionale verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Hieronder staan de voor het primair onderwijs
relevante thema’s opgesomd met daarbij de voorgenomen acties in de periode 2015-2017.
8.4.1 Verbinding zorgroute primair onderwijs – voortgezet onderwijs en jeugdhulp
In de hulpbehoefte van jeugdigen valt onderscheid te maken tussen onderwijsondersteuning
(verantwoordelijkheid samenwerkingsverbanden) en jeugd- en gezinshulp (verantwoordelijkheid gemeenten).
In de praktijk blijkt dat er in een deel van de casuïstiek zowel behoefte is aan onderwijszorg als aan jeugden/of gezinshulp. Bij dergelijke casussen streven we naar integraal arrangeren: onderwijs- en
(jeugd)hulppartners komen, in overleg met jeugdige en ouders, gezamenlijk tot een arrangement. Integraal
arrangeren gebeurt aan de tafel van de multidisciplinaire ondersteuningsteams op de scholen, en/of aan de
tafel van de loketfunctie van de samenwerkingsverbanden.
Acties/doelstellingen 2015-2017:
1. We organiseren een bottom-up leerstructuur, met als doel om op uitvoeringsniveau good practices en
structurele knelpunten te detecteren, en deze waar nodig te agenderen op beleids- en/of bestuurlijk
niveau. Een regionale regiegroep wordt samengesteld die verantwoordelijk is voor de bottom-up
leerstructuur.
2. De regiegroep heeft de opdracht om in iedere gemeente lokale leertafels (drie per jaar) in te richten
waarbij professionals uit het onderwijs en de jeugdhulp met elkaar in gesprek gaan over de verbinding
onderwijs-jeugdhulp in de praktijk. Deze regiegroep bundelt en duidt de besproken thema's en
agendeert de thema's die bestuurlijke aandacht vragen bij het Bestuurlijk platform Passend Verbinden.
8.4.2 Dyslexiezorg
Dyslexiezorg voor leerlingen met niet-ernstige dyslexie behoort tot de basisondersteuning van scholen. Bij
vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) bij een jeugdige kan de school of de ouder een aanvraag doen
voor aanvullende dyslexiezorg. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de
organisatie van dyslexiezorg. Voor gemeenten is de organisatie van dyslexiezorg een nieuwe taak. Het onderwijs
heeft daarentegen veel ervaring met dyslexiezorg. Dat maakt dyslexiezorg bij uitstek een thema om gezamenlijk te
benaderen: welke aandachtspunten ziet het onderwijs inzake dyslexiezorg, en hoe kunnen gemeenten daaraan
gehoor geven in de organisatie ervan? Afgesproken is dat de toeleiding naar aanvullende dyslexiezorg verloopt via
het samenwerkingsverband.
Acties/doelstellingen 2015-2017:
1. Vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, Stichting Jeugdteams Zuid-Holland-Zuid en de
Serviceorganisatie zijn in gesprek over de organisatie van en route naar dyslexiezorg (afgerond per 1
augustus 2016).
2. Vanaf 1 augustus 2016 verloopt de toeleiding naar diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige
dyslexie via de samenwerkingsverbanden.
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3. Per 1 januari 2017 is er voor de scholen binnen samenwerkingsverband Drechtsteden sprake van een
gezamenlijke procedure. Ook wordt gesproken over het contracteren van zorgaanbieders.
8.4.3 Spreiding van voorzieningen
De ambitie is dat iedere leerling in de Drechtsteden een passende onderwijsplek heeft, al dan niet in
combinatie met jeugdhulp. Maatwerk en couleur locale zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Samen streven
onderwijs en gemeenten naar een dekkend en bereikbaar aanbod van voorzieningen.
Acties/doelstellingen 2015-2017:
1. Onderwijs en gemeenten vormen samen een visie over wat we verstaan onder een dekkend aanbod.
2. Op basis van een overzicht van de huidige voorzieningen en inzicht in kengetallen inventariseren we of
ons aanbod dekkend is, of dat er "witte vlekken" zijn. In het geval van witte vlekken, stellen we
gezamenlijk een ontwikkelplan op.
8.5 Voorraadagenda 2017 e.v.
Bovenstaande drie thema’s hebben in de periode 2015-2017 prioriteit in de ontwikkeling van Passend
Verbinden. Binnen de samenwerkingsopdracht tussen onderwijs en gemeenten valt echter nog een aantal
andere belangrijke thema’s dat aandacht verdient. Deze thema’s worden weliswaar niet als prioriteit
opgepakt, maar de voor deze thema’s relevante vragen zijn op de Samenwerkingsagenda de relevante vragen
benoemd. Het betreft de thema’s:
1. Relatie Leerplicht, schooluitval, voortijdig schoolverlaten en thuiszitters
Doorgaande lijn, warme overdracht, sluitend vangnet voor uitvallers, maatwerkconstructies;
2. Aantakking voorschoolse voorzieningen
Aansluiting structuur voorschoolse voorzieningen-PO, verbinding met ondersteuningsteams, warme
overdracht
3. Onderwijshuisvesting
Benodigde aanpassingen t.b.v. toegankelijkheid, expertise SO benutten, multifunctioneel gebruik en
inrichting, regionale afstemming.
4. Verbinding Diagnostisch Meldpunt Onderwijs met Diagnostisch Advies Netwerk
Twee voorzieningen met eenzelfde doel, ontwikkeling integrale adviezen en arrangementen.
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HOOFDSTUK 9 - KWALITEITSONTWIKKELING
9.1 Uitgangspunten kwaliteitsontwikkeling
Binnen het samenwerkingsverband werken we aan een systematiek voor kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg als
concept is gebaseerd op de opvatting dat een samenwerkingsverband doelgericht werkt: bepalen van doelen,
acties ondernemen om deze te bereiken en nauwkeurig meten of het gewenste effect is bereikt. Afhankelijk
van die meting stelt zij andere acties voor dezelfde doelen, of nieuwe doelen op. Het risico bestaat echter dat
het samenwerkingsverband zich gaat richten op cijfers alleen, terwijl sommige concepten in het kader van
onderwijs en ondersteuning nu eenmaal niet exact in een cijfer te vatten zijn. Om dit risico in de praktijk
zoveel mogelijk te beperken zijn twee uitgangspunten leidend:
1) Ten eerste is gekozen voor het meten van kwaliteit op meerdere niveaus van het werkveld: van het
praktische schoolniveau (bv. het schoolondersteuningsprofiel), tot het abstractere
samenwerkingsverbandniveau (Dashboard Passend onderwijs en Monitor onderwijs-jeugdhulp).
Daarbij wordt altijd bezien welke doelstellingen op welk aggregatieniveau het beste gemeten kunnen
worden.
2) Hiernaast wordt zoveel mogelijk gestreefd naar de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve
methoden voor het meten en borgen van kwaliteit en ontwikkeling. Zo is een
schoolondersteuningsprofiel altijd een combinatie van ‘facts&figures’ en een inhoudelijk deel met
betrekking tot ambities en schoolontwikkeling. Ook maakt het samenwerkingsverband in de periode
2016-2018 werk van het organiseren van collegiale consultatie als tegenhang van meer cijfermatige
instrumenten als het Dashboard Passend Onderwijs.
Met deze uitgangspunten ontstaat een systematiek voor kwaliteitszorg die de beoogde resultaten van het
samenwerkingsverband borgt, verantwoording daarover mogelijk maakt, en zo bijdraagt aan het verder
ontstaan van onderling vertrouwen tussen scholen en besturen.
9.2 Monitoring en evaluatie
Het samenwerkingsverband beschikt voor uitvoering van de kwaliteitszorg over een kwaliteitssysteem dat
bestaat uit een drietal zogenoemde Modules. Deze bieden tezamen een goede kijk op de verschillende
facetten van de (ontwikkeling van de) kwaliteit van het samenwerkingsverband. Hieronder staan deze
modules achtereenvolgens beschreven.
9.2.1 Module 1 - Dashboard Passend Onderwijs (samenwerkingsverband)
Door de sectorraden voor primair en voortgezet onderwijs (PO-raad en VO-Raad) is een zogenaamd
‘Dashboard Passend Onderwijs’ in ontwikkeling. Dit Dashboard moet samenwerkingsverbanden zicht geven op
relevante kengetallen en stuurinformatie. Dat betreft bijvoorbeeld gegevens als leerlingenaantallen en stromen, deelnamepercentages, gewichtenleerlingen, verzuiminformatie en toezichtsarrangementen en
kwaliteitsaspecten van scholen binnen het samenwerkingsverband. In combinatie met de gegevens die
verkregen worden uit bv. de tevredenheidsmeting en de schoolondersteuningsprofielen, en aangevuld met de
eigen TLV-registratie vormt dit Dashboard zowel een stevige bron van stuurinformatie als een basis voor
verantwoording naar buiten.
9.2.2
Module
2
Aansluitingsmonitor
Onderwijs
–
Jeugdhulp
(regioniveau)
Om beter zicht te krijgen op de ontwikkeling van de aansluiting van en samenwerking tussen het onderwijs en
de jeugdhulpverlening hebben de sectorraden voor PO en VO samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
een Aansluitingsmonitor Onderwijs-Jeugdhulp (AOJ-monitor) ontwikkeld. De samenwerkingsverbanden PO en
VO en de gemeenten in de regio Drechtsteden hebben zich aangemeld voor deelname aan deze monitor. De
monitor brengt in kaart in hoeverre de betrokken partners momenteel samenwerken en benadrukt daarbij het
perspectief
van
scholen
en
hulpverlening
en
de
tevredenheid
van
ouders.
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De monitor voedt het gesprek tussen samenwerkingsverband en gemeente in het op overeenstemming gericht
overleg (OOGO) door heldere indicatoren te hanteren. Daarmee ondersteunt de monitor het vormgeven van
beleid en het houden van de regie en helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren
9.2.3 Module 3 - Meetlatmodule basisondersteuning
Vanaf de start van het samenwerkingsverband bestond het schoolondersteuningsprofiel uit een combinatie
van ‘facts and findings’ en een inhoudelijker paragraaf over mogelijkheden en ambities. Gebleken is dat deze
twee zaken in de praktijk van het samenwerkingsverband ieder een ander concreet doel dienen en daarom als
zodanig niet telkens gelijktijdig opgesteld/opgehaald hoeven te worden. De ‘facts and findings geven immers
op cijfermatig niveau aan wat de ontwikkeling in de basisondersteuningsmogelijkheden van de scholen is. Dat
betreft bijvoorbeeld de inspectiescores, de zelfevaluatie HGW en de op school beschikbare protocollen,
interventies en expertise (en omvang daarvan). Het ontwikkeldeel van het profiel betreft de ‘zachtere’ kant: de
ervaringen en aanpakken die een school kan bieden voor bepaalde (typen) leerlingen en de ambities en
doelstellingen daarin.
Deze twee onderdelen van het profiel vragen niet alleen om een verschillende manier van beschrijven, maar
ook om een andere cyclus: cijfermatige aspecten veranderen immers sneller dan de (meerjarige) ambities van
de scholen. Het samenwerkingsverband heeft als gevolg van deze constatering tot doel gesteld een 3 e module
te ontwikkelen in het kwaliteitszorginstrumentarium, die de cijfermatige ontwikkeling in de
basisondersteuning meet (‘Meetlatmodule basisondersteuning’). Deze zal jaarlijks de ontwikkeling in de
basisondersteuning meten aan de hand van een (digitale) vragenlijst, waarin de bestaande antwoorden
vooringevuld zijn (geen wijziging = geen extra werk). Eens in de vier jaar zullen alle scholen hiernaast een
ontwikkeldeel opstellen (zie 9.3).
9.3. Het schoolondersteuningsprofiel (school- en bestuursniveau)
De schoolondersteuningsprofielen worden periodiek door de scholen opgesteld en geven een beeld van de
ondersteuningsmogelijkheden van de school. De profielen bieden inzicht in de ervaring, aanpakken en
concrete interventies die de school kan bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast
geeft het profiel aan welke ambities de school in dat kader heeft voor de toekomst. Het
schoolondersteuningsprofiel geeft niet alleen input voor het beschrijven van het niveau van ondersteuning,
maar biedt ook input voor een evaluatie van de ontwikkeling in het niveau van ondersteuning. Een nieuwe
ronde schoolondersteuningsprofielen biedt immers inzicht van de schoolontwikkeling in de tussenliggende
periode.
Ambitie is om in de planperiode 2016-2020 te komen tot een systematiek waarbij jaarlijks de cijfermatige
aspecten worden opgehaald die inzicht geven in de ondersteuningsstructuur en het (geborgde) repertoire aan
interventies in de basisondersteuning (ontwikkelingsmodule basisondersteuning). Eenmaal in de vier jaar
wordt daarnaast een bredere, meer kwalitatieve en inhoudelijke beschrijving van de mogelijkheden en
ambities van de school opgesteld (als onderdeel van het schoolplan).
In schooljaar 2016/2017 zal tenslotte werk worden gemaakt van het opstellen van een meer
arrangementsgerichte vorm van schoolondersteuningsprofielen voor het speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs. Op deze wijze wordt getracht scherper in beeld te krijgen wat de onderscheidende factoren zijn van
het S(B)O ten opzichte van het regulier onderwijs.
De actuele schoolondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband:
www.swv-drechtsteden.nl/schoolondersteuningsprofielen.
9.4 Collegiale consultatie
Voor het kunnen beoordelen van de ontwikkeling van handelingsgericht werken wordt het
schoolondersteuningsprofiel ingezet. Dat profiel is echter in belangrijke mate een zelfevaluatie van de scholen.
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Vanaf schooljaar 2016-2017 is daarom afgesproken om een “tweede paar ogen” mee te laten denken met en
kijken naar de HGW-ontwikkeling van de eigen school. In de praktijk krijgt dit de vorm van collegiale
consultatie. Deze term doelt op een vorm van deskundigheidsbevordering, “waarbij collega’s met gelijke status
en beroepsuitoefening en in collegiaal opzicht gelijkwaardig, wederzijds doelgericht leren van elkaars
onderwijskundige ervaringen in de dagelijkse les- en begeleidingspraktijk” (De Hoop, 1998).
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken om de collegiale consultatie zo in te richten, dat
directieleden, intern begeleiders en/of leerkrachten uitgenodigd worden om mee te kijken naar de stand van
zaken van HGW op een collega-school. Deze collegiale consultatie wordt cyclisch ingericht. Dat wil zeggen dat
de consultatierondes onderdeel uitmaken van de kwaliteitscyclus van zowel scholen (het resultaat van
collegiale consultatie vormt de basis voor het stellen van nieuwe doelen en de mate van doelrealisatie is weer
onderwerp voor de eerstvolgende consultatie) als van het samenwerkingsverband (het collectieve beschreven
resultaat van de consultaties geeft inzicht in de realisatie van het huidige niveau van basisondersteuning en de
mate van realisatie is een wezenlijke factor in het vormgeven van nieuwe ambities). Het
samenwerkingsverband speelt, in haar hoedanigheid als centraal orgaan voor leerlingondersteuning, in deze
collegiale consultatie een organiserende en faciliterende rol.
9.5 Verantwoording
Het samenwerkingsverband dient op verschillende manieren verantwoording af te leggen. Hierbij gaat het om
verantwoording van beleid en resultaten en de verantwoording van middelen. Deze verantwoording vindt
zowel intern als extern en zowel horizontaal als verticaal plaats. De volgende vormen van verantwoording
kunnen worden onderscheiden:
Verantwoording
aan
Deelnemende
schoolbesturen
SWV

Basis verantwoording

Rapportagevorm

Wie aan wie?

Doelstellingen
Ondersteuningsplan

1.

Directeur SWV aan
Bestuur (AB+DB).

2.

Betrokken
gemeenten bij
SWV

Doelstellingen
samenwerkingsagenda
‘passend verbinden’.

Inspectie van het
Onderwijs

1.
2.

Wettelijk kader (WPO)
Toezichtkader
samenwerkingsverban
den

Ministerie van
OCW /
maatschappelijke
verantwoording

1.

Doelstelingen
Ondersteuningsplan
Wettelijke verplichting
jaarverslaggeving
onderwijs (RJO)

2.

Jaarlijkse
monitorrapportage
(Module 1, 2 en 3).
Jaarplan +
Evaluatie

Ondersteuningsplan
Input evaluatie passend
verbinden (tweejaarlijks)
1. Ondersteuningsplan
2. Vierjaarlijks
onderzoek van de
inspectie.
1.
2.
3.

Jaarverslag
Jaarrekening
EFJ

Directeur SWV aan
betrokken
wethouders.
Directeur en
Bestuur SWV aan
Onderwijsinspectie.

Directeur en
Bestuur SWV aan
OCW (m.b.v.
accountant)

9.5.1 Verantwoording middelen basisondersteuning
Een aspect van verantwoording dat het verdient apart belicht te worden is de verantwoording van de
middelen die schoolbesturen ontvangen in het kader van uitvoering van de basisondersteuning. Deze
middelen worden immers ongeoormerkt door het samenwerkingsverband naar de schoolbesturen
overgemaakt, terwijl het samenwerkingsverband hier, zowel in termen van rechtmatigheid als in termen van
doelmatigheid, verantwoording over schuldig blijft (het eerste aan het ministerie, het tweede aan de inspectie
van het onderwijs). De rechtmatigheid wordt gecontroleerd door de accountant bij het opstellen van het
jaarverslag. Over de doelmatigheid kan echter enkel verantwoording worden afgelegd richting inspectie als het
samenwerkingsverband hier actief zicht op heeft. Om dit te realiseren wordt in de eerste helft van de
planperiode 2016-2018 een format ontwikkeld (op bestuurlijk niveau) waarmee besturen kunnen aangeven op
welke wijze zij de vanuit het samenwerkingsverband ontvangen basisondersteuningsmiddelen hebben ingezet.
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Het samenwerkingsverband zal deze ingevulde verantwoordingsformats gebruiken voor een eigen
doelmatigheidsanalyse en voor haar (collectieve) verantwoording naar de onderwijsinspectie. Bij
geconstateerde onregelmatigheden kan eventueel gebruik worden gemaakt van een audit als aanvullend
verantwoordingsmiddel.
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HOOFDSTUK 10

FINANCIËN

10.1 Uitgangspunten van de bekostiging
Passend onderwijs gaat uit van budgetfinanciering. Samenwerkingsverbanden krijgen op lumpsumbasis
middelen uitgekeerd waarmee zij voor alle leerlingen binnen haar grenzen een passende onderwijsplek
moeten verzorgen. De partners binnen het samenwerkingsverband bepalen gezamenlijk hoe deze middelen
worden ingezet. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. De bekostigingssystematiek moet bevorderen dat op continue basis wordt geïnvesteerd in de
professionaliteit van basisscholen en moet uitgaan van het vermogen van basisscholen om het beste
arrangement voor de ondersteuningsbehoefte van een leerling te kunnen bepalen. Dit professioneel in
hun kracht komen wordt in bekostigingstermen vertaald naar de vrijheid van basisscholen om naar
eigen inzicht te voldoen aan de afgesproken basisondersteuning.
2. De bekostigingssystematiek moet het SO en SBO in staat stellen op een gedegen manier om te kunnen
gaan met mogelijke wisselingen in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van haar voorzieningen.
3. De bekostigingssystematiek moet de nadruk leggen op het (in samenwerking met het S(B)O)
ontwikkelen van gedegen extra ondersteuning in de basisschool, op basis van handelingsgerichte
diagnostiek.
10.2 Bekostigingsniveaus (allocatie)
Wat betreft de voorgestelde bekostigingsstructuur in samenwerkingsverband Passend onderwijs
Drechtsteden zijn er vier niveaus te onderscheiden:


Niveau 0: Dit betreft de lumspumbekostiging van de basisscholen. Met de lumpsumbekostiging dienen de
basisscholen te voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie. Dit betekent in de praktijk dat de school
een basisarrangement heeft en een voldoende scoort op de aan passend onderwijs gerelateerde
indicatoren uit het inspectiekader. Hieronder vallen tevens zeer lichte arrangementen in het reguliere
onderwijsaanbod.



Niveau 1: Dit zijn de middelen die beschikbaar zijn voor het realiseren van de basisondersteuning op
school. Deze middelen worden deels vanuit het samenwerkingsverband ingezet, bijvoorbeeld voor de
inzet van de orthopedagoog in het ondersteuningsteam en het in stand houden van enkele voorzieningen
in de basisondersteuning (waar alle scholen gebruik van kunnen maken). Hiernaast betreft een vaststaand
bedrag per leerling, bekostigd door het samenwerkingsverband. Deze middelen worden ongeoormerkt,
maar gekoppeld aan prestatieafspraken, aan de scholen verstrekt. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld
gebruikt worden voor het onderhouden van de ondersteuningsstructuur op de basisschool. Het bedrag dat
overblijft, kunnen scholen naar eigen inzicht inzetten ten behoeve van ondersteuningsverbetering of
scholing, met uiteindelijk doel te komen tot het ambitieniveau van basisondersteuning.



Niveau 2: Dit niveau betreft de arrangementen voor extra ondersteuning. Deze arrangementen worden
mogelijk worden gemaakt door het samenwerkingsverband. Hieronder vallen in ieder geval Ambulante
Begeleiding en De Loep, maar ook ‘maatwerk’-arrangementen.



Niveau 3: Dit niveau betreft verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs
(SO), cluster 3 en 4.

d) Overhead en buffer
Naast de verschillende niveaus van ondersteuningsbekostiging, zal het samenwerkingsverband in ieder geval
middelen moeten afromen voor het bekostigen van o.a. haar directie, secretariaat, administratie, second
opinion en medezeggenschapsorganen (ondersteuningsplanraad
en medezeggenschapsraad).
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Hiernaast investeert het samenwerkingsverband in deskundigheidsbevordering en collectief leren door het
organiseren van studiebijeenkomsten. Tenslotte zal het samenwerkingsverband een beperkte reserve moeten
aanhouden.
e) Schematisch
Totaal ondersteuningsbudget SWV
-/- bekostiging vast bedrag basisondersteuning
-/- lesplekken SBO
-/- lesplekken SO
-/- overhead en vaste buffer
-----------------------------------------------------------------------------------Variabel te besteden
 Extra ondersteuning vanuit het swv
 Aanvullende bekostiging basisondersteuning (zakgeld)

10.3 Financiële verplichtingen speciaal basisonderwijs
Voor het speciaal basisonderwijs geldt een drietal specifieke bekostigingsverplichtingen:
overdrachtsverplichting, de groeiregeling en de overdracht bij ontoereikend budget.

de

10.3.1 Overdrachtsverplichting
In tegenstelling tot het regulier basisonderwijs ontvangt het speciaal basisonderwijs (net als het speciaal
onderwijs), naast de basisbekostiging voor leerlingen, tevens ondersteuningsbekostiging. Met deze
ondersteuningsbekostiging is zij in staat om de aanvullende ondersteuning, expertise en methoden/materialen
te bekostigen die zij nodig heeft om goed onderwijs te bieden aan de haar toevertrouwde doelgroep
leerlingen. Het speciaal basisonderwijs ontvangt (direct) van het Rijk ondersteuningsbekostiging voor
maximaal 2% van het leerlingenaantal binnen het samenwerkingsverband. Indien er meer leerlingen gebruik
maken van het speciaal basisonderwijs, heeft het samenwerkingsverband een overdrachtsverplichting richting
de respectievelijke scholen voor speciaal basisonderwijs. Deze wordt als volgt uitgevoerd:
1. Op 1 februari wordt door het samenwerkingsverband het leerlingenaantal opgevraagd bij de scholen voor
speciaal basisonderwijs.
2. Dit leerlingenaantal speciaal basisonderwijs wordt gedeeld door het totale leerlingenaantal van het
samenwerkingsverband en vermenigvuldigd met 100.
3. Indien het resultaat van de som onder 2 gelijk of kleiner is aan 2, vind geen aanvullende bekostiging plaats.
4. Indien het resultaat van des om onder 2 groter is dan 2, vindt aanvullende bekostiging van de scholen voor
speciaal basisonderwijs plaats in de vorm van een bedrag per extra ingeschreven leerling. Dit bedrag wordt
berekend op basis van de daartoe door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
vastgestelde tarieven voor personele en materiële bekostiging.
10.3.2 Groeiregeling
Het speciaal basisonderwijs kent, evenals het speciaal onderwijs, een groeiregeling op basis van het verschil in
leerlingenaantal tussen teldatum 1 oktober en peildatum 1 februari. Deze wordt als volgt uitgevoerd:
1. Op 1 februari wordt door het samenwerkingsverband het leerlingenaantal opgevraagd bij de scholen voor
speciaal basisonderwijs.
2. Dit leerlingenaantal wordt vergeleken met het leerlingenaantal op 1 oktober van het voorafgaande jaar.
3. Indien het verschil tussen deze twee leerlingenaantallen positief is (meer leerlingen ingeschreven), wordt
voor elke extra leerling aanvullende bekostiging verstrekt aan de betreffende school voor speciaal
basisonderwijs. Dit bedrag wordt berekend op basis van de daartoe door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen vastgestelde tarieven voor personele en materiële bekostiging.
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4.

Deze regeling is enkel van toepassing indien het leerlingenaantal van het speciaal basisonderwijs groter is
dan 2% van het totaal aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband.

10.3.3 Overdracht bekostiging bij onvoldoende budget voor lichte ondersteuning
Indien de lichte ondersteuningsbekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt, niet voldoende is om
daaruit de verplichtingen, bedoeld in paragraaf 9.3.1 en 9.3.2 na te komen, dragen de bevoegd gezagsorganen
van alle basisscholen (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het samenwerkingsverband de
ontbrekende bekostiging over aan het samenwerkingsverband. De bevoegd gezagen in het
samenwerkingsverband hebben afgesproken deze bijdrage te laten geschieden naar rato van leerlingenaantal
per bevoegd gezag (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) dat toe te rekenen valt aan het
samenwerkingsverband.
10.4 Financiële verplichtingen speciaal onderwijs
Voor het speciaal onderwijs geldt een tweetal specifieke bekostigingsverplichtingen: de groeiregeling en de
overdracht bij ontoereikend budget.
10.4.1 Groeiregeling SO
De teldatum voor alle BAO-, SBO- en SO-scholen is 1 oktober. De teldatum is bepalend voor de personele
bekostiging in het volgende schooljaar en voor de materiële bekostiging in het volgende kalenderjaar. Het SO
ontvangt de basisbekostiging voor een leerling, net als het reguliere basisonderwijs, rechtstreeks van de
overheid. De ondersteuningsbekostiging voor een leerling ontvangt het SO (indirect) via het
samenwerkingsverband waartoe de leerling gerekend wordt.
De tussentijdse in- en uitstroom van het SO in een schooljaar valt onder de groeiregeling (WPO, artikel 18a, lid
8i). DUO voert middels BRON op 1 februari een tweede telling uit. Het verschil tussen de 1-februaritelling
(groeitelling) met de 1 oktobertelling van hetzelfde schooljaar komt voor rekening van het
samenwerkingsverband waartoe de leerling qua bekostiging gerekend wordt. Immers, de leerling die op 1
november wordt ingeschreven in het SO, telt niet meer mee voor de 1-oktobertelling, en wordt derhalve niet
bekostigd per het volgende kalenderjaar en schooljaar. Het gaat bij de groeiregeling overigens om de groei op
de VSO vestigingen op samenwerkingsverband-niveau (leerlingen die van de ene VSO-school overstappen naar
de andere, tellen niet als groei). DUO heeft voor het volgen van de groei kijkglas-3 ontwikkeld, dat inzicht geeft
in de groei per samenwerkingsverband.
In samenwerkingsverband Drechtsteden wordt de groeitelling als volgt uitgevoerd:
• In de begroting wordt gerekend met een jaarlijks door de bevoegd gezagen vast te stellen
groeipercentage, dat gelijks is aan het gerealiseerde groeipercentage van het voorgaande schooljaar.
• In de maand februari wordt de groei bij de SO-scholen definitief vastgesteld
• De vastgestelde groei wordt ter bevestiging gevraagd bij de betreffende besturen
• De bevestiging fungeert als factuur en wordt in het eerstvolgende schooljaar betaald
• De bekostiging bestaat uit alle componenten: basis- en ondersteuningsbekostiging, zowel personeel als
materieel (conform advies sectorraden)
10.4.2 Overdracht bekostiging bij onvoldoende budget zware ondersteuning
De budgetten voor lichte en zware ondersteuning zijn, ondanks de vrijheid van het samenwerkingsverband ze
door elkaar in te zetten, wettelijk gezien gescheiden budgetten. De reden voor die scheiding is dat mocht de
situatie ontstaan waarin onverhoopt de lasten voor zware en/of lichte ondersteuning leiden tot een tekort bij
het samenwerkingsverband, het samenwerkingsverband alsnog in staat moet zijn om een
toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het speciaal onderwijs. Bij wet (WPO, artikel 18a, lid 8j) is bepaald
dat in een dergelijk geval, DUO de deelnemende bevoegd gezagen van de scholen in het
samenwerkingsverband zal korten op de lumpsum, om op die manier de toelaatbaarheidsverklaring te
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bekostigen. Diezelfde bevoegd gezagen zullen in dat geval bovendien de middelen van het
samenwerkingsverband aanvullen zodat de uitvoering en lasten van het samenwerkingsverband gedekt zijn.
De bevoegd gezagen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken deze korting te laten geschieden naar
rato van leerlingenaantal per bevoegd gezag dat toe te rekenen valt aan het samenwerkingsverband.
10.5 Reserves
Als gevolg van de liquidatie van de oude samenwerkingsverbanden WSNS zijn in 2014 de aldaar aanwezige
reserves ingebracht in Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden. Het samenwerkingsverband
startte op die manier met een gezonde algemene reserve. Deze reserve wordt, indien nodig, aangesproken cq.
aangevuld.
10.6 Meerjarenbegroting
De gecomprimeerde meerjarenbegroting is als bijlage bij dit ondersteuningsplan opgenomen (zie bijlage XXX)
en is tevens in te zien op de website van het samenwerkingsverband12.
10.7 Risicomanagement
Gezien de aanzienlijke omvang van de budgetten dient het samenwerkingsverband hier op consciëntieuze
wijze mee om te gaan. Onderdeel daarvan is adequaat begroten en vervolgens zicht houden op waar de
begrote middelen precies voor worden aangewend. Eveneens van belang is het zicht hebben op mogelijke
(financiële) risico’s voor het samenwerkingsverband, zodat hier tijdig en adequaat op kan worden
geanticipeerd. In schooljaar 2016-2017 zal het samenwerkingsverband deze risico’s voor de planperiode 20162020 in kaart brengen.

12

www.swv-drechsteden.nl/meerjarenbegroting
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BIJLAGEN
I Overzicht deelnemende scholen en besturen
BGNr.

Naam

Adres
correspondentie

Postcode

Plaats
correspondentie

40777

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht

Postbus 225

3360AE

Sliedrecht

41417

Postbus 1024

3360BA

Sliedrecht

41560

Stg. SPON
Stg. Openbaar Primair Onderwijs PapendrechtSliedrecht

Poldermolen 12

3352TH

Papendrecht

42709

Stg.OZHW voor PO & VO

2990AB

41646

GPO-West Nederland

Postbus 96
s-Molenaarsweg
1

42562

Stg. Openbaar Primair Onderwijs H.I.A.

Postbus 243

3340AE

Barendrecht
Alphen Aan Den
Rijn
Hendrik-IdoAmbacht

42569

Stg. Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam

Postbus 46

2950AA

Alblasserdam

43928

Vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs Papendrecht

Postbus 80

3360AB

Sliedrecht

46385

Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alferink

Bomkade 16 -18

3311JD

Dordrecht

80433

Postbus 325

3330AH

Zwijndrecht

81979

Stg. PIT Kinderopvang en onderwijs
Vereniging tot Stichting en Instandhouding School m/d
Bijbel

Postbus 80

3360AB

Sliedrecht

85256

Stichting Yulius Onderwijs

Kromhout 170

3311RJ

Dordrecht

62077

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal onderwijs

Mozartlaan 150

3055KM

Rotterdam

2401LL

II Contactgegevens samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Algemeen:
Postbus 1204
3360 BE Sliedrecht
www.swv-drechtsteden.nl
info@swv-drechtsteden.nl

Directeur:
C.(Cees) Nugteren
E: c.nugteren@noordelijkedrechtsteden.nl
T: 06-42335317

Secretariaat:
Mw. Rianne Jongkind
E: r.jongkind@groenendijk.nl
T: 0184-412507

Expertise Centrum SWV:
Noordersingel 1, Papendrecht
T: 078-6391700
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III Verklarende woorden- en begrippenlijst
BAO

Basisonderwijs

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Cluster

Het speciaal onderwijs (SO) is opgedeeld in vier clusters:
 cluster 1 voor kinderen met een visuele handicap
 cluster 2 voor kinderen met een auditieve handicap en/of ernstige taalspraakproblematiek
 cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke handicap (Zeer Moeilijk Lerend), een
lichamelijke handicap inclusief chronisch zieke kinderen en meervoudig
gehandicapte leerlingen
 cluster 4 voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen
en/of kind-psychiatrische problemen.

Dyslexie

‘Ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseringsproces van de lees- en/of
spellingvaardigheden. De diagnose dyslexie mag alleen door een daartoe bevoegd
deskundige gesteld worden.

Handelingsverlegenheid

Handelingsverlegenheid ontstaat wanneer een leraar / school niet in staat
is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling te voldoen. Het is de door school en
leraar gevoelde (en dus reële) impasse die ontstaat door de discrepantie tussen
gewenst onderwijsaanbod aan de leerling en/of de verlangde ondersteuningsbehoefte
van de leraar. Handelingsverlegenheid waarover we hier spreken is altijd onderwijs
gerelateerd.

HGW

Deze letters staan voor handelingsgericht werken. Een stapsgewijze constructieve
manier van werken voor de intern begeleider waarbij de uitgangspunten en de fasen
hetzelfde zijn als bij handelingsgerichte diagnostiek.

IB

Intern begeleider, de coördinator van de ondersteuning op de basisschool.

Consultatie

Kennisuitwisseling op gelijkwaardig niveau; de gespreksdeelnemers hebben hetzelfde
werk / eenzelfde functie en kunnen op collegiale basis informatie / kennis uitwisselen.
‘Good practice’ voorbeelden maken veelal deel uit van deze vorm van
deskundigheidsbevordering.

Leerlingvolgsysteem

Het geheel van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen en
observatiemodellen dat een school bijhoudt om de vorderingen van leerlingen in kaart
te kunnen brengen.

MKD

Het medisch kleuter dagverblijf heeft specifieke expertise in het signaleren en
onderkennen van ontwikkelingsproblemen en het vervolgens stimuleren van een
optimale ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Hiervoor beschikken zij over een
aantal specialismen, waaronder fysiotherapie, logopedie, speltherapie en
medische/verpleegkundige advisering. Aanmelding voor plaatsing geschiedt via bureau
Jeugdzorg.
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Multidisciplinair

Een team dat is samengesteld uit mensen met een verschillende expertise.

OKR

Onderwijskundig rapport: verzamelnaam voor documenten die gebruikt worden om
gegevens over leerlingen door te geven aan een commissie of een andere school.

Onderwijsbehoeften

De omschrijving van een begeleiding, die een leerling nodig heeft om tot leren te
kunnen komen. Dit laat zich het best omschrijven middels de aanvullingen op de
volgende zinnen: ‘deze leerling heeft instructie nodig die…, opdrachten nodig die…,
(leer)activiteiten nodig die…, feedback nodig die…, groepsgenoten nodig die…, een
leraar nodig die…, een leeromgeving nodig die…, ondersteuning nodig die….’.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met kinderen in een problematische leeropvoedingssituatie. Hieronder vallen leer-, gedrags- en opvoedingsproblemen.

Ouders

Onder ouders wordt tevens verstaan: verzorgers en/of voogden.

PAB

Preventieve ambulante begeleiding is een begeleiding, die gebaseerd is op de door een
leraar geformuleerde ondersteuningsbehoeften. Deze richt zich op het ontwikkelen
van leerkrachtvaardigheden teneinde tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften
van de leerling. Een dergelijke begeleiding vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid.

Passend onderwijs

Onderwijs passend voor ieder kind. Scholen en hun besturen
krijgen de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen (ongeacht hun beperking) een
passend onderwijsaanbod te realiseren.

TLV

Toelaatbaarheidverklaring van het samenwerkingsverband waarmee ouders hun kind
aan kunnen melden bij een school voor SBO of voor SO.

OPR

Ondersteuningsplanraad, medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband
dat bestaat uit ouders en onderwijspersoneel. Heeft instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan.

SBO

Speciaal basisonderwijs, een samenvoeging van de vroegere LOM school (voor
kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) en MLK school (voor moeilijk lerende
kinderen).

SO

Speciaal onderwijs (zie ook cluster).

SOP

Schoolondersteuningsprofiel, waarin de school beschrijft wat zij aan ondersteuning
kan bieden.

SWV

Samenwerkingsverband. In ons geval SWV PPO Drechtsteden (PO-28-09), een
samenwerking van alle scholen voor BAO, SBO en SO in Alblasserdam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

WSNS

Weer Samen Naar School, de voorloper van passend onderwijs
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