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  het bronnenboek  –  behorend bij het 

ondersteuningsplan van het SWV 23-05 PO 

Regio: 23-05 PO 

 

Gemeenten Hattem, 

Heerde, Kampen, 

Olst-Wijhe, 

Oldebroek, Raalte, 

Rouveen (deel van 

de 

gemeente 

Staphorst), 

Zwartewaterland 

(exclusief 

Zwartsluis), Zwolle 
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Inleiding 
 
In dit zgn. bronnenboek heeft het SWV 2305 PO alle relevante documenten verzameld die 
horen bij het ondersteuningsplan. 
 
Deze documenten kunnen ook op de website www.2305PO.nl worden ingezien. 
 
Inhoudsopgave 
 
1. Regio indeling 
2. statuten en aansluitingsovereenkomst 
3. uitleg over het bekostigingsstelsel 
4. de ondersteuningsstructuur in beeld (inclusief rapportage formulier) 
5. de checklist voor de deelregio’s en het speciaal onderwijs 
6. overzicht Salland 
7. De agenda voor de gemeenten 
8. Notitie 10-14 
9. de toelaatbaarheid 
 
 

 

http://www.2305po.nl/
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HOOFDSTUK 1 - De deelregio’s in beeld 
 

Deelregio 1: SWV Salland  

Deelregio 2: Kampen e.o. 

Deelregio 3: de Brug  

Deelregio 4: Stroming OO Zwolle 

Deelregio 5: SWV Florion 

Deelregio 6: Stichting Catent 

            

NAAM BESTUUR BRIN TYPE NAAM SCHOOL PLAATS SWV  

WSNS 

NR.deel- 

regio 

Nr. 1 Salland            

Stichting Christelijk 

Onderwijs Salland 

40894  Postbus 143 8100AC Raalte  

 20AH sbao SBO De Horizon Raalte SWV Salland 1 

 03KM bao Chr Bs Prins W 

Alexander 

Olst SWV Salland 1 

 06QS bao Basisschool De 

Bongerd 

Wijhe SWV Salland 1 

 06VF bao Sint Aloysiusschool Olst SWV Salland 1 

 06YZ bao KBS St. Jozef Wijhe SWV Salland 1 

 07BJ bao Sint Willibrordschool Olst SWV Salland 1 

 08OU bao Ds Matzerschool Wijhe SWV Salland 1 

 03YN bao Sint Bernadette Heeten SWV Salland 1 

 05HL bao De Dolfijn Heino SWV Salland 1 

 05KT bao Basissch De Gouden 

Emmer 

Heino SWV Salland 1 

 05SL bao PC Basissch De Schutse Raalte SWV Salland 1 

 06JY bao Sint Antonius-School Marienheem SWV Salland 1 

 06QI bao Sint Jozefschool Nieuw Heeten SWV Salland 1 

 06TN bao Basisschool Esmoreit Luttenberg SWV Salland 1 

 06ZT bao Gerardus 

Majellaschool 

Broekland Ov SWV Salland 1 

 08NB bao Basisschool De Bolster Raalte SWV Salland 1 

 10XS bao RK Bs de Korenbloem Raalte SWV Salland 1 

 12GH bao RK Basissch de 

Rietkraag 

Raalte SWV Salland 1 

 24MB bao De Linderte Raalte SWV Salland 1 

De Mare, stichting 

openbaar 

basisonderwijs 

Salland 

41491  Postbus 45 8100AA Raalte  

 05XW bao OBS De Springplank Heino SWV Salland 1 

 18MT bao OBS De Vogelaar Raalte SWV Salland 1 

 18NZ bao OBS Hartkamp Raalte SWV Salland 1 

 18PJ bao OBS De Ieme Raalte SWV Salland 1 

 09FW bao OBS Ter Stege Olst SWV Salland 1 

 10BU bao Jenaplanschool De 

Klimboom 

Olst SWV Salland 1 

 10TQ bao OBS De Holsthoek Olst SWV Salland 1 
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 11HW bao OBS Dijkzicht Welsum SWV Salland 1 

 11TQ bao OBS A Bosschool Wesepe SWV Salland 1 

 18KZ bao OBS Elshof Wijhe SWV Salland 1 

 18MJ bao OBS De Peperhof Wijhe SWV Salland 1 

 18NQ bao OBS Tellegen Wijhe SWV Salland 1 

NR.2 Kampen 

e.o. 

      

Stichting voor 

Protestants 

Christelijk SO en VSO 

voor Kampen eo 

86971  Postbus 84 8260AB Kampen  

 02WY sbao SSBO De Trimaran Kampen SWV Kampen 2 

Hervormde 

Vereniging voor 

Christelijk Onderwijs 

te IJsselmuiden 

44318  Plasweg 66 8271CK IJssel- 

muiden 

2 

 04UL bao Rehoboth-School IJsselmuiden SWV Kampen 2 

 07NQ bao Ichthusschool IJsselmuiden SWV Kampen 2 

 08WV bao Eben Haezer IJsselmuiden SWV Kampen 2 

IRIS Vereniging voor 

Christelijk Onderwijs 

te Kampen 

41125  Postbus 1014 8260BA Kampen  

 03LJ bao Zandberg IJsselmuiden SWV Kampen 2 

 05PF bao Basisschool Pr Juliana S-Heerenbroek SWV Kampen 2 

 05QA bao Ds Johan v d 

Wendeschool 

Kampen SWV Kampen 2 

 05QB bao School Met De Bijbel 

(Zaaier) 

Kamperveen SWV Kampen 2 

 05US bao Basisschool De 

Regenboog 

Wilsum SWV Kampen 2 

 06HD bao CNS De Groenling IJsselmuiden SWV Kampen 2 

 12RW bao Marnixschool Kampen SWV Kampen 2 

 13ER bao Koningin Emmaschool Kampen SWV Kampen 2 

 13KB bao Willem van 

Oranjeschool 

Kampen SWV Kampen 2 

 13KU bao Basissch Dr 

Boumanschool 

Kampen SWV Kampen 2 

 13PP bao De Morgenster Kampen SWV Kampen 2 

 13TQ bao Basisschool de 

Wegwijzer 

Kampen SWV Kampen 2 

 13WZ bao Basissch de 

Rehobothsch 

Kampen SWV Kampen 2 

 29UM bao Het Stroomdal Kampen SWV Kampen 2 

PCO Accrete 41270  Kraggelaan 6 8064CT Zwartsluis  

 07KA bao Ichthusschool  Genemuiden SWV Kampen 2 

Stichting Aves 40662  Postbus 33 8300AA Emmeloord  

 05HU bao Dr Schaepman-School Kampen SWV Kampen 2 

 07VA bao Mgr Zwijsen-School Kampen SWV Kampen 2 

Stichting OOK 

(Openbaar 

Onderwijs Kampen) 

41871  Troelstrasingel 3 8262SX Kampen  

 04IB bao OBS De Schakel IJsselmuiden SWV Kampen 2 

 12HZ bao O.D.S. Engelenberg Kampen SWV Kampen 2 
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 12QQ bao Dirk van Dykschool Kampen SWV Kampen 2 

 12XW bao Het Meerrijk Kampen SWV Kampen 2 

 13DR bao OJS Het Scala 

(Avercamp) 

Kampen SWV Kampen 2 

Nr. 3 De 

BRUG 

      

Vivente, Stichting 

voor Christelijk 

Primair Onderwijs 

40934  Postbus 40220 8004DE Zwolle  

 02YE sbao SSBO De Brug Zwolle SWV de Brug 3 

 05MK bao Basissch De 

Duyvencamp 

Zwolle SWV de Brug 3 

 09UQ bao De Ichthus Zwolle SWV de Brug 3 

 10NO bao De Bron Zwolle SWV de Brug 3 

 11CW bao De Matenburcht Zwolle SWV de Brug 3 

 11PM bao PC Basisschool de Ark Zwolle SWV de Brug 3 

 12FT bao Chr Bs het Mozaiek Zwolle SWV de Brug 3 

 12WL bao Chr Bs het Carillon Zwolle SWV de Brug 3 

 13CH bao Koningin Emmaschool Zwolle SWV de Brug 3 

 13MV bao Chr Bs de Morgenster Zwolle SWV de Brug 3 

 13VI bao Het Stroomdal Zwolle SWV de Brug 3 

 13YV bao De Aquarel Zwolle SWV de Brug 3 

 24JD bao PC Bs de Klokbeker Zwolle SWV de Brug 3 

 26BD bao PCD De Zevensprong Zwolle SWV de Brug 3 

 27PH bao cbs De Wendakker Zwolle SWV de Brug 3 

Stichting Cambium 41473  Postbus 24 8180AA Heerde  

 05PA bao Van Heemstraschool Hattem SWV de Brug 3 

 09CA bao J Jaspersschool Hattem SWV de Brug 3 

 05UO bao Chr Basisschool De 

Rank 

Wezep SWV de Brug 3 

 06DV bao Chr Basisschool De 

Bron 

Wezep SWV de Brug 3 

 05TU bao PC Basisschool De 

Zaaier 

Veessen SWV de Brug 3 

 09CB bao Chr Margrietschool Heerde SWV de Brug 3 

 09YL bao Wilhelmina Heerde SWV de Brug 3 

 10QT bao Willem Alexander Heerde SWV de Brug 3 

 11FG bao Emmaschool Heerde SWV de Brug 3 

Ver Herv SGM Prot 

Chr Onderwijs 

Genemuiden 

84579  Postbus 142 8280AC Gene-muiden  

 10QR bao Johannes 

Bogermanschool 

Genemuiden SWV de Brug 3 

 11FE bao Johannes Calvijnschool Genemuiden SWV de Brug 3 

 11RF bao Maarten Lutherschool Genemuiden SWV de Brug 3 

Ver Sch md Bybel 

Kamperzeedyk 

30967  Kamperzeedijk 6 8281PG Gene-muiden  

 04MA bao Chr Basissch De 

Driester 

Genemuiden SWV de Brug 3 

Ver Stg Insth Sch md 

Bybel Wapenveld 

92639  Postbus 21 8190AA Wapenveld  

 05UF bao Ds van Maasschool Wapenveld SWV de Brug 3 

Ver t Stg Insth Sch op 23948  Meidoornstraat 20 8091JX Wezep  
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Geref Grondsl 

 06EF bao CBS De Meidoorn Wezep SWV de Brug 3 

Ver v PC Oldebroek 

Bso 

37519  Tulpstraat 1bg 8096BV Oldebroek  

 07LX bao Timotheusschool Oldebroek SWV de Brug 3 

Vereniging 

Nederlandse 

Hervormde 

Schoolvereniging 

92626  Klapperdijk 35 8191AC Wapenveld  

 05UE bao Goede Herderschool 

PC 

Wapenveld SWV de Brug 3 

 08BJ bao De Parel Wapenveld SWV de Brug 3 

Ver. Stichting 

Instandhouding v 

Hervormde School 

op Gg Te Rouveen 

90637  Goudenregen-straat 2 7954GW Rouveen  

 08AP bao De Triangel Rouveen SWV de Brug 3 

Vereniging voor 

Christelijk Nationaal 

School Onderwijs 

93653  Burg van 

Vleutenstraat 10 

8276AL Zalk  

 05VD bao Oranjeschool 

vBasisond 

Zalk SWV de Brug 3 

Vereniging voor 

Gereformeerd School 

Onderwijs te Laag 

Zuthem 

41861  Kolkweg 41 A 8055PT Laag Zuthem  

 15BU bao Chr Basisschool de 

Linde 

Laag Zuthem SWV de Brug 3 

       

Vereniging voor Prot 

Chr Primair 

Onderwijs Gemeente 

Oldebroek e.o. 

41416  Postbus 7 8090AA Wezep  

 07ZJ bao Chr Bs GG Koldewijn 

Skoele 

Kamperveen SWV de Brug 3 

 09CR bao Basisschool 't Loo T Loo Oldebroek SWV de Brug 3 

 09UT bao Nassauschool Hattemerbroek SWV de Brug 3 

 09YY bao De Regenboog Oldebroek SWV de Brug 3 

 10NQ bao Oranjeschool Wezep SWV de Brug 3 

 11CY bao Goede Herderschool Wezep SWV de Brug 3 

Vereniging voor 

Protestants 

Christelijk Onderwijs 

te Hasselt 

41343  Prinses Marijkestraat 

1 

8061JM Hasselt  

 07EN bao Prins W 

Alexanderschool 

Hasselt SWV de Brug 3 

 07FU bao Basissch De 

Driemaster (2 loc.) 

Hasselt SWV de Brug 3 

 07YW bao Chr Basissch Het Anker Hasselt SWV de Brug 3 

Nederlandse 

Gereformeerde 

Scholen Ver. Kampen 

Ysselmuiden eo 

61661  Wederiklaan 1 8265DA Kampen  

 08OZ bao Basisschool De Fontein Kampen SWV de Brug 3 
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NR. 4 SWV 

De Stroming 

      

Openbare 

Rechtspers Opb. 

Onderwijs Zwolle en 

Regio 

13605  Postbus 55 8000AB Zwolle  

 19SP sbao SBO De Sluis Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 09RA bao Basisschool De 

Vlonder 

Hattem SWV de 

Stroming 

4 

 11AM bao Basisschool het Palet Hattem SWV de 

Stroming 

4 

 14XR bao De Toonladder Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 15EG bao Het Veldboeket Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 15HQ bao De Campherbeek Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 15UF bao Springplank Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 15YR bao De Marshof + Florens 

R. 

Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 16AP bao De Oosterenk Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 16CF bao Parkschool Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 16GH bao De Ridderspoor Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 16KE bao De Werkschuit Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 16LE bao De Wieden Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 16MI bao De Markesteen Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 22JG bao OBS Octopus Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 23TA bao Montessori 

Basisschool 

Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 24JC bao OBS Ysselhof Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 26AA bao Krullevaar Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

 28BP bao De Schatkamer Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

Stichting Op Kop, stg 

v OPO gemeente 

Steenwijk en 

Zwartewaterland 

41816  Postbus 2225 8355ZJ Giethoorn  

 18EO bao OBS De Vogelaar Genemuiden SWV de 

Stroming 

4 

 18LN bao OBS De Toermalijn + 

Genne 

Hasselt SWV de 

Stroming 

 

 

4 
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Stichting 

Jenapleinschool 

41626  Postbus 762 8000AT Zwolle  

 15XK bao De Jenapleinschool Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

Stichting Vrije School 

Zwolle 

78184  Bachlaan 8 8031HL Zwolle  

 

 

06ZZ bao Vrije School Michaël Zwolle SWV de 

Stroming 

4 

Stichting prOo: primair 

Openbaar onderwijs 

Noord-Veluwe 

 

 

41345 

  

 

Eisenhowerlaan 59 

 

 

3844AS 

 

 

Harderwijk 

 03EH bao Wereldweide & 't 

Noorder Merk 

Wezep SWV NO Veluwe 

 11GD bao De Heemde Veessen SWV NO Veluwe 

 11RX bao Jan Ligthartschool Wapenveld SWV NO Veluwe 

 12CK bao Jenaplanschool Heerde Heerde SWV NO Veluwe 

 12LM bao Horsthoekschool Heerde SWV NO Veluwe 

 12TO bao Obs de Spreng Heerde SWV NO Veluwe 

 12ZZ bao Parkschool Heerde SWV NO Veluwe 

NR. 5 SWV 

Florion 

      

Gereformeerde 

Schoolvereniging 

Accretio 

41632  Burg Vos de 

Waelstraat 2 

8011AT Zwolle  

 00BZ sbao Geref SBO Het 

Speelwerk 

Zwolle SWV Florion 5 

 00GR bao Kristal Heerde SWV Florion 5 

 03RE bao Basisschool De Mirt Kampen SWV Florion 5 

 04RA bao Geref School de Zaaier Hattem SWV Florion 5 

 22LX bao GBS de Klepperbelt Wezep SWV Florion 5 

 08RQ bao De Smaragd Zwolle SWV Florion 5 

 09PV bao De Schatgraver Zwolle SWV Florion 5 

 29UL bao De Sprankel Zwolle SWV Florion 5 

Vereniging voor 

Gereformeerd 

Primair Onderwijs De 

Zevenster 

41168  Postbus 93 7940AB Meppel  

 03HQ bao De Levensboom Rouveen SWV Florion 5 

 03RD bao Op De Hoeksteen Hasselt SWV Florion 5 

       

NR. 6 

Stichting 

Catent 

40888  Postbus 290 8000AG Zwolle  

 20QP sbao Facet Zwolle SWV Catent 6 

 03TX bao Basisschool St 

Nicolaas 

Lierderholthuis SWV Salland 6 

 05FA bao RK Basissch De 

Trekschuit 

Ijsselmuiden SWV Catent 6 

 05HF bao Sint Andreasschool Hattem SWV Catent 6 

 06LW bao Basisschool Wezep SWV Catent 6 
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Uilenhorst 

 09VJ bao De Wilgenburg Zwolle SWV Catent 6 

 10OK bao Basisschool De 

Wingerd 

Zwolle SWV Catent 6 

 12SW bao Basisschool Geert 

Grote 

Zwolle SWV Catent 6 

 12ZJ bao OEC.Basisschool De 

Kubus 

Zwolle SWV Catent 6 

 23EK bao RK Bo Phoenix Zwolle SWV Catent 6 

 26PY bao De Vlieger Zwolle SWV Catent 6 
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HOOFDSTUK  2 – statuten en aansluitingsovereenkomst 
 

STATUTEN STICHTING regio 23-05 PO    

 

Inleiding  

 

Heden, …………………………………verschijnen voor mij, mr ……………….., notaris te ………………: 

……………………………. (bestuurder(s) van de rechtspersoon of medewerker van notariskantoor) 
 

 

- de navolgende verenigingen/stichtingen: 

 

Opb Ond Zwolle                                        De Mare, stg. Op. bas.onderw. 

Ver t Stg Insth Sch Stichting Jenapleinschool 

Ver. een School met de Bijbel Ver. Ger. Pr. Onderw. Accretio 

Ver. Basisond. te Oldebroek Stichting Op Kop 

Stichting Aves Ver.Geref. Schoolond. L-Zuthem 

Stichting Catent St. OOK openbaar prim. onderw. 

mijnplein, stg. bpo in Salland Hervormde Ver. Chr. Onderwijs 

Vivente, Stg. Chr. Prim. Ond. Ned. Geref. Schoolvereniging 

Iris, Ver. voor Chr. Onderwijs Stichting Vrije School Zwolle 

Ver. Prim. Ond. 'De Zevenster' Ver. Herv. Sch.gem. Onderw. 

PCO Accrete Stg. v. PCSO/VSO v. Kampen eo 

VPCO Hasselt Stg Insth Herv Sch op Gg 

St. prOo:prim. Openb. ond. N-V Ned. Hervormde Scholenverening 

Ver. Prot. Chr. Prim. Onderw. Ver. St./Inst.hd. Sch. Bijbel 

Stichting Cambium Ver. Chr. Nat. Schoolond. Zalk 

 Stichting De Ambelt 

Deze vormen per één augustus tweeduizend veertien een samenwerkingsverband passend onderwijs 

op basis van de wetgeving zoals die vanaf 5 november tweeduizend twaalf luidt voor 

samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. 

 

Krachtens een ministeriële regeling is de regio voor het samenwerkingsverband passend onderwijs 

vastgesteld en loopt in beginsel gelijk met de grenzen van de gemeente: Hattem, Heerde, Kampen, 

Olst-Wijhe, Oldebroek, Raalte,  Rouveen (deel van de gemeente Staphorst), Zwartewaterland 

(exclusief Zwartsluis), Zwolle. 

 

De ondergetekenden zijn reeds aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden, de zogenaamde 

samenwerkingsverbanden WSNS, of bij een Regionaal Expertise Centrum. Deze 

samenwerkingsverbanden dienen te worden ontbonden en opgeheven nu zij per één augustus 

tweeduizend veertien geen bekostiging vanuit de overheid meer zullen ontvangen. Ook de regionale 

expertise centra zullen per laatst genoemde datum op houden te bestaan. 

 

Ondergetekenden sluiten zich aan bij de stichting SWV PO 23-05 door per één april tweeduizend 

dertien een aansluitingsovereenkomst te sluiten met voornoemde stichting.  
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Begripsbepalingen  

- Aangeslotene: het bevoegd gezag dat met de stichting een aansluitingsovereenkomst heeft 

gesloten. 

-    Afgevaardigde: een natuurlijk persoon die – al dan niet krachtens substitutie - het bevoegd 

gezag krachtens diens statuten rechtsgeldig vertegenwoordigt. 

-    Bevoegd gezag: de rechtspersoon, of in geval van niet-verzelfstandigd openbaar onderwijs 

het orgaan, die (een) scho(o)l(en) in stand houdt binnen de vorenbedoelde regio alsmede 

de rechtspersoon die (een) scho(o)l(en) voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de 

expertisecentra, in stand houdt waarvan de vestiging(en) is (zijn) gelegen binnen het gebied 

van het samenwerkingsverband en die deel neemt aan het onderhavige 

samenwerkingsverband.  

-    Deelregio: de 6 decentrale eenheden zoals aangegeven in het ondersteuningsplan. 

-    Medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op 

Scholen. 

-    Minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

-    Ondersteuningsplan: het plan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair 

onderwijs. 

-    Ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet Medezeggenschap 

op Scholen. 

-    Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen. 

-    Regio: het bij ministeriële regeling aan het samenwerkingsverband aangewezen 

aaneengesloten gebied waarbinnen het samenwerkingsverband haar doel verwezenlijkt. 

-    Samenwerkingsverband: de onderhavige rechtspersoon als bedoeld in artikel 18a van de 

Wet op het voortgezet onderwijs. 

-    Scholen(school): alle vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs, van scholen voor 

voortgezet speciaal onderwijs en van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs, voor zover daaraan voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, behorend tot 

cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra en gevestigd in voormelde regio. 

-    Schooljaar: het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig juli daaraanvolgend. 

-    Schoolondersteuningsprofiel(en): een (de) door het bevoegd gezag vast te stellen 

beschrijving(en) van de voorzieningen die op de onder zijn bevoegd gezag ressorterende 

scho(o)l(en) zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

 

Naam 

De stichting draagt de naam: stichting passend onderwijs PO 23-05  

De stichting heeft haar zetel in de gemeente: ……………….. 

 

Doelstelling 

1. De stichting heeft ten doel: 

a. het vormen en in stand houden van een regionaal samenwerkingsverband in de zin van 

artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs 

b. het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen 

en tussen alle scholen; 

c. het realiseren dat zoveel mogelijk van de in voormelde regio woonachtige leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; 

d. een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio 

woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

2. De stichting poogt het doel te bereiken door:  

a.    het vaststellen van een ondersteuningsplan en (financieel) jaarverslag; 
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b.    het in standhouden van een centrale commissie; 

c.    de samenwerking tussen jeugdzorg/hulpverlening en de gemeenten te bevorderen; 

d.   andere middelen die aan het doel van de stichting dienstbaar kunnen zijn.  

 

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

 

Organen van de stichting 

1. De stichting kent als orgaan het bestuur. 

2. Daarnaast kent de stichting een manager, die belast is met door het bestuur gemandateerde 

bevoegdheden. 

3. Binnen de stichting kunnen voorts een of meerdere (advies)raden en/of commissies worden  

              ingesteld. 

 

Aangeslotenen 

1. Aangesloten kunnen slechts zijn het bevoegd gezag van de scholen/vestigingen voor primair 

onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs die in de regio gevestigd zijn dan wel het 

bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs vormen, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de 

Wet op de expertisecentra, waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen buiten het 

gebied van een samenwerkingsverband doch die wensen deel te nemen aan het onderhavige 

samenwerkingsverband. 

2. Aangeslotene is dat bevoegde gezagsorgaan dat zich schriftelijk als aangeslotene bij het 

bestuur heeft aangemeld en voldoet aan in lid 1 van dit artikel genoemde eis, en door het 

bestuur als aangeslotene is toegelaten. 

3. Rechten en plichten van de aangeslotenen ten aanzien van de stichting op basis van het 

gestelde in deze statuten worden nader geregeld in een aansluitingsovereenkomst. 

4. Op de aan deze akte gehechte bijlage staan de aangeslotenen van de stichting vermeld. 

5. De aangeslotenen eerbiedigen elkanders identiteit en de stichting houdt daar bij de 

uitvoering van de taken rekening mee. 

6. De aansluiting van een bevoegd gezag eindigt indien: 

a. de aangeslotene wordt ontbonden of ophoudt te bestaan als gevolg van fusie en/of 

de aangeslotenen niet langer bevoegd gezag is als bedoeld in de Wet op het primair 

onderwijs; 

b. onder het aangesloten bevoegd gezag geen school meer in de regio ressorteert, dan 

wel indien het betreft een school voor speciaal onderwijs welke geen onderwijs meer 

geeft aan leerlingen uit de regio; 

c. de aangeslotene de aansluitingsovereenkomst opzegt; 

d. namens de stichting de aansluitingsovereenkomst wordt opgezegd; 

e. de aansluitingsovereenkomst wordt ontbonden. 

7. Een aangeslotene kan de aansluitingsovereenkomst schriftelijk opzeggen met in achtneming  

 van tenminste een termijn van zes maanden tegen het einde van het lopende schooljaar. 

8. In onderling overleg zullen de juridische, organisatorische, personele en financiële gevolgen 

 voortvloeiende uit de beëindiging naar de beginselen van de redelijkheid en billijkheid door 

het bestuur worden vastgesteld, schriftelijk in een document worden vastgelegd en voorts 

worden opgelegd aan het bevoegd gezag dat niet meer aangesloten is. 

9. Als de opzegging door een aangeslotene niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt 

de aansluitingsovereenkomst door tot het einde van het eerstvolgende schooljaar, tenzij het 

bestuur anders besluit. 

10. De aansluitingsovereenkomst is niet overdraagbaar. 
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11. Het bestuur kan de aansluitingsovereenkomst slechts schriftelijk tegen het einde van het 

lopende schooljaar aan een aangeslotene opzeggen met in achtneming van een termijn van 

zes maanden. 

12. Opzegging door het bestuur als hiervoor bedoeld is niet mogelijk indien en zolang op grond 

van artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs de wettelijke verplichting tot oprichting 

en instandhouding van een samenwerkingsverband passend onderwijs geldt. 

13. Het bestuur kan een aansluitingsovereenkomst per direct schorsen indien de aangeslotene in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting handelt, of de stichting op 

onredelijke wijze benadeelt. Gedurende de schorsing is de aangeslotene niet bevoegd de 

rechten als vermeld in de aansluitingsovereenkomst uit te oefenen en is de stichting niet 

gehouden prestaties jegens de aangeslotene te verrichten.  

De schorsing kan slechts gelden voor een periode van ten hoogste drie maanden. De 

schorsing kan worden verlengd met een nieuwe periode voor ten hoogste drie maanden. 

Verlening van de schorsing is onbeperkt mogelijk, indien en zolang de aangeslotene 

gedurende schorsing in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting blijft 

handelen, of de stichting op onredelijke wijze blijft benadelen. In geval van benadeling van 

de stichting door de aangeslotenen als gevolg waarvan de stichting schade leidt, kan de 

stichting de schade bij de aangeslotene verhalen. 

14. Aansluiting bij het samenwerkingsverband en beëindiging van aansluitingsovereenkomst 

gaan in per één augustus van het (volgende) schooljaar. 

 

Geldmiddelen 

De geldmiddelen welke het samenwerkingsverband ter beschikking staan bestaan uit: 

1. de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging van de wettelijke taken van het 

samenwerkingsverband; 

2. de bijdragen van de aangeslotenen; 

3. stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; 

4. subsidies, giften, schenkingen en andere baten; 

5. erfstellingen en legaten, welke alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen 

worden aanvaard. 

 

Bestuur (samenstelling) 

1. De stichting kent een bestuur en een manager, die belast is met door het bestuur 

gemandateerde bevoegdheden.  

2.  Het bestuur bestaat uit zoveel leden als er aangeslotenen in de regio zijn. 

3. De leden van het bestuur worden benoemd door de aangeslotenen met dien verstande dat 

slechts één afgevaardigde van een aangeslotene tot bestuurslid kan worden benoemd. De 

benoeming geschiedt aan de hand van een profielschets.  

4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,  een vicevoorzitter en een penningmeester  

en/of secretaris aan. De functie van penningmeester en secretaris kunnen ook door één  

persoon worden vervuld 

5. De manager is niet benoembaar als bestuurslid 

6. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een  

op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurslid is onmiddellijk  

herbenoembaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster  

van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

7.  In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in 

het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur. 
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8. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. 

Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

9. Indien een bestuurslid is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de 

schorsing te besluiten tot ontslag van het bestuurslid dan wel tot opheffing of handhaving van de 

schorsing. Bij het ontbreken van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. 

10. Een bestuurslid dat is geschorst wordt in de gelegenheid gesteld zich in een bestuursvergadering 

te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag 

wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de 

gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord. 

11. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.  

12. De bestuursleden handelen conform de ‘Code Goed Onderwijsbestuur in het primair onderwijs’ 

van de PO-raad. 

De bestuursleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 

voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of laten, die het belang 

of de reputatie van de stichting of scholen schaden.  

Elk bestuurslid heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de stichting 

en een van de scholen ontstaat, dan wel dat de schijn van een belangenverstrengeling wordt 

opgeroepen. 

Indien een bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid 

voor zichzelf of een ander lid zou kunnen optreden, wordt dit direct gemeld en besluit het 

bestuur van de stichting hoe hiermee om te gaan. 

De bestuurders zijn verplicht tot geheimhouding van wat hen uit hoofde van hun functie ter 

kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is 

opgelegd.  

13. Een lid van het bestuur defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen; 

c. door zijn aftreden; 

d. door zijn ontslag; 

e. door het verlies van de functie of kwaliteit op grond waarvan hij tot bestuurder is 

benoemd.       

  

Taken en bevoegdheden bestuur en manager 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.  

2. Het bestuur, alsmede de voorzitter en secretaris gezamenlijk, zijn bevoegd de stichting te 

vertegenwoordigen.  

3. De stichting kent buiten het bestuur geen andere organen die namens de stichting kunnen 

handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, 

behoudens – na melding -  door het bestuur aan te stellen manager en behoudens 

natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het bestuur 

worden aangewezen. 

4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring van registergoederen anders dan in het kader van een schenking 

of erfrechtelijke verkrijging, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van 

alle in functie zijnde bestuursleden. 

5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
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maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit 

wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.  

6. Het bestuur benoemt een manager die leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen 

het samenwerkingsverband en die is belast met de voorbereiding en uitvoering van het 

beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband en bevoegd alle daarvoor 

noodzakelijke handelingen te verrichten.  

7. De manager geeft leiding aan het personeel dat werkzaamheden uitvoert voor het 

samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van het 

ondersteuningsbeleid. 

8. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris mandateren het bestuur en beheer over 

het samenwerkingsverband aan de manager binnen in het managementstatuut nauwkeurig 

omschreven grenzen en voor zover het niet betreft bevoegdheden die in lid 12 van dit artikel 

zijn voorbehouden aan het bestuur. 

9. Het bestuur stelt voor de manager een managementstatuut vast waarbinnen hij zijn taken en 

bevoegdheden dient uit te oefenen. 

10. Het bestuur kan middels daartoe strekkende volmacht de manager de bevoegdheid geven 

om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

11. Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toeziend bestuur concept, uitgewerkt in 

een toezichtskader, en fungeert als intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe 

op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden welke door hem aan 

de manager zijn gemandateerd en staat hij de manager met raad terzijde.  

12. Voorbehouden aan het bestuur is (besluitvorming strekkende tot): 

a. Goedkeuring, wijziging en vaststelling van de strategische doelstellingen van de 

stichting (missie en visie); 

b. Goedkeuring, wijziging en vaststelling van het ondersteuningsplan en de 

meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband; 

c. vaststelling van het jaarverslag van de stichting; 

d. het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde 

gezagsorganen; 

e. vaststelling en wijziging van het managementstatuut alsmede vaststelling van 

eventuele kaders voor de manager; 

f. de aanwijzing van de registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van 

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

g. het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en op de naleving van de 

vigerende code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code; 

h. het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending 

van de middelen van het samenwerkingsverband verkregen op grond van de Wet op 

het primair onderwijs; 

i. aanvraag van faillissement van de stichting en van surséance van betaling; 

j. benoeming of ontslag en vaststelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de 

manager van het samenwerkingsverband; 

k. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de 

stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo. 

13. Voorbehouden aan het bestuur is de benoeming, schorsing en het ontslag van 

personeelsleden welke – eventueel - aan het samenwerkingsverband zijn verbonden. 

14. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in de vorige leden 12 en 13 worden door de manager 

aan het bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de 

gevolgen van het beoogde besluit. 

15. De stichting is in haar – eventuele - hoedanigheid als werkgever aangesloten bij een 

commissie van beroep en een klachtencommissie. 
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16. Het bestuur voert ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het – eventuele - 

personeel Decentraal Georganiseerd Overleg. 

17. Het bestuur voert het overleg met de medezeggenschapsraad (indien er personeel in dienst 

is) en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. 

 

Bestuursvergaderingen 

1. Het bestuur vergadert, met regelmatige tussenpozen, ten minste twee maal per jaar en 

voorts zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de overige bestuursleden dit nodig 

oordelen. 

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het 

bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de goedkeuring 

en vaststelling van:  

a. het jaarverslag over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid 

alsmede de balans en de staat van baten en lasten; 

b. de meerjarenbegroting. 

Tevens presenteert de manager daarbij zijn(beleids)plannen voor het komende jaar. 

De goedgekeurde casu quo vastgestelde stukken worden ondertekend door de 

bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan 

onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan iedere 

aangeslotene in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen 

nakomen. 

3. Het bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar gestelde 

doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten het heeft ontplooid en welke maatregelen zijn 

genomen om de beoogde missie en doelstellingen te bereiken. Daarbij geeft het bestuur aan 

of voldaan is aan de uitspraken zoals vermeld in het toezichtkader en legt het bestuur 

verantwoording af over de uitvoering van zijn toezichthoudende taken en de uitoefening van 

zijn toezichthoudende bevoegdheden.  

4. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is vereist dat twee/derde van het aantal in 

functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

5. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 

medebestuursleden laten vertegenwoordigen. 

6. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen vóór 

de vergadering zal worden gehouden en bevat een opgave van de onderwerpen, welke ter 

vergadering in behandeling zullen komen. Over niet in de oproep vermelde onderwerpen 

kunnen geen besluiten genomen worden, tenzij het voltallige bestuur aanwezig is en het 

besluit met algemene stemmen wordt genomen. De manager woont de vergaderingen van 

het bestuur bij en heeft een adviserende stem. 

7. Ieder lid van het bestuur brengt één stem uit. Stemming geschiedt mondeling, tenzij een of 

meer leden een schriftelijke stemming wensen. 

8. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering 

uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen 

worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming 

plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

9. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag der 

stemming is beslissend. 

10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de 

vergadering dit verlangt. 

11. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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12. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Indien bij stemming over personen de vereiste 

meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het 

hoogste aantal stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. Indien 

dan ook de stemmen staken, beslist terstond het lot. 

13. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvolgende 

bestuursvergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan worden ondertekend door 

de voorzitter en de secretaris. 

 

 Geschillenregeling en mediation 
1. In geval van geschillen in het kader van het beleid van het samenwerkingsverband (binnen het 

bestuur of tussen het bestuur en een of meer aangeslotenen), zullen de partijen binnen de 
stichting die het geschil betreft trachten het geschil in eerste instantie op te lossen met behulp 
van mediation.   

2. Eerst indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp 
van mediation, heeft elke partij het recht om het geschil voor te leggen aan de landelijke 
arbitragevoorziening die de Minister heeft ingesteld . 

3. Vorenbedoelde benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door of namens het bestuur 
genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband wenden 
tot de arbitragevoorziening als bedoeld in het tweede lid. De arbitragevoorziening hoort partijen 
en doet een voor alle partijen bindende uitspraak. 

 

Informatieplicht 

1. Elke aangeslotene voorziet het bestuur en de manager van alle informatie die benodigd is 

voor een goede uitvoering van de taken van de stichting. 

2. De bestuursleden sturen vóór vijftien oktober van elk jaar hun telgegevens van één oktober 

naar de manager. 

 

Bezwaaradviescommissie 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie van de PO-raad 

die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de 

toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal (basis) onderwijs. 

Of heeft een eigen commissie. 

 

 Privacyreglement en informatievoorziening aan ouders 

1. Het samenwerkingsverband stelt een privacyreglement vast waarin staat vermeld wie en op 

welke wijze persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens mogen 

worden verwerkt, hoe de beveiliging van de gegevens plaats dient te vinden en welke 

rechten (inzage, correctie, vernietiging) betrokkenen hebben. Het privacyreglement dient 

passende waarborgen te bieden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

betrokkenen onder meer tegen misbruik van de gegevens, tegen het verwerken van onjuiste 

gegevens en om te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel 

dan het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

2. Het samenwerkingsverband verstrekt van élk advies aan het bevoegd gezag van de school 

over een leerling aangaande de ondersteuningsbehoefte van die betreffende leerling een 

afschrift aan de ouders. 

 

 Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar betreft een 

verlengd boekjaar en eindigt derhalve per ultimo december tweeduizend veertien. 
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2. Het bestuur van de stichting is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van al 

hetgeen verder de financiën van de stichting betreft op zodanige wijze boek te houden dat 

daaruit te allen tijde de rechten en plichten van de stichting kunnen worden gekend.  

3. In jaarvergadering, die jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt 

gehouden, legt het bestuur rekening en verantwoording af over het verstreken boekjaar, aan 

de hand van een door het bestuur vastgestelde jaarrekening en jaarverslag.  

4. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de richtlijnen 

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

5. Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de registeraccountant die door het bestuur 

is benoemd. Deze registeraccountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur 

en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de in 

het vorige leden bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.  

6. Het bestuur zendt binnen één maand na vaststelling van de jaarrekening en jaarverslag een 

exemplaar daarvan aan de aangeslotenen. 

7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.  

 

Statutenwijziging 

1. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de instemming van alle leden van het 

bestuur. 

2. De oproep geschiedt schriftelijk door of namens de voorzitter, ten minste veertien dagen 

vóór de vergadering zal worden gehouden en bevat de mededeling dat daarin de wijziging 

van de statuten zal worden voorgesteld. 

3. Degenen die de oproeping tot de bestuursvergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering 

een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) 

opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de bestuursleden ter inzage leggen tot na 

de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. 

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt.  

5. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als 

bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als 

bedoeld in artikel 2:334a van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Ontbinding en vereffening 

1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 2:19 van het Burgerlijk Wetboek 

wordt de stichting ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur. Het in deze statuten 

ten aanzien van statutenwijziging bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

vereffening door het bestuur. 

3. Aanwezige geld/middelen van de stichting worden voor de datum van ontbinding naar rato 

van het aantal leerlingen teruggestort naar de aangeslotenen.  

4. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moeten worden 

bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, 

gedurende zeven jaren na de vereffening. 
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AANSLUITINGSOVEREENKOMST 

 

A. Stichting samenwerkingsverband  ………………………………………… (PO 23-05) gevestigd te 

………………. 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ……………………………. 

hierna te noemen: het samenwerkingsverband 

 

B. ………………….(naam schoolbestuur) 
………………….(adres schoolbestuur) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

………………….(naam)………………………….(functie) 

hierna ook te noemen: het bevoegde gezagsorgaan of de aangeslotene 

 

enz. enz. 

 

overwegende dat: 

- het bevoegde gezagsorgaan zich wenst aan te sluiten bij voornoemd samenwerkingsverband 

om te voldoen aan de wettelijke verplichting van artikel 18a WPO; 

- het samenwerkingsverband het bevoegde gezagsorgaan als aangeslotene van de stichting 

wenst toe te laten; 
 

komen overeen: 

 

 Algemeen 
 

1. Het bevoegde gezagsorgaan sluit zich aan als bedoeld in artikel …. van de statuten van het 

samenwerkingsverband en onderwerpt zich daarmee aan de in deze overeenkomst 

geregelde verplichtingen jegens het samenwerkingsverband, een en ander op basis van de 

statuten van het samenwerkingsverband. 

2. Het samenwerkingsverband accepteert het bevoegde gezagsorgaan als aangeslotene als 

bedoeld in artikel ……. van de statuten van het samenwerkingsverband en onderwerpt zich 

daarmee aan de in deze overeenkomst geregelde verplichtingen jegens de aangeslotene, een 

en ander op basis van die statuten.  

3. Deze aansluiting geldt voor onbepaalde tijd doch eindigt indien: 

a. de aangeslotene ophoudt te bestaan als gevolg van ontbinding of fusie en/of niet langer 

bevoegd gezag is als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of (voortgezet) speciaal 

onderwijs; 

b. onder het aangesloten bevoegd gezag geen school meer in de regio ressorteert, dan wel 

indien het betreft een school voor (speciaal en) voortgezet speciaal onderwijs: geen 

onderwijs meer geeft aan leerlingen uit de regio; 

c. de aangeslotene de aansluitingsovereenkomst opzegt; 

d. namens de stichting de aansluitingsovereenkomst wordt opgezegd; 

e. de aansluitingsovereenkomst wordt ontbonden. 

4. Voor de opzeggingstermijnen en overige bepalingen omtrent het aangesloten zijn wordt 

verwezen naar hetgeen daarover in de statuten van het samenwerkingsverband staat 

vermeld. 

5. De juridische, organisatorische, personele en financiële gevolgen voortvloeiende uit de 

beëindiging van de aansluiting dient de instemming van alle aangeslotenen te hebben. 
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 Rechten jegens het samenwerkingsverband 
 

6. De onder de aangeslotene ressorterende (vestigingen van) scholen hebben het recht gebruik 

te maken van/deel te nemen aan het samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen dat het samenwerkingsverband binnen en tussen de scholen 

realiseert. 

7. De aangeslotene heeft het recht deel te nemen in de besluitvorming binnen het 

samenwerkingsverband een en ander zoals is geregeld in de statuten van het 

samenwerkingsverband.  

8. De aangeslotene heeft het recht bij het samenwerkingsverband het verzoek neer te leggen 

een leerling te beoordelen op toelaatbaarheid tot het (speciaal en) voortgezet speciaal 

onderwijs. 

9. De aangeslotene heeft het recht het samenwerkingsverband om advies te vragen over de 

ondersteuningsbehoefte van een leerling.  

10. De aangeslotene heeft het recht om de centrale commissie van het samenwerkingsverband 

om advies te vragen over het aanbod en de invulling van speciaal onderwijs en over het 

aanbieden van dat onderwijs aan leerlingen in – eventuele – andere arrangementen voor 

speciale voorzieningen. 

11. De aangeslotene heeft het recht op een rekening en verantwoording door het bestuur van 

het samenwerkingsverband en in dat kader recht op ontvangst van de jaarrekening en het 

jaarverslag van het samenwerkingsverband. 
 

 Plichten jegens het samenwerkingsverband 

12. De aangeslotene draagt er zorg voor dat uit zijn organisatie een afgevaardigde de functie van 

bestuurslid van het samenwerkingsverband vervult conform de statuten van het 

samenwerkingsverband. 

13. De aangeslotene draagt er zorg voor dat een afgevaardigde op de vergaderingen van het 

samenwerkingsverband aanwezig is. 

14. De aangeslotene draagt er zorg voor dat de medezeggenschapsraden van de onder hem 

ressorterende scholen in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over het vast 

te stellen schoolondersteuningsprofiel dan wel de wijziging daarvan. 

15. De aangeslotene bevordert dat de medezeggenschapsraden van de onder hem ressorterende 

scholen leden of gemandateerden vanuit de deelregio afvaardigen ten behoeve van de 

ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. 

16. De aangeslotene voorziet het bestuur en de manager van het samenwerkingsverband tijdig 

van alle informatie welke nodig is voor een goede uitvoering van de taken van het 

samenwerkingsverband. 

17. De aangeslotene houdt zich aan het privacyreglement van het samenwerkingsverband. 

18. De aangeslotene is verplicht om deel te nemen aan eventuele activiteiten van het 

samenwerkingsverband  

19. De aangeslotene is verplicht verantwoording af te leggen aan het samenwerkingsverband en 

daarmee aan de overige aangeslotenen omtrent de besteding van de door hem ontvangen 

rijksmiddelen. 

20. De aangeslotene verplicht zich de gelden welke hij krachtens het ontbinden van het 

samenwerkingsverband PO WSNS of het REC terug gestort heeft gekregen over te dragen 

aan het samenwerkingsverband PO-23-05 

21. De aangeslotene is verplicht wijzigingen in bestuurssamenstelling, adressering, telefoon, e-

mail, bankrekeningnummers en dergelijk aan het samenwerkingsverband door te geven. Het 
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verzuim van het niet tijdig doorgeven van wijzigingen is voor rekening en risico van de 

aangeslotene. 

22. Voor zover op hem betrekking hebbend zal de aangeslotene de bepalingen in de statuten van 

het samenwerkingsverband nakomen. 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ….. op …. 

 

 

 

 

………………………….…. (naam) 

Samenwerkingsverband PO 23-05. 

 

 

 

 

………………… (naam) 

 

 

 

 

………………….(naam schoolbestuur)
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Hoofdstuk  3   Hoe werkt het stelsel? 
 

1. DUO berekent het aantal leerlingen in het SWV op basis van T-1. 

 

2. Op basis van dit leerlingaantal wordt een normatief ondersteuningsbudget  
              berekend.1 Dit budget bestaat uit 2 onderdelen: het eerste deel betreft het huidige  
              WSNS budget (de lichte ondersteuning) en een 2e deel bestaande uit de meerkosten 
              SO en het budget van de Rugzakken regulier onderwijs + (per 1-8-2015) het AB (=  
              ambulante begeleiding) budget, dit heet de zware ondersteuning. Het budget voor  
              de zware ondersteuning wordt berekend aan de hand van  landelijke gemiddelden  
              gebaseerd op de teldatum 1-10-2011. 

 
3.      Alvorens het ondersteuningsbudget uit te keren aan de rechtspersoon van het nieuwe SWV  

Passend onderwijs wordt aan de hand van de BRON gegevens van de SO scholen (cluster 3 en 
4) bekeken welke leerlingen bij welk SWV horen (dit gebeurt òf aan de hand van de postcode 
van de ouders òf aan de hand van het BRINnummer van de verwijzende school). Tevens 
beziet DUO of een leerling in bekostigingscategorie 1, 2 of 3 is geplaatst (NB het SWV geeft 
een verklaring2 waarin is aangegeven òf een leerling toelaatbaar is voor het SO èn voor welk 
bedrag: laag, middel of hoog3 (bekostigingscategorie 1, 2 of 3 ) èn voor welke tijd4 ).   
Aandachtspunt hierbij is de directe instroom in het SO, landelijk is dat ca. 45%, in 23-05 was 
dat per 1-10-2011 31% (met name in cluster 3). 

 

4.          Nadat DUO de kosten van de SO leerlingen die bij het SWV behoren heeft afgetrokken van  
 het deel zware ondersteuning van het ondersteuningsbudget en overgedragen aan de SO 
              school/scholen cluster 3 en 4, keert DUO het budget lichte ondersteuning en het restant van  
              het budget zware ondersteuning uit aan het bestuur van het  SWV. 
 
5. Indien er onvoldoende budget in het zware ondersteuningsdeel aanwezig is om het bij het 

SWV behorende aantal leerlingen in het SO te bekostigen, wordt er gekort op de lumpsum 
van de aangesloten schoolbesturen. Het 1e deel (het lichte ondersteuningsbudget) blijft 
intact en dient in ieder geval benut te worden om het aantal SBO leerlingen boven de 2% en 
eventueel grensverkeer te bekostigen5. De WSNS systematiek verandert immers niet. 
 

6. Het SWV dient in het ondersteuningsplan o.a. vast te stellen hoe de besteding van de 
middelen plaatsvindt en de wijze waarop daarover verantwoording wordt afgelegd.  
 

7.  het budget zware ondersteuning, het zgn. normatieve ondersteuningsbudget, wordt in de 
loop van 5 jaar verevend. Per 1-8-2020 ontvangen alle SWV’en dan hetzelfde normatieve 
ondersteuningsbudget. In de periode naar 2020 ontvangt 23-05 jaarlijks (bij gelijkblijvende 
percentages voor LGF en SO) een vereveningscorrectie, van ca. 2,6 miljoen, aflopend in 5 
schooljaren naar nul. 

                                                
1 Zie het laatste overzicht van OCW van oktober 2012. 
2 Ook voor het SBO moet het SWV een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. 
3 Er zijn 3 categorieën: categorie 1 zijn de huidige cluster 4 en zmlk leerlingen (ca. € 8.000,-); categorie 2 de lichamelijk   beperkte kinderen  

  (ca. € 14.000,-) en categorie 4 de meervoudig gehandicapte kinderen. (ca. € 20.000,-) 
4 Een verklaring heeft een minimale tijdsduur van 1 schooljaar. 
5 Voor het SBO geldt dat DUO de basisbekostiging baseert op het werkelijk aantal leerlingen en de 2% bekostiging verdeelt  over de SBO  

   scholen naar rato van het aantal leerlingen op de SBO’s. 
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HOOFDSTUK  4 – DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 
 

De basisondersteuning bestaat uit de volgende standaarden en indicatoren: 

 
Standaard 1:   Leerlingen ontwikkelen zich op onze school in een veilige   omgeving. 

Indicatoren: 

1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. 

2. Onze leerlingen voelen zich veilig op school. 

3.  Wij zorgen voor respectvolle omgangsvormen in de school. 

4. Wij hanteren regels voor veiligheid en omgangsvormen. 

5. Wij hebben inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen. 

6. Wij hebben zicht op de incidenten die zich voordoen. 

7.  Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. 

 

 

Standaard 2:  Wij werken met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op verschillen 
tussen leerlingen. 

Indicatoren: 

1. Wij hebben extra (orthodidactische) materialen. 

2. Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen met een taalachterstand. 

3. Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de leerlingen. 

4. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen. 

5. Wij stemmen de werkvormen af. 

6. Wij geven leerlingen extra en directe feedback. 

7. Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen. 

8. Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de leerlingen. 

 

 

Standaard 3: De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

Indicatoren: 

1.  Wij hebben normen voor welke resultaten wij willen bereiken (ten minste voor rekenen 

en Nederlandse taal). 

2.  Onze normen bevatten de referentieniveaus taal en rekenen. 

3.  Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem met genormeerde instrumenten 

en procedures 
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4. Ten minste 2 maal per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en 

individueel niveau. 

5.  Wij volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen 

6.  Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning nodig hebben. 

 

 
Standaard 4:  Wij werken opbrengst- en handelingsgericht aan het uitvoeren van de 
onderwijsondersteuning. 

Indicatoren: 

1. Wij passen zo nodig de groepsplannen twee maal per jaar aan op basis van toets 
gegevens.  

2. Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste twee maal per jaar aan op basis van 
toets gegevens.  

3. Wij voeren de onderwijsondersteuning volgens plan uit. 

4. Wij evalueren regelmatig de effecten van de onderwijsondersteuning (wat de 

ondersteuning heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van leerlingen).  

 

 

Standaard 5: Voor alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven is een ambitieus 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Indicatoren: 

1.  Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur volgens een format van het 

bestuur.  

2. Onze ontwikkelingsperspectieven maken deel uit van het leerling dossier. 

3. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een integraal karakter (één-kind-één-plan). 

4. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn leidend voor het personeel en eventuele externe 

begeleiders. 

5. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten een omschrijving van het eind- en 

ontwikkelingsperspectief van de leerling. 

6. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten in elk geval tussen- en einddoelen. 

7. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten die gekoppeld zijn aan de referentieniveaus 

taal en rekenen. 

8. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten de inzet van middelen en extra menskracht. 

9. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn handelingsgericht opgesteld. 

10. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten evaluatiemomenten. 

 

 

Standaard 6: Wij hebben een adequate leerlingenondersteuning. 

Indicatoren: 

1. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenondersteuning. 

2. Onze visie hebben wij vastgelegd. 
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3. Deze visie wordt gedragen door het hele team. 

4. We weten wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn. 

5. Wij hebben vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. 

6. Wij hebben inzicht in de fysieke gezondheid van onze kinderen. 

7. Onze interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. 

8. Wij zetten ondersteuningsmiddelen gericht in. 

 

 

Standaard 7: Onze school gaat jaarlijks de effecten na van de ondersteuning en past zo 
nodig het beleid aan. 

Indicatoren: 

1. Wij evalueren jaarlijks de leerling ondersteuning. 

2.   Wij evalueren de resultaten van de leerlingen. 

3.   Wij evalueren het onderwijsleerproces. 

4. Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van de evaluatie (verbeterplan, 

ontwikkelagenda). 

5.   Wij borgen de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 

6.  Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven. 

7.  Wij gaan jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. 

8.  Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur. 

 

 

Standaard 8: Wij zijn deskundig en werken in een professionele cultuur. 

Indicatoren: 

1. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften.   

2. Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken).  

3. Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect, 

omgangsregels handhaven).  

4. Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed klassenmanagement).  

5. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid. 

6. Wij staan open voor reflectie en voor ondersteuning.  

7. Wij werken aan onze handelingsgerichte vaardigheden. 

8. Wij hebben de mogelijkheid in teamverband te leren. 

9. Wij nemen deel aan lerende netwerken over de leerling ondersteuning. 
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Standaard 9: Wij betrekken ouders en leerlingen nauw bij de school en de ondersteuning. 

Indicatoren: 

1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (en/of leerlingen). 

2. Wij bevragen ouders (idem) over hun wensen en verwachtingen.  

3. Wij bevragen ouders (idem, enz.) over hun ervaringen met thuis. 

4. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind.  
5. Bij leerling: wij informeren leerlingen over hun ontwikkeling. 

6. Wij doen dat tijdig en regelmatig. 

7. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind.  
8. Bij leerling bij hun plan. 

9. Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 

10. Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief. 

11. Wij betrekken ouders bij de warme overdracht naar een volgende 
      groep. 

12. Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding. 

13. Wij houden met ouders en leerlingen een exitinterview. 

14. Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een 
      andere school. 

 

  

Standaard 10: Wij hebben een effectieve ondersteuningsstructuur in de school. 

Indicatoren: 

1. Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding (IB). 

2. De IB’er beschikt over voldoende tijd en middelen. 

3. De IB’er is voldoende gekwalificeerd. 

4. Taken op het gebied van onderwijsondersetuning zijn bij ons duidelijk belegd. 

5. De IB’er heeft een duidelijke taakomschrijving. 

6. Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van de IB’er. 

7. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de leerling 
ondersteuning zijn duidelijk en transparant.  

8. Leraren worden ondersteund bij de ontwikkelingsperspectieven. 

9. Onze onderwijsondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk. 

10. Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. 

11. Bij ernstige problemen wordt er snel ingegrepen. 

12. Wij weten waar wij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften. 
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13. Onze onderwijsondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het 
bestuur, de deelregio en van het samenwerkingsverband 23-05. 

 
Standaard 11: Wij hebben een goed functionerend intern Ondersteuningsteam (IOT) 

Indicatoren: 

1. De taken van ons IOT zijn duidelijk. 

2. Onze IB’er leidt het IOT in de school. 

3. De taken van het IOT zijn vastgelegd. 

4. Ons IOT bereidt de verwijzing naar een andere school voor. 

5. Ons IOT ondersteunt ouders/leerlingen bij een verwijzing. 

6. Ons IOT bereidt de bespreking van onze leerling bij de toewijzing voor exrta 
ondersteuning voor. 

7. Ons IOT organiseert snelle hulp in de school. 

8. Ons IOT is het informatieloket voor ouders/leerlingen. 

 

 

Standaard 12: Wij dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over. 

Indicatoren: 

1. Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen (of speciaal basisonderwijs of 

speciaal onderwijs bij terugplaatsing) naar onze school. 

2. Wij organiseren warme overdracht met de voorschoolse instellingen of de vorige school.  

3. Het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de aanpak/het plan van de voorschoolse 

instellingen of de vorige school.  

4. Wij koppelen in het eerste jaar terug aan de voorschoolse voorziening of de vorige school. 

5. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  

6. Er is warme overdracht van onze school naar het VO. 

7. Wij organiseren warme overdracht bij de overgang naar een andere school of voorziening. 

8. Wij volgen onze leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende één jaar. 
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Het formulier voor de terugrapportage 

 

 

 

 Per school voor de kernstandaarden en indicatoren de scores vermelden. 

 De overige standaarden alleen vermelden als er een indicator 1 scoort of als er twee indicatoren 

2 scoren. 

 Indien het bestuur meerdere scholen omvat, het blok voor de andere scholen kopiëren (vooraf). 

Rapportage over de basisprofielen  

[jaar] 

[naam bestuur] 

2305PO 

naam 

basisschool  

brin 

nr 

kernstandaarden en indicatoren overige door bestuur met 

de school 

afgesproken 

ontwikkelpunten 

standaard  score indicatoren score standaard score 

  

2  5.3     

3  5.8    

4  9.7    

8          9.8    

            9.9     
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DE EXTRA ONDERWIJSONDERSTEUNING 

 
Hierbij treft u een overzicht aan van de extra ondersteuning. De extra ondersteuning is 

georganiseerd binnen een deelregio. Het gaat dan om de deelregio’s  

 Kampen e.o.,  

 Salland, en  

 4 deelregio’s in Zwolle  

1. Catent,  

2. De Stroming,  

3. de Brug, en  

4. Florion  

 

En vervolgens de centrale extra ondersteuningsvoorzieningen in de scholen voor speciaal onderwijs: 

de Twijn, de Ambelt, De Schakel (Kampen) en de Zonnehof te Raalte. 

voor de telefoonnummers en e-mailadressen : zie de website www.2305PO.nl  
De beschikbaarheid van voorzieningen is overwegend afhankelijk is van meerdere geldstromen. In 

veel gevallen zal de extra ondersteuning cofinanciering behoeven. Indien partijen uit het onderwijs of 

externe partners (zoals gemeenten of zorgverzekeraars) stoppen met aanvullende budgetten bestaat 

de gerede kans dat er witte vlekken gaan ontstaan. 

Het gaat derhalve in dit hoofdstuk om de huidige en geen structurele situatie. 

Dit laat wederom zien dat de afstemming tussen onderwijs en externe partners (in het bijzonder de 

gemeenten) voor het mogelijk maken van passend oplossingen voor kinderen in het onderwijs van 

cruciaal belang is. 

 
 
 

http://www.2305po.nl/
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DEELREGIO SALLAND 
 

 

 

 
Deskundigheid voor extra ondersteuning   

 

Het gaat hier om de deskundigheid die het swv Salland zelf beschikbaar heeft voor leerlingen en 
ouders. De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie. 
 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Vertrouwenspersoon X O O 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

GZ-psycholoog O X  O 

(School)maatschappelijk werker(s) O O  X 

Remedial teacher(s) X O O 

Speltherapeut(en), ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en)  X O O 

Creatief therapeut(en), spelbegeleider(s)  kindercoach,  Expertise op het 

gebied van handicapverwerking 

X O O 

Logopediste(s)/ spraakspecialist(en) O O X 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) O X O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) O O X 

Diagnostiek (vergoede) behandeling dyslexie  O O X 

Behandelaars dyslexie ( vergoede behandeling) BIG- geregistreerd O O X 

Taal-/lees specialisten O X O 

Reken-/wiskunde specialist(en) O O X 

Gedragsspecialisten O X O 

Deskundige(n) hoogbegaafdheid O X O 

Deskundige(n) NT2/taalonderwijs nieuwkomers O X O 

Deskundige(n) faalangstreductie  / empowermenttraining X O O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met epilepsie O O X 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  X O O 
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Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met visuele beperkingen  O O X 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen O X O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme ( PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

X O X 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 

Deskundige(n) op het gebied van het jonge kind (team JRK) O X O 

 
Aanbod aan onderwijs en ondersteuning 

 
Onderwijsaanbod 

(benaming groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen leerlingen 
Leeftijd  

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen zonder bijzondere of met lichte 

ondersteuningsbehoeften (gericht op de leer- en/of 

gedragsontwikkeling). 

Hierbij te denken aan : 

- Leerachterstanden met een aangepast programma 

/tweede leerweg voor 1 / 2 vakgebieden ( met een 

ontwikkelingsperspectief) 

- Dyslexie ( met eventuele ondersteuning vanuit de 

vergoede behandeling) 

- Lichte/ matige gedrags -en werkhoudings-

problemen 

4-12 jaar 

Regulier 

basisonderwijs 

met  

ondersteuning  

middels een   

beperkt  

(kort durend) 

ondersteuningsbudget 

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften  

die met een kortdurend  passende ondersteuning 

kunnen krijgen in de reguliere basisschool.  

Bij een (kort durend) ondersteuningsbudget kunnen 

we denken aan : 

- Leerlingen die kortdurend een intensieve 

begeleiding vragen. 

- Leerlingen met ernstige dyslexie en die kortdurend 

ondersteuning vragen om te leren werken met 

compenserende hulpmiddelen   

- Leerlingen met een kortdurende 

ondersteuningsbehoefte in het kader van 

gedragsontwikkeling. 

4-12 jaar 
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Regulier 

basisonderwijs  

met ondersteuning 

vanuit het 

expertisecentrum 

Leerlingen met  ondersteuningsbehoeften en die in 

aanmerking komen voor een SBO beschikking, maar 

die door de inzet van LOODS (SBO rugzak) passend 

opgevangen kunnen worden in het regulier 

basisonderwijs.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

- Een grote leerachterstand op meerdere 

vakgebieden 

- Een onderwijstraject dat zich kenmerkt door eigen 

ontwikkelingsperspectief op basis van een 

alternatieve leerroute ( eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer-en internaliserende 

gedragsproblemen (en mogelijk ook motivatie en 

werkhoudingsproblemen) 

4-12 jaar 

Regulier 

basisonderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Onderwijs 

(LGF) en ambulante 

ondersteuning vanuit 

een regionaal 

expertisecentrum 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die beschikken over een  

een indicatie speciaal onderwijs, maar die door het 

inzetten van het daarbij passende zorgbudget in de 

reguliere basisschool passend opgevangen kunnen 

worden binnen die regulier basisscholen. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot een 

ernstige visuele problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot een 

ernstige auditie of communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot een 

ernstige motorische beperking, cognitieve 

beperking of somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in relatie tot een 

ernstige psychiatrische problematiek 

4-12 jaar 

Regulier 

basisonderwijs  

met deelname aan  de 

Plusgroepen 

Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Zij bezoeken 10  

weken een groep met peers voor een aanvullend 

programma op een hoger niveau. Vanuit deze groepen 

krijgen de leerlingen huiswerk en schoolwerk mee.  

Er wordt extra aandacht gegeven aan de leerhouding, 

het leren leren, plannen en de omgang met 

medeleerlingen. 

10-12 jaar 

 

 

 

 

Speciaal Basis 

Onderwijs 

 

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften  

die in aanmerking komen voor een SBO beschikking en 

passend opgevangen moeten worden in het 

pedagogische klimaat van het SBO.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

- Een grote leerachterstand op meerdere 

vakgebieden 

4-12 jaar 
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- Een onderwijstraject met een eigen 

ontwikkelingsperspectief op basis van een 

alternatieve leerroute (eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer- en internaliserende of 

externaliserende gedragsproblemen. 

- Ernstige motivatie- en werkhoudingsproblemen 

- Een combinatie van ondersteuningsbehoeften, die 

een geïntegreerd aanbod gewenst maken ten 

aanzien van het onderwijstraject, logopedische 

ondersteuning, fysiotherapeutische ondersteuning 

en/of ondersteuning ten aanzien van de 

gedragsontwikkeling. 

Speciaal Basis 

Onderwijs met inzet 

van een budget 

Speciaal Onderwijs 

(LGF) en ambulante 

ondersteuning vanuit 

een regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften die beschikken over een 

indicatie speciaal onderwijs, maar die door het 

inzetten van het daarbij behorende zorgbudget in het 

SBO opgevangen kunnen worden. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot een 

ernstige visuele problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot een 

ernstige auditie of communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot een 

ernstige motorische beperking, cognitieve 

beperking of somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in relatie tot een 

ernstige psychiatrische problematiek 

4-12 jaar 
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DEELREGIO KAMPEN E.O.    

 

Het gaat hier om de deskundigheid die ons SWV  beschikbaar heeft voor leerlingen en ouders. Deskundigheid 

van buiten volgt bij het volgende blok. De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring 

of een combinatie. 

 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 
 

 + ++ Plan 

Revalidatiearts O O O 

Verpleegkundige(n) O O O 

Onderwijsassistenten die geautoriseerd zijn risicovolle- en voorbehouden 

verpleegkundige handelingen uit te voeren  

O O O 

Huiswerkbegeleider(s) O O O 

Vertrouwenspersoon O  x O 

Orthopedagogische deskundige(n) O x O 

GZ-psycholoog O  x O 

(School)maatschappelijk werker(s) O x O 

Remedial teacher(s) O 0 O 

Motorische remedial teacher(s) specialist bewegingsonderwijs ( 

lichamelijke en verstandelijke beperking) 

O x O 

Speltherapeut(en), ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en)  O O O 

Creatief therapeut(en), spelbegeleider(s)  kindercoach,  Expertise op het 

gebied van handicapverwerking 

O O O 

Logopediste(s)/ spraakspecialist(en) O x O 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) O x O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) O x O 

Diagnostiek (vergoede) behandeling dyslexie  O x O 

Behandelaars dyslexie ( vergoede behandeling) BIG- geregistreerd O O O 

Taal-/lees specialisten O x O 

Reken-/wiskunde specialist(en) x O O 

Gedragsspecialisten O x O 

Deskundige(n) hoogbegaafdheid O O x 

Deskundige(n) NT2/taalonderwijs nieuwkomers O O O 

Deskundige(n) faalangstreductie  / empowermenttraining O x O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) O x O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

O O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

O x O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met epilepsie O O O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  O x O 
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Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  O O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met visuele beperkingen  O O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen O x O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme ( PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

O x O 

Schoolvideo interactie begeleiding O x O 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming 

groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen leerlingen 
Leeftijd  

Uitstroom 

profiel 
+ ++ Plan 

Regulier 

basisonderwijs 
Leerlingen zonder bijzondere of met lichte 

ondersteuningsbehoeften (gericht op de 

leer- en/of gedragsontwikkeling). 

Hierbij te denken aan : 

- Leerachterstanden met een 

aangepast programma /tweede 

leerweg voor 1 / 2 vakgebieden ( 

met een ontwikkelingsperspectief) 

- Dyslexie ( met eventuele 

ondersteuning vanuit de vergoede 

behandeling) 

- Dyscalculie 

- Lichte/ matige gedrags -en 

werkhoudingsproblemen 

4-12 

jaar 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O x O 

Regulier 

basisonderwijs 

met  

ondersteuning  

 

Leerlingen met bijzondere  

ondersteuningsbehoeften  die met een 

kortdurend  passende ondersteuning 

kunnen krijgen in de reguliere basisschool.  

Bij een (kort durend) zorgbudget kunnen 

we denken aan : 

- Leerlingen die kortdurend een 

intensieve begeleiding vragen. 

- Leerlingen met ernstige dyslexie 

en die kortdurend ondersteuning 

vragen om te leren werken met 

compenserende hulpmiddelen   

- Leerlingen met een kortdurende 

ondersteuningsbehoefte in het 

kader van gedragsontwikkeling. 

4-12 

jaar 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O O 

 

 

Regulier 

basisonderwijs  

met 

ondersteuning 

van ZAT SWV  

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die in 

aanmerking komen voor een SBO 

beschikking, maar die door de inzet van 

LOODS (SBO rugzak) passend opgevangen 

4-12 

jaar 

 

 

 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O O 
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kunnen worden in het regulier 

basisonderwijs.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

- Een grote leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject dat zich 

kenmerkt door eigen 

ontwikkelingsperspectief op basis 

van een alternatieve leerroute ( 

eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer-en 

internaliserende 

gedragsproblemen (en mogelijk 

ook motivatie en 

werkhoudingsproblemen)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulier 

basisonderwijs 

met 

ondersteuning 

middels een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 

beschikken over een  een indicatie speciaal 

onderwijs, maar die door het inzetten van 

het daarbij passende zorgbudget in de 

reguliere basisschool passend opgevangen 

kunnen worden binnen die regulier 

basisscholen. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige auditie of 

communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige motorische 

beperking, cognitieve beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in 

relatie tot een ernstige 

psychiatrische problematiek 

4-12 

jaar 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O x O 

Speciaal Basis 

Onderwijs 

 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften  die in 

aanmerking komen voor een SBO 

beschikking en passend opgevangen 

moeten worden in het pedagogische 

klimaat van het SBO.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

4-12 

jaar 

X speciaal 

basis 

onderwijs 

O x O 
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- Een grote leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject met een 

eigen ontwikkelingsperspectief op 

basis van een alternatieve 

leerroute (eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer- en 

internaliserende of 

externaliserende 

gedragsproblemen. 

- Ernstige motivatie- en 

werkhoudingsproblemen 

- Een combinatie van 

ondersteuningsbehoeften, die een 

geïntegreerd aanbod gewenst 

maken ten aanzien van het 

onderwijstraject, logopedische 

ondersteuning, 

fysiotherapeutische ondersteuning 

en/of ondersteuning ten aanzien 

van de gedragsontwikkeling. 

 

 

Speciaal Basis 

Onderwijs met 

inzet van een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften die beschikken 

over een indicatie speciaal onderwijs, 

maar die door het inzetten van het daarbij 

behorende zorgbudget in het SBO 

opgevangen kunnen worden. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige auditie of 

communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige motorische 

beperking, cognitieve beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in 

relatie tot een ernstige 

psychiatrische problematiek 

4-12 

jaar 

X speciaal 

basis 

onderwijs 

O x O 
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DEELREGIO ZWOLLE - DE BRUG 
 

 

 

 

 

Het gaat hier om de deskundigheid die het deelverband De Brug  structureel zelf beschikbaar heeft 
voor leerlingen en ouders. De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of 
een combinatie . 
 
Betekenis scores: 

 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Huiswerkbegeleider(s) O O O 

Vertrouwenspersoon O  O O 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

GZ-psycholoog O X  O 

(School)maatschappelijk werker(s) O X  O 

Remedial teacher(s) X O O 

Creatief therapeut(en), spelbegeleider(s)  kindercoach,  Expertise op het 

gebied van handicapverwerking 

O O O 

Logopediste(s)/ spraakspecialist(en) O X O 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) X O O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) X O O 

Diagnostiek (vergoede) behandeling dyslexie  O X O 

Behandelaars dyslexie ( vergoede behandeling) BIG- geregistreerd O X O 

Taal-/lees specialisten O X O 

Reken-/wiskunde specialist(en) O X O 

Gedragsspecialisten O X O 

Deskundige(n) hoogbegaafdheid O X O 

Deskundige(n) NT2/taalonderwijs nieuwkomers X O O 

Deskundige(n) faalangstreductie  / empowermenttraining O X O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) O X O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

X O X 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met epilepsie X O O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  O X X 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen X O O 
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Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme ( PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

O X O 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen leerlingen 
Leeftijd  Uitstroomprofiel - + 

+

+ 
Plan 

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen met geen bijzondere 

of lichte 

ondersteuningsbehoeften ( 

gericht op de leer-en of 

gedragsontwikkeling). 

Hierbij te denken aan : 

- Leerachterstanden met 

een aangepast 

programma /tweede 

leerweg voor 1 / 2 

vakgebieden ( met een 

ontwikkelingsperspectief) 

- Dyslexie ( met eventuele 

ondersteuning vanuit de 

vergoede behandeling) 

- Dyscalculie 

- Lichte/ matige gedrags -

en 

werkhoudingsproblemen 

4-12 

jaar 

X onderwijs O O X O 

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen met bijzondere  

ondersteuningsbehoeften  die 

4-12 

jaar 

X onderwijs O X O O 
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met ondersteuning 

middels een  beperkt 

(kort durend) 

zorgbudget 

met een kortdurend  passende 

ondersteuning kunnen krijgen in 

de reguliere basisschool.  

Bij een (kort durend) zorgbudget 

kunnen we denken aan : 

- Leerlingen die kortdurend 

een intensieve 

begeleiding vragen. 

- Leerlingen met ernstige 

dyslexie en die 

kortdurend 

ondersteuning vragen om 

te leren werken met 

compenserende 

hulpmiddelen   

- Leerlingen met een 

kortdurende 

ondersteuningsbehoefte 

in het kader van 

gedragsontwikkeling. 

 

 

 

Regulier 

basisonderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Basis 

Onderwijs 

(SBO BRUGZAK) 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 

op basis van kindkenmerken , 

onderwijskenmerken  en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu ( thuissituatie) 

in aanmerking komen voor een 

 

 

 

 

 

 

4-12 

 

 

 

 

 

 

X onderwijs 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

O 
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 indicatie speciaal basisonderwijs, 

maar die door de inzet van de 

SBO BRUGZAK passend 

opgevangen kunnen worden in 

het regulier basisonderwijs.  

We denken hierbij aan leerlingen 

met: 

- Een grote leerachterstand 

op meerdere 

vakgebieden 

- Een onderwijstraject dat 

zich kenmerkt door eigen 

ontwikkelingsperspectief 

op basis van een 

alternatieve leerroute ( 

eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer-

en internaliserende 

gedragsproblemen ( en 

daarbij ook motivatie en 

werkhoudingsproblemen)   

  

 

 

Regulier 

basisonderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Onderwijs 

(LGF) en ambulante 

ondersteuning 

vanuit een regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 

op basis van kindkenmerken 

,onderwijskenmerken en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu in aanmerking komen voor 

een indicatie speciaal onderwijs, 

maar die door het inzetten van 

het daarbij passende zorgbudget 

in de reguliere basisschool 

passend opgevangen kunnen 

worden binnen die regulier 

basisscholen. 

We denken hierbij aan kinderen 

met: 

- Ondersteuningsbehoefte

n in relatie tot een 

ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoefte

n in relatie tot een 

ernstige auditie of 

communicatie 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoefte

n in relatie tot een 

ernstige motorische 

beperking, cognitieve 

4-12 

X onderwijs O O X O 
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beperking of somatische 

beperking 

- Ondersteuningsbehoefte

n  in relatie tot een 

ernstige psychiatrische 

problematiek 

Speciaal Basis 

Onderwijs: 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 
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Kortdurend ( 1-2 

jaar) 

 

Voor de periode tot 

de overgang naar het 

voortgezet onderwijs 

-  

op basis van kindkenmerken , 

onderwijskenmerken  en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu ( thuissituatie) 

in aanmerking komen voor een 

indicatie speciaal basisonderwijs 

en passend opgevangen moeten 

worden in het aangepaste 

pedagogische klimaat van het 

speciaal basisonderwijs.  

We denken hierbij aan leerlingen 

met: 

- Een grote leerachterstand 

op meerdere 

vakgebieden 

- Een onderwijstraject dat 

zich kenmerkt door eigen 

ontwikkelingsperspectief 

op basis van een 

alternatieve leerroute ( 

eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer-

en internaliserende 

gedragsproblemen. 

- Een combinatie van leer-

en 

externaliserende 

gedragsproblemen 

-  Ernstige motivatie en 

werkhoudingsproblemen 

- Een combinatie van 

ondersteuningsbehoeften

, die een geïntegreerd 

aanbod wenselijk achten 

ten aanzien van het 

onderwijstraject, 

logopedische 

ondersteuning, 

fysiotherapeutische 

ondersteuning en 

ondersteuning ten 

aanzien van de 

gedragsontwikkeling 
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Speciaal Basis 

Onderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Onderwijs 

(LGF) en ambulante 

ondersteuning 

vanuit een regionaal 

expertisecentrum 

 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 

op basis van kindkenmerken 

,onderwijskenmerken en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu in aanmerking komen voor 

een indicatie speciaal onderwijs, 

maar die door het inzetten van 

het daarbij passende zorgbudget 

in de speciale basisschool 

passend opgevangen kunnen 

worden binnen die 

speciale basisschool. 

We denken hierbij aan kinderen 

met: 

- Ondersteuningsbehoefte

n in relatie tot een 

ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoefte

n in relatie tot een 

ernstige auditie of 

communicatie 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoefte

n in relatie tot een 

ernstige motorische 

beperking, cognitieve 

beperking of somatische 

beperking 

- Ondersteuningsbehoefte

n  in relatie tot een 

ernstige psychiatrische 

problematiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

Speciaal Basis 

Onderwijs met 

inzet van een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften die beschikken 

over een indicatie speciaal onderwijs, maar 

die door het inzetten van het daarbij 

behorende zorgbudget in het SBO 

opgevangen kunnen worden. 

4-12 

jaar 

X speciaal 

basis 

onderwijs 

O O X O 
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ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige auditie of 

communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige motorische 

beperking, cognitieve beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in 

relatie tot een ernstige 

psychiatrische problematiek 
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DEELREGIO ZWOLLE – CATENT 
 

 

 
 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

GZ-psycholoog O  O X 

(School)maatschappelijk werker(s) O X  O 

Remedial teacher(s) X O O 

Motorische remedial teacher(s) specialist bewegingsonderwijs ( 

lichamelijke en verstandelijke beperking) 

O X  O 

Logopediste(s)/ spraakspecialist(en) O X O 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) O X O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) O X O 

Taal-/lees specialisten O X O 

Reken-/wiskunde specialist(en) O X O 

Gedragsspecialisten O X O 

Deskundigheid spel-/ergotherapie O X O 

Deskundige(n) hoogbegaafdheid O X  O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) O X O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  O X O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  O X O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen O X O 

Deskundigheid begeleiding van leerlingen met spraak-/taalproblemen O X O 

Deskundigheid begeleiding van leerlingen met visuele beperking  X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme ( PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

O X O 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 

Huiswerkbegeleiding O X O 

Time out begeleiding O X O 

Afnemen onderzoek naar potentie (LPAD specialisten Feuerstein) O X O 

Trainen leerstrategieën (Feuerstein gekwalificeerde medewerkers) O X O 
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Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming 

groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen leerlingen 
Leeftijd  

Uitstroom 

profiel 
- + ++ Plan 

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen zonder bijzondere of met lichte 

ondersteuningsbehoeften (gericht op de 

leer- en/of gedragsontwikkeling). 

Hierbij te denken aan : 

- Leerachterstanden met een 

aangepast programma /tweede 

leerweg voor 1 / 2 vakgebieden ( 

met een ontwikkelingsperspectief) 

- Dyslexie ( met eventuele 

ondersteuning vanuit de vergoede 

behandeling) 

- Dyscalculie 

- Lichte/ matige gedrags -en 

werkhoudingsproblemen 

4-12 

jaar 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O X O 

Regulier 

basisonderwijs 

met  

ondersteuning  

 

Leerlingen met bijzondere  

ondersteuningsbehoeften  die met een 

kortdurend  passende ondersteuning 

kunnen krijgen in de reguliere basisschool.  

Bij een (kort durend) zorgbudget kunnen 

we denken aan : 

- Leerlingen die kortdurend een 

intensieve begeleiding vragen. 

- Leerlingen met ernstige dyslexie 

en die kortdurend ondersteuning 

vragen om te leren werken met 

compenserende hulpmiddelen   

- Leerlingen met een kortdurende 

ondersteuningsbehoefte in het 

kader van gedragsontwikkeling. 

4-12 

jaar 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O O X 

 

 

Regulier 

basisonderwijs  

met 

ondersteuning 

van ZAT SWV 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die in 

aanmerking komen voor een SBO 

beschikking, maar die door de inzet van 

LOODS (SBO rugzak) passend opgevangen 

4-12 

jaar 

 

 

 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O X O 



48 

 

Catent kunnen worden in het regulier 

basisonderwijs.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

- Een grote leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject dat zich 

kenmerkt door eigen 

ontwikkelingsperspectief op basis 

van een alternatieve leerroute ( 

eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer-en 

internaliserende 

gedragsproblemen (en mogelijk 

ook motivatie en 

werkhoudingsproblemen)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulier 

basisonderwijs 

met 

ondersteuning 

middels een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 

beschikken over een  een indicatie speciaal 

onderwijs, maar die door het inzetten van 

het daarbij passende zorgbudget in de 

reguliere basisschool passend opgevangen 

kunnen worden binnen die regulier 

basisscholen. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige auditie of 

communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige motorische 

beperking, cognitieve beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in 

relatie tot een ernstige 

psychiatrische problematiek 

4-12 

jaar 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O X O 

Speciaal Basis 

Onderwijs 

 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften  die in 

aanmerking komen voor een SBO 

beschikking en passend opgevangen 

moeten worden in het pedagogische 

klimaat van het SBO.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

4-12 

jaar 

X speciaal 

basis 

onderwijs 

O O X O 
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- Een grote leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject met een 

eigen ontwikkelingsperspectief op 

basis van een alternatieve 

leerroute (eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer- en 

internaliserende of 

externaliserende 

gedragsproblemen. 

- Ernstige motivatie- en 

werkhoudingsproblemen 

- Een combinatie van 

ondersteuningsbehoeften, die een 

geïntegreerd aanbod gewenst 

maken ten aanzien van het 

onderwijstraject, logopedische 

ondersteuning, 

fysiotherapeutische ondersteuning 

en/of ondersteuning ten aanzien 

van de gedragsontwikkeling. 

 

 

 

Speciaal Basis 

Onderwijs met 

inzet van een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften die beschikken 

over een indicatie speciaal onderwijs, maar 

die door het inzetten van het daarbij 

behorende zorgbudget in het SBO 

opgevangen kunnen worden. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige auditie of 

communicatie problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in 

relatie tot een ernstige motorische 

beperking, cognitieve beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in 

relatie tot een ernstige 

psychiatrische problematiek 

 

 

4-12 

jaar 

X speciaal 

basis 

onderwijs 

O O X O 
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DEELREGIO ZWOLLE – DE STROMING 
 

 

 
 

Het gaat hier om de deskundigheid die het deelverband De Stroming  structureel zelf beschikbaar 
heeft voor leerlingen en ouders. Deskundigheid van buiten volgt bij het volgende blok. De mate van 
deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie. 
Heeft het deelverband specifieke deskundigheid op het terrein van ondersteuning? 
Wat is de kwaliteit en wat zijn de plannen?  
 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

GZ-psycholoog O X  O 

(School)maatschappelijk werker(s) X O  X 

Remedial teacher(s) X O X 

Motorische remedial teacher(s) specialist bewegingsonderwijs ( 

lichamelijke en verstandelijke beperking) 

X O  O 

Speltherapeut(en), ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en)  O O X 

Creatief therapeut(en), spelbegeleider(s)  kindercoach,  Expertise op het 

gebied van handicapverwerking 

O O X 

Logopediste(s)/ spraakspecialist(en) O O X 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) O X O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) X O O 

Taal-/lees specialisten O X O 

Reken-/wiskunde specialist(en) O X O 

Gedragsspecialisten X O X 

Deskundige(n) hoogbegaafdheid O X O 

Deskundige(n) NT2/taalonderwijs nieuwkomers X O O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) X O X 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met epilepsie X O O 
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Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen X O X 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme ( PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

X O X 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 

 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming 

groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen leerlingen 
Leeftijd  

Uitstroom 

profiel 
- + ++ Plan 

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen zonder bijzondere of met lichte 

ondersteuningsbehoeften (gericht op de 

leer- en/of gedragsontwikkeling). 

Hierbij te denken aan : 

- Leerachterstanden met een aangepast 

programma /tweede leerweg voor 1 / 

2 vakgebieden ( met een 

ontwikkelingsperspectief) 

- Dyslexie ( met eventuele 

ondersteuning vanuit de vergoede 

behandeling) 

- Dyscalculie 

- Lichte/ matige gedrags -en 

werkhoudingsproblemen 

4-12 

jaar 
X regulier 

basis 

onderwijs 

O O X O 

Regulier 

basisonderwijs 

met  

ondersteuning  

middels een   

beperkt  

(kort durend) 

zorgbudget 

Leerlingen met bijzondere  

ondersteuningsbehoeften  die met een 

kortdurend  passende ondersteuning 

kunnen krijgen in de reguliere basisschool.  

Bij een (kort durend) zorgbudget kunnen 

we denken aan : 

- Leerlingen die kortdurend een 

intensieve begeleiding vragen. 

- Leerlingen met ernstige dyslexie en die 

kortdurend ondersteuning vragen om 

te leren werken met compenserende 

hulpmiddelen   

- Leerlingen met een kortdurende 

ondersteuningsbehoefte in het kader 

van gedragsontwikkeling. 

4-12 

jaar 
X regulier 

basis 

onderwijs 

O O O X 
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Regulier 

basisonderwijs  

met 

ondersteuning 

van LOODS 

(Leerling 

Ondersteunend 

Onderwijs Door 

de Stroming) 

 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die in 

aanmerking komen voor een SBO 

beschikking, maar die door de inzet van 

LOODS (SBO rugzak) passend opgevangen 

kunnen worden in het regulier 

basisonderwijs.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

- Een grote leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject dat zich kenmerkt 

door eigen ontwikkelingsperspectief op 

basis van een alternatieve leerroute ( 

eigen leerweg) 

- Een combinatie van leer-en 

internaliserende gedragsproblemen 

(en mogelijk ook motivatie en 

werkhoudingsproblemen)   

4-12 

jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O O X O 

 

Regulier 

basisonderwijs 

met 

ondersteuning 

middels een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en die 

beschikken over een  een indicatie speciaal 

onderwijs, maar die door het inzetten van 

het daarbij passende zorgbudget in de 

reguliere basisschool passend opgevangen 

kunnen worden binnen die regulier 

basisscholen. 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot 

een ernstige visuele problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot 

een ernstige auditie of communicatie 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot 

een ernstige motorische beperking, 

cognitieve beperking of somatische 

beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in relatie 

tot een ernstige psychiatrische 

problematiek 

4-12 

jaar 
X regulier 

basis 

onderwijs 

O O X O 

Regulier 

basisonderwijs  

met deelname 

aan de 

Cnopiusklassen 

Aanbod voor hoogbegaafde leerlingen (IQ 

> 130). Zij bezoeken wekelijks een groep 

met peers voor een aanvullend 

programma op een hoger niveau. Vanuit 

de Cnopiusklassen krijgen de leerlingen 

6-12 

jaar 

 

 

 

X regulier 

basis 

onderwijs 

O X O O 
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 huiswerk en schoolwerk mee.  

Er wordt extra aandacht gegeven aan de 

leerhouding, het leren leren, plannen en 

de omgang met medeleerlingen. 

 

Speciaal Basis 

Onderwijs 

 

Leerlingen met bijzondere 

ondersteuningsbehoeften  die in 

aanmerking komen voor een SBO 

beschikking en passend opgevangen 

moeten worden in het pedagogische 

klimaat van het SBO.  

We denken hierbij aan leerlingen met: 

- Een grote leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject met een eigen 

ontwikkelingsperspectief op basis van 

een alternatieve leerroute (eigen 

leerweg) 

- Een combinatie van leer- en 

internaliserende of externaliserende 

gedragsproblemen. 

- Ernstige motivatie- en 

werkhoudingsproblemen 

- Een combinatie van 

ondersteuningsbehoeften, die een 

geïntegreerd aanbod gewenst maken 

ten aanzien van het onderwijstraject, 

logopedische ondersteuning, 

fysiotherapeutische ondersteuning 

en/of ondersteuning ten aanzien van 

de gedragsontwikkeling. 

4-12 

jaar 
X speciaal 

basis 

onderwijs 

O O X O 

 

 

Speciaal Basis 

Onderwijs met 

inzet van een 

budget Speciaal 

Onderwijs 

(LGF) en 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften die beschikken 

over een indicatie speciaal onderwijs, 

maar die door het inzetten van het daarbij 

behorende zorgbudget in het SBO 

opgevangen kunnen worden. 

4-12 

jaar 
X speciaal 

basis 

onderwijs 

O O X O 
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ambulante 

ondersteuning 

vanuit een 

regionaal 

expertisecentrum 

 

 

We denken hierbij aan kinderen met: 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot 

een ernstige visuele problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot 

een ernstige auditie of communicatie 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeften in relatie tot 

een ernstige motorische beperking, 

cognitieve beperking of somatische 

beperking 

- Ondersteuningsbehoeften  in relatie 

tot een ernstige psychiatrische 

problematiek 
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DEELREGIO ZWOLLE – FLORION 
 

 

 

 

 

 

Het gaat hier om de deskundigheid die binnen de aangesloten scholen van Accretio en de Zevenster 
en binnen het  huidige SWV Florion beschikbaar is voor ondersteuning van leerlingen en ouders. De 
mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie . 
Heeft het deelverband  specifieke deskundigheid op het terrein van ondersteuning. Wat is de 
kwaliteit en wat zijn de plannen?  
Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

Remedial teacher(s) X O X 

Logopediste(s)/ spraakspecialist(en) O O O 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) X O O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) X O O 

Taal-/lees specialisten O X O 

Reken-/wiskunde specialist(en) O X O 

Gedragsspecialisten O X O 

Deskundige(n) hoogbegaafdheid O X O 

Deskundige(n) faalangstreductie  / empowermenttraining X O O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  O O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme ( PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

O X O 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 
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Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

Leeftij

d  

Uitstroomprofi

el 
- + ++ Plan 

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen met geen bijzondere 

of lichte 

ondersteuningsbehoeften 

gericht op de leer-en of 

gedragsontwikkeling. 

Hierbij te denken aan : 

- Leerachterstanden met 

een aangepast 

programma /tweede 

leerweg voor 1 / 2 

vakgebieden ( met een 

ontwikkelingsperspecti

ef) 

- Dyslexie ( met 

eventuele 

ondersteuning vanuit 

de vergoede 

behandeling) 

- Dyscalculie 

- Lichte/ matige gedrags -

en 

werkhoudingsprobleme

n 

4-12 

jaar 

X onderwijs  O O X O 

Regulier 

basisonderwijs 

Leerlingen met bijzondere  

ondersteuningsbehoeften  die 

4-12 

jaar 

X onderwijs O O X O 
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met ondersteuning 

van ambulant 

begeleiders uit het 

po en SBO met 

specifieke brede 

expertise. 

met een kortdurend  passende 

ondersteuning kunnen krijgen 

in de reguliere basisschool.  

Met ondersteuning vanuit 

Florion, centrum voor 

leerlingenzorg, door 

onderwijsspecialisten en 

ambulante begeleiders (SBO) 

 

De begeleiding is meestal 

leerkracht gericht. 

Bij deze trajecten kan gedacht 

worden aan: 

- Ondersteunen van de 

leerkracht van 

leerlingen die 

kortdurend een 

intensieve begeleiding 

vragen op het gebied 

van werkhouding. 

- Ondersteunen van de 

leerkracht van 

leerlingen met ernstige 

dyslexie of dyscalculie 

of leerproblemen in het 

algemeen, die 

kortdurend 

ondersteuning vragen 

om te leren werken 

met compenserende 

hulpmiddelen   

- Ondersteunen van de 

leerkracht van 

leerlingen met een 

kortdurende 

ondersteuningsbehoeft

e in het kader van 

gedragsontwikkeling. 

- Ondersteunen van de 

leerkracht in het 

omgaan met moeilijk 

groepen. 

- Ondersteunen van de 

leerkracht in het 

organiseren van het 

klassenmanagement.  
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Regulier 

basisonderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Basis 

Onderwijs 

(PLAN) 

 

Ondersteunen van de 

leerkracht van leerlingen met 

bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en 

die op basis van kindkenmerken 

, onderwijskenmerken  en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu ( thuissituatie) 

in aanmerking komen voor een 

indicatie speciaal 

basisonderwijs, maar waarvan 

de indicatie kan worden 

voorkomen door de  inzet van 

een financiële ondersteuning 

(rugzak)PLAN 

 

We denken hierbij aan 

leerlingen met: 

- Een grote 

leerachterstand op 

meerdere vakgebieden 

- Een onderwijstraject 

dat zich kenmerkt door 

eigen 

ontwikkelingsperspecti

ef op basis van een 

alternatieve leerroute ( 

eigen leerweg) 

- Een combinatie van 

leer-en 

internaliserende 

gedragsproblemen ( en 

daarbij ook motivatie 

en 

werkhoudingsprobleme

n ) 

   

 

 

 

 

 

 

4-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X onderwijs 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Regulier 

basisonderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Onderwijs 

(LGF) en ambulante 

ondersteuning 

vanuit een regionaal 

expertisecentrum 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en 

die op basis van kindkenmerken 

,onderwijskenmerken en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu in aanmerking komen 

voor een indicatie speciaal 

onderwijs, maar die door het 

inzetten van het daarbij 

passende zorgbudget 

(Arrangement) in de reguliere 

4-12 

X onderwijs O O X O 
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basisschool passend 

opgevangen kunnen worden 

binnen die regulier 

basisscholen. 

We denken hierbij aan kinderen 

met: 

- Ondersteuningsbehoeft

en in relatie tot een 

ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeft

en in relatie tot een 

ernstige auditie of 

communicatie 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeft

en in relatie tot een 

ernstige motorische 

beperking, cognitieve 

beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeft

en  in relatie tot een 

ernstige psychiatrische 

problematiek 

Speciaal Basis 

Onderwijs met 

ondersteuning 

middels een budget 

Speciaal Onderwijs 

(LGF) en ambulante 

ondersteuning 

Leerlingen met zeer bijzondere 

ondersteuningsbehoeften en 

die op basis van kindkenmerken 

,onderwijskenmerken en 

kenmerken vanuit het eerste 

milieu in aanmerking komen 

voor een indicatie speciaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderwijs 
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vanuit een regionaal 

expertisecentrum 

 

 

onderwijs, maar die door het 

inzetten van het daarbij 

passende zorgbudget in de 

speciale basisschool passend 

opgevangen kunnen worden 

binnen die 

speciale basisschool. 

We denken hierbij aan kinderen 

met: 

- Ondersteuningsbehoeft

en in relatie tot een 

ernstige visuele 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeft

en in relatie tot een 

ernstige auditie of 

communicatie 

problematiek 

- Ondersteuningsbehoeft

en in relatie tot een 

ernstige motorische 

beperking, cognitieve 

beperking of 

somatische beperking 

- Ondersteuningsbehoeft

en  in relatie tot een 

ernstige psychiatrische 

problematiek 

 

4-12 

  

O 

 

O 

 

X 

 

O 
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HET SPECIAAL ONDERWIJS (VOOR ALLE DEELREGIO’S) 

 

 
 

DE TWIJN 

 
Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlingen en 
ouders. De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie (het 
is aan de school de afweging zelf te maken). 
Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van ondersteuning. Wat is de kwaliteit en 
wat zijn de plannen?  
 
Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Revalidatiearts O X O 

Verpleegkundige(n) O X O 

Onderwijsassistenten die geautoriseerd zijn risicovolle- en 

voorbehouden verpleegkundige handelingen uit te voeren 

O X O 

Huiswerkbegeleider(s) X O O 

Vertrouwenspersoon X  O O 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

GZ-psycholoog O X  O 

(School)maatschappelijk werker(s) O X  O 

Remedial teacher(s) X O O 

Motorische remedial teacher(s) specialist bewegingsonderwijs ( 

lichamelijke en verstandelijke beperking) 

O X  O 

Speltherapeut(en), ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en)  O X O 

Creatief therapeut(en), spelbegeleider(s)  kindercoach,  Expertise 

op het gebied van handicapverwerking 

O X O 

Logopediste(s)  O X O 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) X O O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) X O O 

Taal-/spraakspecialist(en) X O O 

Reken-/wiskunde specialist(en) X O O 

Schrijfspecialist O X O 

Deskundige(n) faalangstreductie  / empowermenttraining O X O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) O X O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische O X O 
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beperkingen 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

O X O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met epilepsie O X O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve 

beperkingen  

X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met visuele beperkingen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme (PDD, PDD-

NOS, Asperger, ASS). 

X O O 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 

 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

Het gaat hier om het aanbod aan onderwijs en ondersteuning dat de school biedt aan groepen 

leerlingen en de kwaliteit ervan. 

Voorbeeld: autigroep(en), ZML-groep(en) etc. 

Betekenis scores: 

-  =   wij hebben deze voorziening maar deze functioneert nog niet naar tevredenheid 

+  =  wij hebben deze voorziening en deze functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze voorziening, deze is goed ontwikkeld en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze voorziening te ontwikkelen. 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

Leeftijd  
Uitstroomprofie

l 
- + ++ Plan 

Leerroute 1 

Kinderen met een lichamelijke 

beperking of met een ( 

progressieve / chronische) 

ziekte, die een normaal 

gemiddeld IQ hebben 

4-19 

X onderwijs O O X O 

O arbeid 

O dagbesteding 

Leerroute 2 
Leerlingen met een 

verstandelijke beperking 
4-19 

X onderwijs O O X O 

X arbeid 

O dagbesteding 

Leerroute 3 
(Ernstig) meervoudig 

gehandicapte leerlingen 
4-19 

O onderwijs O O X O 

O arbeid 

X dagbesteding 

Structuurgroep 

Leerling met een lichamelijke 

beperking hebben 

gecombineerd met 

gedragsproblematiek 

4-12 

X onderwijs O O X O 

X arbeid 

O dagbesteding 

Combi leerlingen 

Leerlingen die gedeelte in het 

regulier onderwijs en 

gedeeltelijk op de Twijn zitten. 

4-19 

O onderwijs O O X O 

O arbeid 

O dagbesteding 
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Belangrijkste reden deels nog 

op de Twijn: therapie intern of 

sociaal-emotionele 

problematiek 

 

 

MATERIALEN 

 

Het gaat hier om het specifieke en aangepaste aanbod aan materialen dat de school biedt aan 

leerlingen en de kwaliteit van de inzet ervan (bv.). 

Bijvoorbeeld: dagritme-kaarten, methode picto-lezen, aangepast schrijfmateriaal, specifieke 

leerlijnen en programma’s voor groepen etc. 

 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze materialen en deze worden naar tevredenheid ingezet 

++ =  wij hebben deze materialen, deze is worden goed ingezet en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze materialen in te gaan zetten. 

 

Materialen 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

+ ++ Plan 

 

Depot: 

Aangepast meubilair: wordt 

uitgeleend aan leerlingen in het 

regulier onderwijs. 

Bedoeld voor tijdelijke uitleen in 

periode van aanvraag van aangepast 

meubilair of om uit te proberen.  

Meubilair dat aangepast is aan 

ergotherapeutische eisen als 

gevolg van lichamelijke 

beperking of ( chronische) ziekte 

O X O  

 

 

Depot 

 materialen  bewegingsonderwijs 

wordt uitgeleend aan leerlingen in het 

regulier onderwijs. 

 

 

Aangepaste of specifiek 

toepasbare materialen 

bewegingsonderwijs, bedoeld 

voor leerlingen met een 

lichamelijke beperking of ( 

chronisch) zieke leerlingen. 

O X O  

 

 

Depot 

materialen ergo: 

wordt uitgeleend aan leerlingen in het 

regulier onderwijs. 

 

ICT: soft- hardware die 

ondersteunend en 

compenserend ingezet wordt 

ten gunste van leerlingen met 

een lichamelijke of 

verstandelijke beperking. 

Orthopedagogische 

schrijfmaterialen en 

methodieken. 

Alternatieve schrijfmaterialen. 

Aangepaste rekenmaterialen 

O X O  

 

 

Verdrietkoffer 

wordt uitgeleend aan leerlingen in het 

regulier onderwijs. 

 

Voor leerkrachten en leerlingen 

die in hun directe omgeving te 

maken hebben met rouw / 

verlies 

O X O  
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Deskundigheid voor extra ondersteuning bij de Ambelt-Zwolle 

 

 

Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlingen en ouders. 
De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie (het is aan de school 
de afweging zelf te maken). 
Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van ondersteuning. Wat is de kwaliteit en wat zijn de 
plannen?  
 
Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 

 + ++ Plan 

GGD-schoolarts X O O 

Verpleegkundige(n) X O O 

Deskundige(n) huiselijk geweld/AMK O X O 

Huiswerkbegeleider(s) X O O 

Vertrouwenspersoon X  O O 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

GZ-psycholoog O X  O 

(School)maatschappelijk werker(s) O X  O 

Remedial teacher(s) X O O 

kinderboerderij O X  O 

fysiotherapeut(en)  O X O 

Creatief therapeut(en), spelbegeleider(s)  kindercoach,  Expertise op het 

gebied van handicapverwerking 

O X O 

Logopediste(s)  O X O 

Deskundige(n) dyslexie (dyslexiecoördinator) O X O 

Deskundige(n) dyscalculie (dyscalculiecoördinator) X O O 

Taal-/spraakspecialist(en) O X O 

Reken-/wiskunde specialist(en) X O O 

Schrijfspecialist O X O 

Deskundige(n) faalangstreductie  / empowermenttraining O X O 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) O X O 
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Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

X O O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met epilepsie X O O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  O X O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met visuele beperkingen  X O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen O O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme (PDD, PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

O X O 

Schoolvideo interactie begeleiding O X O 

 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

 

 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming 

groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen leerlingen 
Leeftijd  

Uitstroom 

profiel 
- + ++ Plan 

Speciaal 

onderwijs 

Leerlingen die vanwege 

gedragsproblematiek aangemeld 

worden voor plaatsing in het 

speciaal onderwijs  

4-12 

jaar 

X 

vervolgonderwijs 
O O X O 

Speciaal 

onderwijs 

Leerlingen die vanwege psychische 

problematiek aangemeld worden 

voor plaatsing in het speciaal 

onderwijs 

4-12 

jaar 

X 

vervolgonderwijs 
O O X O 

autiklas 

Is gericht op leren leren en 

zelfstandig werken van kinderen met 

autisme 

4-12 

jaar 

O onderwijs O O X O 

structuurklas Klas van maximaal 5 leerlingen 

bedoeld om kinderen die niet in 

groep kunnen functioneren toch 

onderwijs aan te bieden. 

4-12 

jaar 
 O X O O 
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kinderboerderij Lessen om kinderen te leren omgaan 

met dieren en dierverzorging 

4-12 

jaar 
 O O X O 

kooklessen Lessen om kinderen te leren 

omgaan met dagelijkse voeding 

4-12 

jaar 
 O O X O 

kleilessen Lessen om kinderen te leren 

omgaan met creativiteit 

4-12 

jaar 
 O O X O 

VSO 

Praktijkonderwijs 

Voortgezet speciaal onderwijs voor 

jongeren met gedragsproblematiek 

of psychiatrische problematiek op 

het niveau van praktijkonderwijs 

12-20 

jaar 
X arbeid 

X dagbesteding 

O O X O 

VSO VMBO Voortgezet speciaal onderwijs voor 

jongeren met gedragsproblematiek 

of psychiatrische problematiek 

gericht op het behalen van een 

VMBO diploma op BB, KB 

(richtingen groen, techniek, handel, 

consumptief en verzorging) of TL 

niveau. Waar dit niveau niet 

gehaald wordt kan gekozen worden 

voor afsluiting van de opleiding met 

certificaten of een MBO niveau 1 

diploma 

12-20 

jaar 
O 

vervolgonderwijs 

O O X O 

HAVO/VWO Voortgezet speciaal onderwijs voor 

jongeren met gedragsproblematiek 

of psychiatrische problematiek 

gericht op het behalen van een 

Havo of VWO diploma. Dit ism 

Deltion Sprint Lyceum 

12-20 

jaar 
O 

vervolgonderwijs 

O O X O 

Ambulante 

Dienstverlening, 

Ambelt 

Diagnostiek en 

Ambelt Academie 

Ondersteuning van het regulier 

onderwijs (PO, VO en MBO) dmw 

ambulante begeleiding, diagnostiek 

en scholing. 
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MATERIALEN 

 

Het gaat hier om het specifieke en aangepaste aanbod aan materialen dat de school biedt aan leerlingen en de 

kwaliteit van de inzet ervan. 

Bijvoorbeeld: dagritme-kaarten, methode picto-lezen, aangepast schrijfmateriaal, specifieke leerlijnen en 

programma’s voor groepen etc. 

 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze materialen en deze worden naar tevredenheid ingezet 

++ =  wij hebben deze materialen, deze is worden goed ingezet en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze materialen in te gaan zetten. 

 

Materialen 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

+ ++ Plan 

 

Orthotheek  

Omvat vele materialen die 

gebruikt kunnen worden in het 

onderwijs aan kinderen met 

psychiatrische en 

gedragsproblematiek 

O X O  

 

 

Ondersteuning bij opstellen 

ontwikkelingsperspectief 
In combi met inzet begeleiders. 

O X O  

 

 

Materiaal tbv diverse trainingen zoals: 

Sociale vaardigheidstraining 

Agressieregulatietraining 

Faalangstreductietraining 

Weerbaarheidstraining 

 

 

In combi met inzet trainers. 

O X O  

 

 

Materialen te gebruiken bij 

spelbegeleiding 

 

In combi met inzet begeleiders. 

O X O  

 
 
 

 
 

Deskundigheid voor extra ondersteuning van de Schakel – school voor zeer moeilijk lerenden te 

Kampen 
 
 
Het gaat hier om de deskundigheid die de school structureel zelf beschikbaar heeft voor leerlingen en ouders. 
De mate van deskundigheid wordt bepaald door opleiding of ervaring of een combinatie (het is aan de school 
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de afweging zelf te maken). 
Heeft uw school specifieke deskundigheid op het terrein van ondersteuning. Wat is de kwaliteit en wat zijn de 
plannen?  
Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 
 

 

 

 + ++ Plan 

Deskundige(n) huiselijk geweld/AMK O O X 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

Speltherapeut(en), ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en) O X O 

Logopediste(s)  O X O 

Taal-/spraakspecialist(en) O X O 

 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

Het gaat hier om het aanbod aan onderwijs en ondersteuning dat de school biedt aan groepen 
leerlingen en de kwaliteit ervan. 
Voorbeeld: autigroep(en), ZML-groep(en) etc. 
 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze voorziening en deze functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze voorziening, deze is goed ontwikkeld en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze voorziening te ontwikkelen. 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

Leeftijd  Uitstroomprofiel - + ++ Plan 

   
O arbeid     

O dagbesteding 

Leerroute 2 
Leerlingen met een 

verstandelijke beperking 
4-19 

X onderwijs O O X O 

O arbeid 

O dagbesteding 

Leerroute 3 
(Ernstig) meervoudig 

gehandicapte leerlingen 
4-19 

X onderwijs O O X O 

O arbeid 

O dagbesteding 

Structuurgroep 

Leerling met een lichamelijke 

beperking hebben 

gecombineerd met 

gedragsproblematiek 

4-12 

X onderwijs O X O O 

O arbeid 

O dagbesteding 

 

 

 

 



69 

 

Aanbod aan specifieke ondersteuningsmaterialen 

 

Het gaat hier om het specifieke en aangepaste aanbod aan materialen dat de school biedt aan leerlingen en de 
kwaliteit van de inzet ervan (bv.). 
Bijvoorbeeld: dagritme-kaarten, methode picto-lezen, aangepast schrijfmateriaal, specifieke leerlijnen en 
programma’s voor groepen etc. 
 
Betekenis scores: 

 

++ =  wij hebben deze materialen, deze is worden goed ingezet en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze materialen in te gaan zetten. 

 

 

Materialen 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

++ Plan 

Meubilair 

Aangepast aan 

ergotherapeutische eisen als 

gevolg van lichamelijke 

beperking of ( chronische) ziekte 

X O 

Depot materialen  bwo en ergo  

O O 

Materialen, leerroutes, aangepaste 

methoden, schrijfmaterialen, 

motorische materialen enz voor 

leerlingen met een verstandelijke 

beperking (4 t/m 20 jaar) 

 

X O 
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Deskundigheid Zonnehof – school voor zeer moeilijk lerenden te Raalte 
 

 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze deskundigheid en functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze deskundigheid is ervaren en opgeleid, kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze deskundigheid te ontwikkelen. 

 

 + ++ Plan 

Huiswerkbegeleider(s) O O O 

Time out begeleider O x O 

Verzuimcoördinator(en) O x O 

Deskundige(n) huiselijk geweld/AMK x O O 

Vertrouwenspersoon 0 x O 

Orthopedagogische deskundige(n) O x O 

GZ-psycholoog O O O 

(School)maatschappelijk werker(s) O x O 

Remedial teacher(s) O x O 

Motorische remedial teacher(s) O O x 

Ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en) O x O 

Spelbegeleider(s) O x O 

Logopediste(s)  O x O 

Taal-/spraakspecialist(en) O x O 

Reken-/wiskunde specialist(en) O O x 

Schrijfspecialist(en)   x 

Deskundige(n) faalangstreductie  O O x 

Deskundige(n) sociale vaardigheden (SOVA-training) O x O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met motorische 

beperkingen 

O x O 

Deskundige(n) voor begeleiding van leerlingen met verstandelijke 

beperkingen 

O x O 

Deskundige(n)   opvoedings- en internaliserende gedragsproblemen  O x O 

Deskundige(n)   opvoedings- en externaliserende gedragsproblemen  O x O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen  x O O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met visuele beperkingen  x O O 

Deskundige(n) begeleiding ADHD-leerlingen O x O 

Deskundige(n) begeleiding van leerlingen met autisme (PDD, PDD-NOS, 

Asperger, ASS). 

O x O 
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Aanbod aan onderwijs en ondersteuning Zonnehof. 

 

 

Betekenis scores: 

-  =   wij hebben deze voorziening maar deze functioneert nog niet naar tevredenheid 

+  =  wij hebben deze voorziening en deze functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze voorziening, deze is goed ontwikkeld en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze voorziening te ontwikkelen. 

 

Onderwijsaanbod 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

Leeftijd  Uitstroomprofiel - + ++ Plan 

Leerroute 1 

Leerlingen met zeer ernstige 

beperkingen in het 

functioneren op bijna alle 

terreinen, ernstige 

beperkingen in de 

communicatie 

Deze leerlingen hebben 

voortdurende ondersteuning 

en nabijheid van de 

begeleiding nodig 

IQ: 20 - 35 

4-19 

O onderwijs O O X O 

O arbeid 

O arbeidsmatige 

dagbesteding 

x dagbesteding 

Leerroute 2 

Leerlingen met ernstige 

beperkingen in het sociaal en 

beroepsmatig functioneren of 

op school. 

Deze leerlingen hebben 

controle, aansturing in 

planning en buiten beschut 

terrein direct toezicht en 

begeleiding nodig. 

IQ: 35-50 

4-19 

O onderwijs O O X O 

O arbeid 

x arbeidsmatige 

dagbesteding 

x dagbesteding 

Leerroute 3 

Leerlingen met lichte 

beperkingen in het sociaal en 

beroepsmatig functioneren of 

4-19 

O onderwijs O O X O 

X arbeid 

X arbeidsmatige 

dagbesteding 
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op school. 

Deze leerlingen hebben in 

onbekende omgeving of 

situatie directe begeleiding 

nodig, daarnaast op vraag van 

de leerling en indien nodig. 

IQ:50-70 

O dagbesteding 

Bruggroep 

Leerling die in de dagelijkse 

praktijk moeite hebben met 

zelf structuren “maken” bv 

leerlingen met ASS, ADHD, 

PDD-NOS, MCDD enz. 

Niet IQ gebonden 

 

4-19 

O onderwijs O O X O 

x arbeid 

x arbeidsmatige 

dagbesteding 

x dagbesteding 

 

Aanbod aan specifieke ondersteuningsmaterialen de Zonnehof. 

 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze materialen en deze worden naar tevredenheid ingezet 

++ =  wij hebben deze materialen, deze is worden goed ingezet en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze materialen in te gaan zetten. 

  

Materialen 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

+ ++ Plan 

Cito-toetsen voor basisonderwijs. 

Cito-toetsen speciaal onderwijs. 

Cito-toetsen ZML. 

 
x 0 0 

 

Speltraining  
Voor ASS leerlingen met een 

specifieke hulpvraag. 
0 x 0 

Spelkisten & Themadozen 

Materialen m.b.t. sensopatisch 

spel/ zintuiglijke ontwikkeling.  

Themadozen n.a.v. projecten 

SO. 

x 0 0 

Vertelkisten 

Materialen a.d.h.v. 

(prenten)boeken om verteltafels 

in te richten. 

x 0 0 

 

AB materialen 

 

Leer- / ontwikkelingsmaterialen 

voor AB leerlingen m.b.t. 

aangepast meubilair, ergo- /  

fysio-materialen. 

Zie: www. 

4provincien.nl/intranet 

0 x 0 
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(inlogcode noodzakelijk). 

Depot materialen structuurgroep 

Leer- / ontwikkelingsmaterialen 

m.b.t. leerlingen met autisme, 

adhd. Z 

x 0 O 

Fietsen Fietsles voor SO leerlingen. 
x O O 

Kunstatelier 

Voor leerlingen die hier 

belangstelling voor hebben. 

Atelier wordt gegeven door 

iemand van buiten de school. 

x 0 O 

Snoezelruimte 
Mobiele snoezelruimte voor 

max. 2 leerlingen.  

x O O 

Troostkoffer 

Voor leerkrachten en leerlingen 

die in 

hun directe omgeving te maken 

hebben 

met rouw / verlies. 

x O O 

 

Eerste Heilige Communie 

 

Materialen voor de organisatie.  
0 x 0 

Schrijfmaterialen 

Sensopatisch materiaal, 

aangepast schrijfmateriaal, fijne 

motoriek koffer. 

x O O 

Fietswerkplaats/ ATC 

 

Interne stage voor leerroute 2 

en 3. 

 

0 x 0 

Keuken & restaurant 
Interne stage de leerroutes 1 

t/m 3  

O x O 

Technieklokaal 

Technieklessen worden 1x per 

week gegeven door een 

hiervoor opgeleide docent. In dit 

lokaal zijn allerlei 

gereedschappen en machines 

aanwezig voor o.a. 

houtbewerking. 

O x O 

Kantoor-/huissimulatie 
Interne stage voor leerroute 2 

en 3. 

O x O 
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 + ++ Plan 

Deskundige(n) huiselijk geweld/AMK O O X 

Orthopedagogische deskundige(n) O X O 

Speltherapeut(en), ergotherapeut(en), fysiotherapeut(en) O X O 

Logopediste(s)  O X O 

Taal-/spraakspecialist(en) O X O 

 

Aanbod aan onderwijs en ondersteuning  

Het gaat hier om het aanbod aan onderwijs en ondersteuning dat de school biedt aan groepen 
leerlingen en de kwaliteit ervan. 
Voorbeeld: autigroep(en), ZML-groep(en) etc. 
 

Betekenis scores: 

+  =  wij hebben deze voorziening en deze functioneert naar tevredenheid 

++ =  wij hebben deze voorziening, deze is goed ontwikkeld en de kwaliteit is geborgd 

Plan  =  wij zijn van plan in de komende 2 jaar deze voorziening te ontwikkelen. 

 

 

Onderwijsaanbod 

(benaming groepen) 

Kenmerken en/of 

ondersteuningsvragen 

leerlingen 

Leeftijd  
Uitstroomprofie

l 
- + ++ Plan 

   
O arbeid     

O dagbesteding 

Leerroute 2 
Leerlingen met een 

verstandelijke beperking 
4-19 

X onderwijs O O X O 

O arbeid 

O dagbesteding 

Leerroute 3 
(Ernstig) meervoudig 

gehandicapte leerlingen 
4-19 

X onderwijs O O X O 

O arbeid 

O dagbesteding 

Structuurgroep 

Leerling met een lichamelijke 

beperking hebben 

gecombineerd met 

gedragsproblematiek 

4-12 

X onderwijs O X O O 

O arbeid 

O dagbesteding 
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Hoofdstuk 5 
 

De checklist voor de deelregio’s en het SO 

Versie: 150213 

Checklist voor de deelregio’s 
 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs (in het vervolg SWV) regio 23-05 PO werkt met zes 

deelregio’s, te weten Kampen e.o., Salland en 4 deelregio’s in Zwolle: de Stroming, de Brug, Florion 

en Catent. Voor de 6 deelregio’s werken 3 cluster 3 voorzieningen: Twijn, Schakel en Zonnehof  en 1 

cluster 4 voorziening met diverse nevenvestigingen: de Ambelt6. 

Voor het SO en de deelregio’s in Zwolle zijn aanvullend aparte tabellen opgenomen. 

 

Het bestuurlijk motto van het SWV is “de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk organiseren”. Dit 

heeft geleid tot een zo decentraal mogelijk beleid, waarbij veel taken bij de deelregio’s liggen. 

 

In deze checklist worden deze taken (het gaat in de checklist dus alleen over de taken van de 

deelregio) benoemd, waardoor iedere deelregio kan checken of men voldoende is toegerust en 

beleid heeft ontwikkeld. 

In een aantal gevallen worden onderwerpen beschreven die een plek hebben in het 

ondersteuningsplan van het SWV 23-05 (denk bijvoorbeeld aan de afstemming met het VO). Toch 

kan het zijn dat een deelregio verder gaande afspraken of activiteiten wenst te ontwikkelen. Dan zijn 

die activiteiten of afspraken dus aanvullend op het SWV 23-05 en worden ze ook gemeld aan het 

SWV (zoals bijvoorbeeld bij punt 6 van deel 1). 

 

NR I   BESTUURLIJK ORGANISATORISCH                                              JA NEE 

1 De schoolbesturen in de deelregio hebben de deelname bevestigd   

1a - Er zijn afspraken over de bestuurlijke ambities   

1b - Er zijn afspraken over de taken en de functies    

2 Er is een overzicht met kengetallen7   

3 Er zijn afspraken over de financiële stromen binnen de eigen deelregio     

3a en tussen de deelregio’s (bij arrangementen in een andere deelregio)   

3b - voor de lichte ondersteuning (zowel activiteiten als SBO plaatsen)   

3c - voor de zware ondersteuning (zowel ex Rugzak als SO plaatsen)   

3d - voor de ex Rugzakken: het reguliere deel en het AB deel   

4 De financiële administratie is georganiseerd   

5 Er is een afvaardiging naar de resonansgroep8 van het SWVbestuur   

                                                
6 De term cluster zal op termijn verdwijnen, de wetgeving kent vanaf 1-18-14 alleen SO en VSO scholen. 
7 Hierbij moet men denken aan: leerling aantallen, aantal LGF, aantal verwijzingen SO (afgelopen 5 jaar),aantal scholen, deelname SBO,  

  aantal leerlingen SBO, prognose voor 5 jaar. 
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6 Er is afstemming georganiseerd met het management van het SWV   

7  Er zijn afspraken over de vulling van de website van het SWV   

8 Er zijn eigen communicatie voorzieningen (i.v.m. eigen beleid , bijvoorbeeld over 

ondersteuningsmogelijkheden) 

  

9 Er is een afvaardiging naar de ondersteuningsplanraad conform het beleid van 

het SWV 

  

10 Er zijn afspraken over de betrokkenheid bij de opstelling van het 

ondersteuningsplan van het SWV 

  

11 Er zijn afspraken over de financiële verantwoording richting 23-05 en naar eigen 

partners 

  

11a - Tussen de schoolbesturen van de eigen deelregio   

11b - Met het management van het SWV   

12 Er zijn afspraken over de aanlevering van kengetallen   

12a - Tussen de schoolbesturen van de eigen deelregio   

12b - Met het management van het SWV   

13 Er is een coördinatie of directie functie geregeld   

14 Er ligt een taakomschrijving van de coördinatie of directie functie   

15 Er is een rechtspositionele regeling voor de coördinatie of directie functie   

16 Er liggen afspraken over planvorming (denk aan activiteiten e.d.)   

17 De deelregio kent een PDCA cyclus   

18 Er zijn afspraken over de aanlevering van kwaliteitsgegevens   

18a - Tussen de schoolbesturen van de eigen deelregio   

18b - Met het management van het SWV   

19 Het toezicht op de coördinatie of directie functie is georganiseerd   

20 Er is een monitor functie georganiseerd (bijvoorbeeld verwijzingen naar SBO, SO 

en eigen arrangementen en naar andere deelregio’s ) 

  

21 Er is een begroting voor 4 jaar   

22 Er zijn afspraken over de vaststelling van de begroting   

23 De medezeggenschap over de planvorming is geregeld   

24 Er liggen afspraken met de gemeente(n) en  overige externe partners voor 

lokale zaken die los staan van het SWV 

  

25 Er liggen afspraken met cluster 1 (over eigen arrangementen)   

26 Er liggen afspraken met cluster 2 (idem)   

27 Er liggen afspraken met het VO, aanvullend op het SWV   

28 Er liggen afspraken met de kinderopvang, (idem)   

29 Er liggen afspraken met overige deelregio’s, in ieder geval over het grensverkeer 

(aanvullend op het SWV) 

  

30a  Er zijn afspraken met het SO cluster 3 (aanvullend op het SWV)   

30b Er zijn afspraken met het SO cluster 4 (aanvullend op het SWV)   

31 Er zijn afspraken met SO voorzieningen buiten het SWV (idem)   

32 De liquidatie van het huidige SWV is geregeld en vastgelegd.   

33 Er zijn afspraken over de aanmelding van leerlingen (procesgang e.d.)   

                                                                                                                                                   
8 Met resonansgroep wordt een ‘werk DB’ van het bestuur bedoeld. 
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NR     II   INHOUDELIJK JA NEE 

1 Er zijn afspraken over de inhoudelijke ambities van de deelregio   

2 Er is een gedeeld beeld van de ondersteuningsstructuur   

3 Er is helder wie verantwoordelijk is voor de ondersteuningsstructuur   

4 Er is afstemming tussen de scholen en de coördinatie functie hierover   

5 Er liggen afspraken over de realisatie, instandhouding en doorontwikkeling van 

de basisondersteuning 

  

6 Er is een helder overzicht van de ondersteuningsstructuur   

7 Er zijn afspraken over de instandhouding ervan met het SWV   

8 Er zijn afspraken met het eigen SBO hierover   

9 Er zijn afspraken over de toewijzing van extra ondersteuning   

9a - Op leerlingniveau   

9b - Op schoolniveau in de eigen school van de leerling   

9c - In een andere school voor basisonderwijs   

9d - in een specifiek arrangement   

9e - In een school voor speciaal basisonderwijs   

9f - In een school voor speciaal onderwijs   

10 Er liggen afspraken over de financiering van de toewijzing   

11 Er is afstemming met de centrale commissie   

11a - Over de aanlevering van gegevens   

11b - Over de positie van de ouders   

11c - Over de bemensing van de centrale commissie   

11d - Over de wettelijke adviesfunctie   

11e - Over de gegevens voor de toelaatbaarheidsverklaring9   

12 Er zijn afspraken met de andere deelregio’s over de directe onderinstroom   

13 Er is een beschrijving van arrangementen beschikbaar, aanvullend op het SWV   

14 Er zijn afspraken over het updaten van de gegevens over de arrangementen    

15 Er zijn afspraken over de functie van het SBO en SO in de 

ondersteuningsstructuur. 

  

16 Er is een aanspreekpunt voor ouders over inhoudelijke vragen   

17 Idem  voor externe partners   

18 Inhoudelijke ontwikkelingen worden afgestemd met het SWV   

19 Er is een inhoudelijk werkoverleg met het SWV   

20 Er zijn afspraken over gezamenlijke arrangementen in het SWV   

21 De functie van het schoolondersteuningsprofiel in het geheel is duidelijk   

22 Er zijn afspraken over eventueel aanwezige centrale voorzieningen10   

23 Er zijn afspraken met het SBO hierover   

24 Idem met het SO (denk ook aan het tripartiete akkoord als het om het AB 

personeel gaat) 

  

                                                
9
 In ieder geval over de duur van de verklaring en over de bekostigingscategorieën bij een verklaring 

voor het SO. 
10

 Hierbij kan gedacht worden aan netwerk IB, vormen van diagnostiek, onderzoek, ambulante hulp 

e.d. 
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25  er is beleid geformuleerd over terugplaatsing vanuit SBO en SO   

26  Er is beleid geformuleerd over eventuele wachtlijsten   

26a - Dit beleid is afgestemd met het SWV   

27 Over de positie van ouders (bijvoorbeeld als het gaat om de ondersteuning bij 

het zoeken naar het juiste arrangement) is beleid geformuleerd en gepubliceerd 

(zie onder punt 8 bij I). 

  

28 Er is een overzicht van de schoolondersteuningsprofielen en beleid over de 

aanpassingen (bijvoorbeeld over termijnen) 

  

 

 Alleen voor Zwolle: JA NEE 

1 Er is een gezamenlijke commissie onderinstroom SBO   

2 Er zijn afspraken over de bekostiging van de onderinstroom   

3 Er zijn afspraken met externe partners die hierbij betrokken zijn   

4 Er zijn afspraken over de communicatie hierover   

5 Er is duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is   

6 Er wordt over dit onderwerpt nauwgezet afgestemd met het SWV   

 

 ALLEEN VOOR HET SO JA NEE 

1 Er is werkoverleg met de 6 deelregio’s en het SWV management   

2 Er zijn afspraken over het aanleveren van gegevens   

3  Men heeft zitting in de resonansgroep van het SWV   

4 Er is een afvaardiging naar de OPR   

5 Er zijn afspraken met de 6 deelregio’s over arrangementen   

6 Er zijn afspraken met de CC onderinstroom   

7 Er is terugplaatsingsbeleid geformuleerd   

8 Er is beleid en overleg over plaatsingsproblemen   

9a er liggen afspraken met cluster 1    

9b en 2   

10  Er zijn afspraken over doorstroom VSO en VO   

11 Er zijn afspraken over de aanmelding van leerlingen   

12 De liquidatie van het REC is geregeld   
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HOOFDSTUK  6 
 

Wie?       Welk contact? 

 

Gemeente Raalte regelmatig contact met beleidsmedewerker 

regiegroep jeugd Salland 

incidenteel contact op inhoud met 

wethouder onderwijs 

leerplichtambtenaar  

Gemeente Olst/Wijhe regelmatig contact met beleidsmedewerker 

regiegroep jeugd Salland 

incidenteel contact op inhoud met 

wethouder onderwijs 

leerplichtambtenaar 

Kinderopvang/Peuterspeelzalen KOOS Zorg Advies Team+ 

regiegroep jeugd Salland 

rond Passend Onderwijs 

informeel contact Schoolplein Salland 

(We zitten in hetzelfde gebouw) 

Carinova schoolmaatschappelijk werk en jgz Zorg Advies Team(+) 

regiegroep jeugd Salland 

rond Passend Onderwijs 

informeel contact Schoolplein Salland 

(We zitten in hetzelfde gebouw) 

GGD Zorg Advies Team(+) 

regiegroep jeugd Salland 

Bureau jeugdzorg Zorg Advies Team(+) 

regiegroep jeugd Salland 

Dimence Zorg Advies Team+ 

regiegroep jeugd Salland 

Politie IJsselland Zorg Advies Team+ 

regiegroep jeugd Salland 

MEE IJsseloevers Zorg Advies Team+ 

regiegroep jeugd Salland 

Vitree en Trias jeugdzorg Zorg Advies Team+ 

regiegroep jeugd Salland 

 

 

Clusters 2,3 en 4 Steunpunt Ambulante Begeleiding 

verbrede PCL 

Werkgroep PO-AB 

Zorg Advies Team+   
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VO-scholen Capellenborg Wijhe en CCS Raalte Overleg BoVo 

Sallandse onderwijskamer (bestuurders) 

werkgroep taal-lezen BoVO 

gezamenlijke plusgroep “EIKEN” 

Zorg Advies Team+ 

regiegroep jeugd Salland 

SO en VSO ZML de Zonnehof Raalte (werkgroep) Passend Onderwijs 

Inhoudelijk overleg management 

Landstede Raalte regiegroep jeugd Salland  

GMR’s mijnplein en De Mare regelmatig aansluiten bij vergadering 
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HOOFDSTUK  7  
 

inleiding 

In dit hoofdstuk willen we de agendapunten voor het overleg met de gemeenten in onze regio 

aangeven.  

Het is voor bepaalde kinderen/leerlingen van cruciaal belang dat onderwijs en gemeenten nauw met 

elkaar samenwerken en steeds zoeken naar afstemming. Het gaat dan met name om 

kinderen/leerlingen met ondersteunings- en zorgvragen die in school, gezin en omgeving voorkomen. 

Door de financiële druk van de verevening in het onderwijs en de kortingen bij de gemeenten is deze 

afstemming nog belangrijker. Dit overleg zal voornamelijk op het lokale niveau plaatsvinden. 

De in dit hoofdstuk geschetste overleg punten moeten gezien worden als de agendapunten die in de 

komende tijd aan bod zullen komen tussen schoolbesturen en gemeenten in de lokale setting. Het 

SWV zal eind voorjaar met alle gemeenten een agenda opstellen waarbij duidelijk zal worden wat er 

regionaal en wat er lokaal van deze agendapunten zal worden behandeld. 

Het kader 

Voor de gemeente gelden vele procedures. Per gemeente kunnen er inhoudelijk en qua tijdsplanning 

verschillen zijn. In elk geval raken de volgende gemeentelijke procedures het ondersteuningsplan. De 

procedures worden door de gemeente Zwolle als kartrekker, in samenwerking met de 8 andere 

gemeenten opgepakt en bewaakt (regiefunctie): 

 

 Elke gemeente heeft de eigen procedure voor het vaststellen van de gemeentebegroting. Omdat 

deelonderwerpen beleidsmatige en/of financiële gevolgen kunnen hebben, is de vertaling naar 

de gemeentebegroting aan de orde. 

 Afspraak/besluit om als samenwerkende gemeenten het overleg met de 

samenwerkingsverbanden te voeren. Bij de samenwerking tussen gemeenten zal een formele 

intergemeentelijke afspraak gemaakt worden. 

 OOGO – OP met het SWV.  Voor zover het gaat over het gemeentelijke jeugdbeleid is afstemming 

met OOGO-Jeugd verplicht vanaf 2015 (in werking treden van de decentralisatie jeugdzorg). De 

onderwerpen die in het OOGO-OP aan de orde komen zijn in de volgende paragrafen 

beschreven. Het gaat onder andere om:  

o leerplicht en schoolverzuim  

o thuiszitters 

o LEA 

o WMO 

o indicatiestelling; 

o leerlingenvervoer; 

o onderwijshuisvesting;  

o decentralisatie jeugdzorg 
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o decentralisatie  AWBZ  

o decentralisatie participatiewet. 

 OOGO-OH met de schoolbesturen in de betrokken gemeente over de onderwijshuisvesting 

(denk aan nevenvestigingen, arrangementen e.d.). Dus een zorgvuldige afstemming tussen het 

OOGO voor het SWV en het LEA overleg. 

 Interne gemeentelijke procedures voor elk (deel)plan, afhankelijk van de interne 

mandaatregelingen 

o ambtelijk voorstel; 

o B&W; 

o commissie; 

o gemeenteraad. 

 

Bij de afstemming met de gemeenten staat voor 23-05 PO centraal dat er sprake dient te zijn van een 

meerjarig investeringsplan van alle gemeenten op het punt van de vroegtijdige onderkenning, maar 

vooral vroegtijdige aanpakken. 

Deze afstemming zien we goed weergegeven in het onderstaande schema: 

 

 

Het onderwijs is er voor de onderwijskundige ondersteuning, gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

de maatschappelijke aspecten als gezin, buurt en overige milieus van gezin en kind. 
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De onderwerpen in een checklist 

1 JEUGDZORG 

 

Beleid SWV in 

ondersteunings-plan 

Beleid (inter)-  

gemeentelijk 

‘Plan Jeugdzorg’  

OOGO 

met als 

doel: 

 Een bestuurlijk gedragen en structurele 

afspraak tussen het SWV en de 

gezamenlijke jeugdzorginstelling over  

o informatieverstrekking aan ouders 

o onderlinge informatieverstrekking 

tussen jeugdzorg en onderwijs, 

denk aan loket en vindplaats 

o afstemming bij het maken van een 

plan/aanpak wanneer én op 

school én in het gezin hulp wordt 

verleend 

o afspraken over de uitvoering van 

een gezamenlijke aanpak binnen 

onderwijs en jeugdzorg 

 

 Inzet van door de gemeente bekostigd 

schoolmaatschappelijk werk ook ten 

behoeve van de relatie tussen school en 

gezin en eventuele externe zorg. 

 

 

 

 

 

Website met links 

 

 

In iedere deelregio en 

in het SO is een 

aanspreekpunt. 

Afspraken over 

gezamenlijke 

informatievoorzie-

ning. 

Bijvoorbeeld Netwerk 

Jeugd en Gezin. 

 

 

 

 

Op iedere vestiging is 

een x-aantal uren – 

door de gemeenten 

bekostigd -  SMW , 

gerelateerd aan het 

aantal leerlingen 

Ja – conform/  

Nee … 

(aandachtspunt) 

ja/nee – 

doel: 
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2  BEGELEIDING WMO 

 

Beleid SWV in 

onder-

steuningsplan 

Beleid (inter)-  

gemeentelijk 

‘Plan Jeugdzorg’  

OOGO 

met als 

doel 

- indicatietrajecten voor extra 

onderwijsondersteuning en begeleiding 

via Wmo/PGB op elkaar afstemmen; 

 

- bundeling van gelden: extra 

ondersteuningsbudgetten gekoppeld aan 

Wmo-ondersteuningsgelden voor 

begeleiding; 

 

- verzorgen van gemeenschappelijke 

begeleidingsarrangementen binnen en 

buiten schooltijd, eventueel door 

gemeenschappelijk personeel van school 

en jeugdzorg(instelling); 

 

- regeling van vervoer voor zowel het 

onderwijs als de begeleiding via de Wmo. 

 

Afspraken maken 

over inbreng 

specifieke 

deskundigheid in 

de bespreking 

arrangeren 

 

Haalbaarheids 

studie verrichten 

 

 

Geschiedt via de 

arrangementen 

bespreking 

 

 

 

Regeling 

vaststellen (denk 

aan 

arrangementen) 

Ja – conform/ Nee 

… 

(aandachtspunt) 

ja/nee 

doel: 

 

3  PARTICIPATIEWET 

 

Beleid SWV in 

onder-

steuningsplan 

Beleid (inter)-  

gemeentelijk 

‘Plan Jeugdzorg’  

OOGO 

met als 

doel 

 relatie leerplicht en vrijstelling voor 

leerplicht; leeftijd van het verlaten van 

MKD e.d. 

Gezamenlijk 

optrekken in de 

vroegschoolse 

periode. 

Ja – conform/ Nee 

… 

(aandachtspunt) 

ja/nee 

doel: 
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4  INDICATIESTELLING 

 

Beleid SWV in onder-

steuningsplan 

Beleid (inter)-  

gemeente 

lijk 

‘Plan 

Jeugdzorg”  

OOGO 

met als 

doel 

 

 

 Er is in het OP rekening gehouden met de 

afstemming tussen de diverse gemeenten 

en de deelregio ‘s over de trajecten en 

procedures bij de indicatiestelling voor 

onderwijsondersteuning  en jeugdzorg. 

 

 Indicatietrajecten zijn op elkaar afgestemd 

door PO en VO en er wordt gewerkt met 

transparante criteria. 

 

 Er is een heldere afspraak over de 

communicatie met betrekking tot 

indicatietrajecten. 

Afstemming is zeker 

aan de orde via de 

arrangementen 

bespreking. Zeker bij 

de doorstroom van 4 

jarigen. 

 

 

Zie de notitie ‘10-

14’/estafette overleg 

 

 

 

Dit verloopt via de 

website. Eenduidige 

afstemming met 

consultatiebureaus, 

huisartsen en 

voorschoolse 

instellingen en het CjG 

Ja – conform/ 

Nee … 

(aandachts 

punt) 

ja/nee 

doel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

5  LEERPLICHT  en VOORTIJDIG 

SCHOOLVERLATEN en THUISZITTERS 

 

Beleid SWV in 

ondersteuningsplan 

Beleid (inter)-  

gemeentelijk 

‘Plan Jeugdzorg’  

OOGO 

met als 

doel 

 De positie en de taken van de 

leerplichtambtenaar zijn duidelijk. 

 

 Er is een gemeenschappelijk deel in de 

monitor en/of er wordt gebruikgemaakt 

van de gegevens die gemeenten en 

onderwijs opvragen. 

 

 Er is afstemming over de communicatie 

met betrekking tot de leer- en 

kwalificatieplicht. 

 

 Er is aandacht voor een preventieve 

aanpak. 

 

 Het is bekend waar leerlingen en/of 

ouders informatie kunnen krijgen. 

 

 Er is een gezamenlijke monitor. 

 

 Er is afstemming in beleid en aanpakken  

 

 

Er wordt 

samengewerkt 

tussen scholen en 

leerplicht 

 

Graag opzetten. 

Denk ook aan 

ontheffingen 

 

 

 

 

Graag opzetten, 

zeker in relatie tot 

de startleeftijd van 

3/4jarigen. 

 

 

Vooral plaats laten 

vinden in de 

afstemming zoals 

aangegeven in het 

schema bij de start 

van deze notitie. 

 

Aandacht voor de 

langdurig zieke 

kinderen. 

 

Werkgroep 

instellen. 

Ja – conform/ Nee 

… 

(aandachtspunt) 

ja/nee 

doel: 
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6 ONDERWIJSHUISVESTING EN OOGO-OH 

 

Beleid SWV in 

ondersteuningsplan 

Beleid (inter)- 

gemeentelijk ‘Plan 

Jeugdzorg’ 

OOGO 

met als 

doel 

Eventuele grote wijzigingen in leerlingenstromen 

door:  

 

 gespecialiseerde scholen voor (nieuwe) 

groepen leerlingen in één of meer 

gemeenten; 

 uitbreiding van het aanbod voor 

ondersteuning op een bepaalde school 

voor (nieuwe) groepen leerlingen in één 

of meer gemeenten; 

 tijdelijke plaatsingen of partiële 

plaatsingen; 

 verbrede toelating bij het SO. 

 

 

 

Het SWV wil graag de 

educatieve kaart met de 

arrangementen in het 

PO afstemmen met het 

huisvestingsbeleid, voor 

zover dat niet in het LEA 

thuishoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja – conform/ Nee 

… 

(aandachtspunt) 

ja/nee 

doel: 

 

7 LEERLINGENVERVOER 

 

Beleid SWV in 

ondersteuningsplan 

Beleid (inter)-  

gemeentelijk 

‘Plan Jeugdzorg’  

OOGO 

met als 

doel 

 

 

 Er is een duidelijk beeld van 

eventuele gespecialiseerde scholen. 

 

 Er zijn veel tussenvarianten van 

speciaal en regulier onderwijs. 

 

 Er is sprake van tijdelijke en/of 

 

Het komen tot een 

gezamenlijke beleidslijn 

en de uitvoering. 

 

Ja – conform/ Nee 

… 

(aandachtspunt) 

 

ja/nee 

doel: 
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partiële plekken. 

 Er zijn arrangementen in combinatie 

met therapie /behandeling buiten de 

school. 

 In het SO werkt men aan (of is er een 

planning voor) verbrede toelating of 

andere (flexibele) arrangementen. 
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Format aanmeldformulier 
 

Dit format aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de scholen en deelregio’s in het SWV 23-

05 PO. 

 

Aanmeldformulier voor basisschool 

Ondergetekenden melden hun kind aan bij  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. (naam/plaats school) 

Gegevens kind 

 

Achternaam  : ………………………………………… Roepnaam : …………………………………………… 

 

Geboortedatum: : ……………………………………….. Nationaliteit : …………………………………………… 

Het kind woont bij: : moeder / vader / ouders / verzorgers*  

 

Spreektaal thuis: : ……………………………………………………………………………. 

Indien van toepassing: sinds wanneer is het kind woonachtig in Nederland. 

 

Achternaam ouder(s)/verzorger(s) : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Gezinssamenstelling : komt uit een gezin met ….. ……..oudere en …………..   jongere broers/zusjes 

Bezochte peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder*  

 

…………………………………………………………………………. te …………………………………………………………………. 

Bezocht de peuterspeelzaal / kinderopvang / gastouder* in de periode van: 

 

……………………………………………….……. tot ………………..……………………….. voor (aantal) dagdelen per week. 

Heeft u zich ook aangemeld bij een andere school of scholen? 

 

Zo ja, welke : ………………………………………Welke school is de school van uw eerste voorkeur………… 

 

Indien uw voorkeur school een bepaalde levensovertuiging heeft, respecteert u die levensovertuiging 

ja/nee 

Dit formulier is naar waarheid en volledig ingevuld door: …………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………  ………………………………………………………………………………….. 

Handtekening     Handtekening 

(vader, pleegvader, stiefvader)   (moeder, pleegmoeder, stiefmoeder) 

Handtekening van beide ouders (die het gezag over het kind dragen) is verplicht 

 

Datum : ……………………………………. Plaats: …………………………………………. 
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Opmerking:  

Het aanmeldformulier is opgebouwd uit 4 ontwikkelingsgebieden 

1. sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, speel/werkgedrag 

2. taalontwikkeling 

3. motorische ontwikkeling 

4. ordenen/meten/rekenen 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling nooit regelmatig altijd 

Kind kan zonder problemen afscheid nemen van 

ouder/verzorger 

   

Kind heeft een goed contact met de groepsleiding    

Kind maakt contact met andere kinderen in de groep    

Kind komt voor zichzelf op    

Kind gaat goed om met tegenslag    

Kind kan omgaan met veranderingen    

Kind kan emoties beheersen zoals boosheid    

Kind kan omgaan met regels    

Kind kan emoties benoemen zoals boos, verdrietig, 

blij en lief 

   

Kind kan emoties van andere kinderen / 

groepsleiding benoemen 

   

Kind kan op zijn/haar beurt wachten    

Opmerkingen sociaal emotionele ontwikkeling:  

 

 

 

 

 

 

Zelfredzaamheid nooit regelmatig altijd 

Kind is overdag zindelijk    

Kind kan zelfstandig naar de wc gaan (billen zelf 

afvegen e.d.) 

   

Kind kan zelf de jas uitdoen    

Kind kleed zich zonder hulp aan    

Kind helpt mee opruimen    

Kind kan zelfstandig eten en drinken    

Opmerkingen zelfredzaamheid:  

 

 

 

 

 

 

Speel/werkgedrag nooit regelmatig altijd 

Gaat goed om met speelmaterialen; niet gooien of 

vernielen 

   

Kind kan meedoen met ‘alsof spelletjes’    
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Kind speelt met anderen    

Kind speelt met anderen zonder het spel te 

verstoren 

   

Kind komt zelf tot spel    

Kind brengt variatie aan in zijn spel    

Kind kan langere tijd met hetzelfde spel bezig zijn    

Kind is nieuwsgierig en ondernemend    

Kind speelt rollenspel    

Kind kan kleine opdrachtjes uitvoeren    

Het favoriete speelgoed van het kind is: 

 

 

 

De favoriete activiteit van het kind is: 

 

 

 

Opmerkingen speel/werkgedrag: 

 

  

 

 

 

Taalontwikkeling  nooit regelmatig altijd 

Kind begrijpt eenvoudige opdrachten    

Kind praat duidelijk en verstaanbaar    

Kind kan onder woorden brengen wat hij/zij graag 

wil 

   

Kind gebruikt eenvoudige zinnen van 3 tot 5 

woorden 

   

Kind kan meervoudsvormen maken van woorden 

door een s of en toe te voegen (b.v. auto’s, 

schoenen) 

   

Kind kan antwoord geven op eenvoudige vragen    

Kind kan een gesprekje voeren met wederzijdse 

inbreng 

   

Kind luistert actief naar een kort verhaaltje dat 

verteld wordt 

   

Kind begrijpt een verhaaltje dat wordt voorgelezen    

Kind kan een kort verhaaltje navertellen    

Kind herhaalt regels uit een rijmpje of maakt zelf een 

rijmpje 

   

Kind kan een liedje meezingen    

Kind vraagt naar het hoe en waarom    

Kind kan letters van naam herkennen    

Opmerkingen taalontwikkeling  
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Heeft het kind hulp gehad van een logopedist?  Ja/nee* 

Wordt het kind meertalig opgevoed?   Ja/nee*  

 

Motorische ontwikkeling  

grove motorie 

nooit regelmatig altijd 

Kind beweegt soepel en gecoördineerd bij het lopen, 

rennen, springen en klimmen 

   

Kind kan fietsen op een driewiel fiets     

Opmerkingen grove motoriek:  

 

 

 

 

fijne motoriek 

De fijne motoriek komt o.a. op gang bij verschillende activiteiten zoals hieronder beschreven wordt 

 nooit regelmatig altijd 

Kind kan kleine voorwerpen vastpakken    

Kind kan al een beetje knippen    

Kind kan scheuren    

Kind kan bezig zijn met kwast en verf    

Kind kan tekenen    

Kind kan puzzel maken van 4 of meer stukjes    

Kind kan een toren bouwen van blokken    

Opmerkingen fijne motoriek:  (vermeld hier ook wat het kind leuk vindt en wat niet)  
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Ordenen/meten/rekenen nooit regelmatig altijd 

Kind kan 5 of meerdere voorwerpen tellen    

Kind herkent vormen zoals cirkel, vierkant, driehoek, 

rond 

   

Kind krijgt besef van begrippen zoals groot en klein    

Kind krijgt besef van voor, achter, boven, onder, 

naast 

   

Kind krijgt besef van tijd; wat komt eerst, wat 

daarna, dagindeling 

   

Kind kan lichaamsdelen benoemen zoals: neus, ogen, 

oren, benen, armen, e.d. 

   

Kind krijgt besef van verschillen in gewicht; zwaar – 

licht 

   

Kind kan enkele kleuren benoemen    

Kind herkent enkele getalsymbolen (cijfers/getallen)    

Opmerkingen ordenen/meten/rekenen: 

 

 

  

 

 

Mijn kind heeft een leerkracht nodig die: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mijn kind heeft een groep nodig die: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Mijn kind heeft een school nodig die: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Mijn kind heeft materialen/middelen nodig die: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Als ouder heb ik nodig:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

De sterke kant(en) van mijn kind is/zijn:  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Aanvullende informatie 

 

Het kind heeft gebruik gemaakt van VVE       ja/nee* 

(heeft gebruik gemaakt van extra dagdelen peuterspeelzaal) 

 

Het kind heeft meegedaan aan een VVE programma (meerdere dagdelen per week)  

 

Het kind heeft meegedaan aan de volgende VVE-projecten (aankruisen wat van toepassing is):  

 

o Piramide 

o Bas 

o Overig: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Het kind is op weg geholpen door (aankruisen wat van toepassing is):  

 

o MEE doen in de kinderopvang 

o Logopedie 

o Anders: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Medische bijzonderheden: 

 

Hierbij gaat het om de volgende zaken: ziekte nu en in het verleden, opname ziekenhuis, allergieën, 

medicijngebruik, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of andere zaken 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Toestemming opvragen gegevens 

 

Hierbij geef ik 

 

Naam:     ………………………………………………………………………………………………. 

 

Ouder/verzorger van:    ……………………………………………………………………………………………… 

 

Toestemming aan de basisschool: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Om nadere informatie over mijn kind op te vragen aan 

(aankruisen wat van toepassing is): 

 

 O peuterspeelzaal 

 

 O kinderdagverblijf 

 

 O gastouder 

 

 O CJG (Centrum Jeugd en Gezin) 

 

 O Logopedie 

 

 O Anders, nl……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Plaats:  …………………………………………………………….   datum: ………………………………………………………. 

 

 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Opmerkingen ouders: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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HOOFDSTUK  8 
    
                             projectplan SWV 23-05 PO en VO 10-14 commissie 

Versie 01 

 

Datum 23 december 2013 

 

1. Algemene gegevens 

Opdrachtgever Besturen van de beide SWV’en 

stuurgroep Henk ter Wee, Rudi Meulenbroek en Maarten Bauer (SWV PO) Eimert 

Fikse, Germien Kamphorst en Johan Super (SWV VO) met ondersteuning 

van Henk Keesenberg van WK onderwijsadvies. 

 

Projectgroep-

leden 

Vanuit het PO/SO: 
 
Vanuit het VO/VSO: 
 
NB Aandacht voor Dronten PO. 

Startdatum Week 02 

Streefdatum 

afronding 

Week 13 

2. Uitgangssituatie 

Aanleiding De wens van beide SWV de overdracht van het PO/SO naar het VO/VSO 

vroeger, adequater, efficiënter en breder organiseren  

 

Beginsituatie Er zijn reeds vele overleggen PO-VO, deze zijn sub regionaal en/of lokaal 

georganiseerd. Het SO en het VSO zijn hier niet of nauwelijks bij 

betrokken. 

 

 

3. Resultaten 

Algemene 

doelstelling 

Het versterken en verbeteren van de overgang PO-VO voor alle 

leerlingen in het bijzonder voor de leerlingen met een 

ontwikkelingsperspectief (OPP),  

 

Resultaten Advies met aanbevelingen over: 

1. De regionale en/of lokale inbedding van de 10-14 commissies 

2. De deskundigheid in de commissies 10-14 
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3. De overlegmomenten vanaf groep 6 BAO,SBO en SO. 

4. De inbreng van de leerkracht en van de ouders 

5. De gewenste rapportage (inclusief een onderwijskundig rapport 

voor de gehele regio), inclusief de terugmelding vanuit het VO 

6. De digitale overdracht (verbetervoorstellen en eventueel 

programma van eisen) – denk aan overstap service onderwijs. 

7. De determinatiecriteria in het VO  

8. Inschakeling van externe deskundigheid, waaronder in ieder 

geval het schoolmaatschappelijk werk. 

9. Een monitor functie voor zowel de standaarden als de 

procesgang van de commissies 10-14 

10. Inrichting van een ‘witte-rook-overleg” 

11. Communicatie naar scholen en ouders 

12. Communicatie naar externen 

13. Communicatie met de ondersteuningsplanraden  

 

 

Fasering 

 

Week 02 t/m 10 opdrachten uitwerken. 

 

Taken en 

verantwoor-

delijkheden 

De projectgroep verdeelt zelf werkzaamheden en legt per eind maart 

verantwoording af middels een eindrapportage. 

 

Communicatie en 

rapportage 

Nader vast te stellen. 

 

 

 

5. Planning  

Activiteiten, wie, 

geschatte duur en 

datum gereed 

 

Nader te bepalen  

door de 

projectgroep 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit Wie 
Geschat

te duur 

Datum 

gereed 
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VERDERE UITWERKING 

 

HOOFDSTUK  1 – Het estafette overleg 

 

PARAGRAAF 1 

 

Beschrijving van de 4 gesprekken die gaan plaatsvinden; 

 

1   het gesprek met 10 jaar (groep 6) 

 

Periode: mei. 

Van alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) en een risicoduiding11 is er een ”prognose 

formulier” (digitaal) – ouders krijgen een kopie en kunnen aangeven dat ze er een gesprek over 

willen. 

Indien het PO het verstandig vindt is een VO’er aanwezig. 

Er is voor deze doelgroep een mondelinge toelichting tussen PO en het VO. Ouders (en eventueel de 

leerling) participeren – indien gewenst -  in het gesprek. 

NB 

Eventueel worden ‘derden’ ingeschakeld – denk aan schoolmaatschappelijk werk en/of iemand uit 

het (centrum voor Jeugd en gezin (CJG). 

 

2   het gesprek met 11 jaar (groep 7) 

 

Periode: mei. 

Van alle leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP12) en een risicoduiding is er een ”prognose 

formulier” (digitaal) – ouders krijgen een kopie en kunnen aangeven dat ze er een gesprek over 

willen. 

Er is voor deze doelgroep een mondelinge toelichting. Ouders en – eventueel - de leerling 

participeren in het gesprek. 

Van alle leerlingen wordt het uitstroomperspectief bepaald en besproken met de ouders. 

Met het VO worden in ieder geval alle OPP leerlingen besproken en ook alle leerlingen met een VSO, 

lwoo en pro uitstroomperspectief. De cijfers van de entree toets en soc.emot. test worden 

meegeleverd. (digitaal). 

NB 

Eventueel worden ‘derden’ ingeschakeld – denk aan het algemeen maatschappelijk werk in het CJG. 

 

 

                                                
11 Met een risicoduiding bedoelen we de leerlingen die geen OPP hebben maar bijvoorbeeld vanuit sociaal emotioneel oogpunt door de  

   leerkracht worden gezien als een leerling die het moeilijk kan gaan krijgen in het VO. 
12 Bij KONOT werkt men met een format voor alle scholen. 
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3   het gesprek op 12 jarige leeftijd (groep 8) 

 

Periode: maart/april (de warme overdracht). 

De mensen van het VO (adjuncten, ZC en gedragswetenschapper) en de leerkracht groep 8 

bespreken de leerlingen. 

Bij de leerlingen met OPP (dus sowieso alle leerlingen uit het SBO en SO) schuift ook IB aan, alsmede 

leden van de ACTL (wellicht via een mandaat constructie mensen uit de eigen regio) 

Alle leerlingen worden besproken. Ouders en de leerling participeren in het gesprek. 

Dit gebeurt aan de hand van het onderwijskundig rapport (OKR). Ouders krijgen kopie. 

Gegevens bijvoorbeeld: LVS gegevens, uitstroomperspectief, OPP, soc. emot. gegevens en in het SBO 

een  klassikaal afgenomen IQ. 

 

Eventueel worden ‘derden’ ingeschakeld – denk aan het algemeen maatschappelijk werk in het CJG. 

 

NB 

Iedere jaar is er voor een klein aantal leerlingen met specifieke problematiek (denk aan allergie of 

diabetes) een apart gesprek.  

Deelnemers:  Ouders/leerling en mentor en ZC. 

 

4   het gesprek aan het eind van klas 1 

 

Periode juni: 

De mentoren spreken hun groep door met de mensen uit het PO/SO.  

Het uitstroomperspectief wordt vergeleken met de leerling gegevens van het 1e jaar VO (of VSO). 

Dit gesprek is vraag gestuurd vanuit het PO, dan wel het VO. 

 

PARAGRAAF 2 

 

Benoemen van de mensen die gesprek voeren 

 

Bij 1 en 2 groepsleerkracht en iemand uit VO (indien gewenst schuiven IB en ZC (en iemand uit CJG 

en een gedragswetenschapper) aan. 

Bij 3 leerkracht groep 8 en adjuncten/ZC en toekomstige mentor (indien gewenst schuiven IB en 

iemand uit CJG en een gedragswetenschapper) aan. 

 

Bij 4 mentor en leerkracht/IB van de school. 

 

PARAGRAAF 3 

 

Profielen van de mensen die de OPP gesprekken voeren. 

Deskundigheid: SEN  

Kennis: van het VO veld (met name alle extra ondersteuningsmogelijkheden) 

Vaardigheden: gespreksvoering 

Attitude: denken vanuit mogelijkheden. 

 



100 

 

NB 

Voor de overige gesprekken worden de mensen die ze voeren jaarlijks getraind op een PO-VO 

studiedag. 

 

onderwerp omschrijving 

  

  

Welke opdracht Een uitwerking van de gesprekscyclus, inclusief de profielen 

van de deelnemers 

Wat opgeleverd Een draaiboek 

In welke tijd Begin oktober 

 

HOOFDSTUK 2 – de overdrachtsdocumenten 

 

In dit hoofdstuk worden de documenten aangegeven die (verder) ontwikkeld moeten worden 

 

PARAGRAAF 1 

 

Het prognose formulier (PF) 

 

PARAGRAAF 2 

 

Het onderwijskundig rapport (OKR) 

 

PARAGRAAF 3 

 

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 

PARAGRAAF 4 

 

Het dossier bij aanmelding (via een school voor VO) voor lwoo, pro of VSO inclusief het 

aanmeldingsformulier (denk bij de formuleringen aan de zorgplicht) 

 

PARAGRAAF 5 

 

Het terugmeldingsformulier (TF) 

 

PARAGRAAF 6 

 

De digitalisering. Er is een gesprek geweest met een medewerker van OSO (Overstap Service 

Onderwijs. Het voorstel is op korte termijn een training en informatiebijeenkomst te beleggen zodat 

er – wellicht – per voorjaar 2014 met OSO kan worden gewerkt. In Salland loopt een pilot. 

Zie de website www.oso-od.nl  

http://www.oso-od.nl/
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onderwerp omschrijving 

  

  

Welke opdracht Het (door)ontwerpen van de voornoemde 

documenten. Het dossier voor aanmelding komt van 

de proef ACTL. 

Wat opgeleverd PF, OPP, OKR en TF 

In welke tijd Eind november 

 

HOOFDSTUK 3 – de daadwerkelijke overstap 

 

PARAGRAAF 1 

 

De beelden van het VO (hoe krijgen we de nieuwe mogelijkheden op het netvlies van het PO en SO? 

 

PARAGRAAF 2 

 

Welke determinatie criteria worden gehanteerd (denk aan: advies PO/SO; het voorspellende 

onderdeel van Parnassys en de CITO LVS gegevens). 

 

PARAGRAAF 3 

 

Welke trajecten worden er gelopen tussen januari en de zomervakantie en welke na de 

zomervakantie? 

Denk aan inloopdagen, open dagen, etc. 

 

PARAGRAAF 4 

 

Het witte rook overleg – dit heeft betrekking op een overleg waarin de enkele leerling wordt 

besproken die nog niet is geplaatst (of een – potentiële – thuiszitter). De doelstelling van dit overleg 

is de leerling te plaatsen. Leerplicht wordt hierbij betrokken. 

 

 

onderwerp omschrijving 

  

  

Welke opdracht Het beschrijven van de procesgang vanaf januari groep 8 t/m 

kerst brugklas 

Wat opgeleverd Draaiboek overstap 

In welke tijd Begin oktober 
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HOOFDSTUK 4 – communicatie en evaluatie 

 

In dit hoofdstuk moeten de evaluatie criteria (of succesindicatoren) worden benoemd waarop het 

10-14 overleg wordt gevolgd, wordt bewaakt en wordt geëvalueerd. 

Hierbij komen ook de standaarden uit de 10-14 notitie (bijlage) aan bod. 

Daarnaast wordt de communicatieaanpak beschreven. 

 

PARAGRAAF 1 

 

De monitor – hoe wordt het proces gevolgd: welke standaarden en welke indicatoren (denk aan: 

minder op- en afstroom; minder leerlingen naar het VSO, alle scholen werken mee, ouders zijn op de 

hoogte, de documenten geven de juiste informatie; de digitale processen kloppen). 

 

PARAGRAAF 2 

 

De procesbeschrijving: wanneer worden welke communicatiemiddelen gebruikt  

 

PARAGRAAF 3 

 

De communicatie: 

Doelgroepen: teams, OP en OOP en externe partners (denk hierbij ook aan de gemeenten) 
Media 

Teksten voor een folder of iets dergelijks, bijvoorbeeld voor ouders. 

 

PARAGRAAF 4 

 

Ten behoeve van het ondersteuningsplan (OP) wordt aangegeven welke teksten er in het OP komen. 

Alvorens die worden opgenomen worden ze besproken met een gecombineerde PO-VO 

ondersteuningsplanraad. 

 

onderwerp omschrijving 

  

  

Welke opdracht Het opstellen van een monitor, een communicatieplan en 

de teksten voor het OP 

Wat opgeleverd Zie bij de opdracht. 

In welke tijd Begin december 
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HOOFDSTUK  5 – begroting 

 

Leden van de projectgroep 

 

8 personen x 16 uur voor 8 bijeenkomsten= 128 uur x € 60,- = € 7.680,-  

exclusief 2 uur voorbereidings- en uitwerkingstijd = € 7.680,-. 

Overlegmomenten 4 x 2 uur = 8 uur x € 60,- = € 480,- 

 

Totaal € 15.840,- 

 

EXTERNE ONDERSTEUNING: 

 

De uitvoering geschiedt door de heer drs. H. Keesenberg. 

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd 

1. Het opstellen van het activiteitenplan, inclusief overleg hierover = 2 dagdelen 
2. Het opstellen voor agenda’s, bijwonen en verslaglegging van de projectgroep = 8 

bijeenkomsten x 2 dagdelen = 16 dagdelen 
3. Het opstellen van de diverse in het activiteitenplan genoemde documenten – 6 dagdelen 

 
Dit brengt het totaal op 32 dagdelen 
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BIJLAGE 

 

                                                 NOTITIE  10-14  

       van de samenwerkingsverbanden 23-05 en 24-03 PO13 en 23-05 VO 
 

 

1. Inleiding 

Zowel in de nieuwe samenwerkingsverbanden (in het vervolg SWV) PO als in het SWV VO is er een 

helder beeld van passend onderwijs. Centraal daarin staat dat kinderen in de juiste 

onderwijsleersituatie successen moeten behalen en een leerroute kunnen doorlopen passend bij hun 

capaciteiten en mogelijkheden.  In het PO/SO wordt het handelingsgericht werken volop ontwikkeld 

en is het werken met groepsplannen en regelmatig bezien of er succes wordt behaald (opbrengst 

gericht werken) leidmotief voor de scholen.  

In het VO zijn omgaan met verschillen, opbrengst gericht werken en het werken met up-to-date 

handelingsplannen (per 1-8-2014 ontwikkelingsperspectieven) eveneens speerpunten.  

 

De 3  SWV hebben de wens uitgesproken de overgang van PO naar VO nog sterker te maken. Om dit 

te bereiken is in deze notitie een projectplan en een aantal gezamenlijke standaarden 

opgenomenHet DB stelt voor om een gezamenlijke projectgroep aan het werk te zetten met het 

projectplan. De DB’s van de 3 SWV zullen het werk van de projectgroep ondersteunen, faciliteren en 

monitoren. De DB’s zorgen waar nodig voor besluitvorming binnen de besturen van de 3 SWV-en. 

 

2. aanleiding 

 

In de huidige situatie kunnen leerlingen vanuit het basisonderwijs (Bao),  speciaal basis onderwijs 
(SBO) en vanuit het speciaal onderwijs (SO) rechtstreeks instromen – met een beschikking van een 
commissie voor de indicatiestelling cluster 3 of 4 – in het VSO. Landelijk is de doorstroom SO – VSO 
bijvoorbeeld 60%. Aangezien deze “automatische’ doorstroom per 1 augustus 2014 niet meer 
mogelijk is14 moet er nagedacht worden over een completere aanpak: niet alleen van Bao of SBO 
naar VO, maar ook het SO (regulier waar het kan, speciaal waar het echt moet) moet volop 
betrokken zijn. 

Het is van belang eerder te aan ouders te adviseren of een leerling in een ‘gewone’ reguliere VO-
stroom kan, in een reguliere VO-stroom met een plusvoorziening of toch een plek moet krijgen in het 
VSO. 

                                                
13 Er zijn 2 SWV PO in het geding vanwege het gegeven dat Dronten bij het SWV VO hoort en niet bij het SWV 23-05 PO, maar bij 24-03 PO. 
14 Iedere leerling die naar het VSO wordt verwezen heeft een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het SWV VO om te kunnen worden  

    toegelaten. 
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Vanaf 1 augustus 2015 is er ook nog een wijziging voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
(LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO). De regionale verwijzingscommissie verdwijnt en de 
samenwerkingsverbanden VO worden zelf verantwoordelijk voor het  bepalen of leerlingen in het 
LWOO of PrO terecht kunnen. 

Een nog betere stroomlijning is dan ook een doel van zowel het PO/SO als het VO/VSO, met een 
viertal sleutelwoorden: vroeger,  adequater, breder en efficiënter. Wij werken deze 4 begrippen 
verder uit in deze notitie. 

 

Het PO wil graag meewerken aan een helder beeld van leerlingen zodat ze op de passende plek 
komen, het VO wil graag investeren in meer doorstroommogelijkheden en een gedifferentieerder 
onderwijskundig palet. 

 

In deze notitie worden aanbevelingen gedaan voor een aanpak om de overgang PO-VO te 
verbeteren. Naast deze aanbevelingen worden ook aanbevelingen gedaan om het kwaliteitsbeleid 
van de 3 SWV vorm te geven met enkele standaarden. Deze standaarden moeten gezien worden als 
minimumeisen die het SWV PO en het SWV VO stelt aan de schoolbesturen. In deze notitie gaat het 
steeds om alle leerlingen, maar in het bijzonder om leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (in 
het vervolg OPP). 

 

3.  Inventarisatie 

Landelijk is  een aantal bevindingen bij de overgang PO/VO te constateren: 

1. Er is overal een vorm van PO/VO overleg. Nergens participeert ook het SO en het VSO. 

2. Het overleg is met name op uitvoeringsniveau. 

3. Het tijdstip waarop de overgangsgesprekken starten is verschillend. 

4. De papierstroom verdient een verbeter- en vooral efficiency-slag. 

5. De digitalisering verloopt moeizaam als je meer wilt dan NAW-gegevens. 

6. Het onderwijskundig rapport (OKR) geeft veel informatie, maar niet altijd dat wat gewenst wordt. 

7. Er is beleid in ontwikkeling inzake het later afnemen van de  eindtoets basisonderwijs. 

8. Warme overdracht is verschillend georganiseerd. 

 

Op grond van de inventarisatie en het gesprek hierover wil het DB graag een aantal aanbevelingen en 
projectvoorstellen ter verbetering doen. 

 

Aan het eind van de notitie is een projectopdracht opgenomen ten einde zorg te dragen dat de 
aanbevelingen worden uitgewerkt en een advies wordt opgeleverd voor de verdere implementatie, 
in ieder geval van de standaarden. 

 

 

4. Aanbevelingen 

Zo vroeg mogelijk 
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Het is zaak zo vroeg mogelijk te onderkennen of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. In 
vrijwel alle gevallen zal dit eind groep 6 in het basisonderwijs zeker duidelijk zijn (leerlingen zijn dan 
gemiddeld 10 jaar oud). In het SBO en het SO  is dit  sowieso het geval. 

 

De wetgever stelt dat voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven een 
ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld (WPO artikel 40a), in het (V)SO moet dit voor alle 
leerlingen (WEC artikel 41a). 

 

Aanbeveling 1: 

Stel per sub-regio een 10-14 commissie15 in.  

 

In deze 10-14 commissies worden in elk geval op 4 momenten alle leerlingen met een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) besproken met als belangrijkste resultaat dat per leerling helder is 
welk onderwijsleersituatie in het VO (of eventueel VSO) gewenst en/of gewenst  is. Het is de taak van 
het PO om dit uitstroomperspectief  eind groep 6 en medio groep 7 met de ouders te bespreken.  Dit 
zijn tevens de eerste twee bespreekmomenten in de 10-14 commissie. 

Uiterlijk januari groep 8 volgt het advies van de school (Bao, SBO en SO). Dit geldt voor alle leerlingen 
die doorstromen naar het V(S)O; de advisering vindt plaats op basis van de gegevens vanuit het 
leerlingenvolgsysteem (LVS).  

Voor alle leerlingen met het advies ‘plusvoorziening in het VO’ (ook dus LWOO en PrO) of advies 
‘VSO’ geldt dat  deze leerlingen worden besproken in de commissie 10-14. Er wordt dan een 
gezamenlijk (schriftelijk) advies opgesteld. Dit advies wordt met de ouders van de betreffende 
leerlingen doorgesproken (dit kan door de leerkracht van groep 8 en de IB’er van de school). Binnen 
het SWV VO moet de beslissing over de toewijzingsmethodiek nog worden genomen. Indien het VO 
besluit om met een bepaalde methodiek/instrument te gaan werken, heeft dat ook gevolgen voor de 
overdracht van leerlingen vanuit het PO en SO naar het VSO. Deze gevolgen moeten dan nader 
worden verkend en uitgewerkt. 

Uiterlijk maart volgt de aanmelding bij het VO of het VSO. In het aanmeldingsformulier moet het 
advies van de 10-14 commissie zijn opgenomen (indien het leerlingen met extra ondersteuning 
betreft). Op dat moment wordt ook, indien nodig/gewenst, een adviesaanvraag ingediend bij de 
Commissie Toewijzing van het SWV 2305 VO. 

Het 4de overlegmoment in de commissie 10-14 vindt plaats in het voorjaar van leerjaar 1 in het VO. 
Dit overleg heeft een sterk evaluatief karakter en kan in bijkomende gevallen leiden tot 
overplaatsing. In een beperkt aantal situaties zal er sprake zijn van een 5de overlegmoment 
gedurende leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. 

  

Standaarden: 

a. De SWV PO en VO  kennen  een drietal regionale, gezamenlijke commissies 10-14 en stellen 
voor de leden een competentieprofiel op. 

b. Iedere school voor PO en VO in de 3 SWV is gebonden aan de procesgang van de regionale 
commissie 10-14. 

c. Het advies van de commissie wordt besproken met de ouders van de betreffende leerling. 

 

 

                                                
15 De commissie wordt ingesteld door de besturen van de samenwerkingsverbanden PO en VO en legt jaarlijks verantwoording af aan deze 

    besturen. In het overleg met de gemeenten wordt oprichting en verslag zorgvuldig afgestemd. 
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Zo adequaat mogelijk 

Het is van belang voor leerlingen dat de informatie vanuit het Bao, SBO of SO informatie geeft die 
handelingsgericht is voor de docenten in het VO/VSO. 

  

Aanbeveling 2:  

Centraal in het OKR (onderwijskundig rapport) voor de groep leerlingen met een OPP (= 
ontwikkelingsperspectief) staan de positieve en belemmerende factoren die van belang zijn voor de 
onderwijsleersituatie.  

Indien er sprake is van belemmerende factoren (denk aan laag IQ, sociaal-emotionele problematiek 
en/of andere (context-gebonden) problematiek vermeldt het OKR welke aanpassingen in het 
onderwijs deze factoren vragen. 

 

Aanbeveling 3:  

Ontwerp een aangepast OKR, inclusief een digitale overdracht. 

Het is daarbij van belang goed rekening te houden met de toewijzingscriteria die gebruikt (gaan) 
worden, zodat er niet opnieuw informatie door een toelaatbaarheidscommissie behoeft te worden 
verzameld. 

Eveneens zal bezien worden of determinatiecriteria van VO scholen interfereren met de standaarden 
en procedures in het PO. 

Denk hierbij aan scores uit het leerlingvolgsysteem in relatie uiteraard tot de referentieniveaus en 
vaardigheidsaspecten. Het is essentieel te komen tot algemeen geldende criteria, uiteraard rekening 
houdend met denominatieve aspecten, sub regionale verschillen en met een mogelijkheid tot een 
beredeneerbare afwijking.  

Alle V(S)O-scholen zorgen er voor dat het advies van de projectgroep over de determinatie criteria in 
hun toelatingscommissie worden besproken en dat er vervolgens een eensluidend advies ligt. 

 
Standaarden: 

d. Alle scholen werken in ieder geval met een vastgesteld OKR. 

e. Alle toelatingscommissies werken met de – eventuele - determinatie afspraken die op het 
niveau van het SWV zijn vastgesteld (met ruimte voor een beredeneerde afwijking). 

f. Overdracht vindt op gestandaardiseerde en gedigitaliseerde wijze plaats. 

 

Zo breed mogelijk 

Met zo breed mogelijk bedoelen we dat in de 10-14 commissie – indien gewenst en noodzakelijk – 
andere disciplines aanwezig zijn bij de bespreking van de leerlingen. Het is immers van belang te 
onderkennen of een plusvoorziening in het VO wordt aangevuld vanuit bijvoorbeeld jeugdzorg of 
anderszins. 

 

Aanbeveling 4:  

Het (school)maatschappelijk werk functioneert als schakel naar GGZ en BJ en andere relevante 
hulpverleningsorganisaties en is – op afroep –beschikbaar voor de commissie 10—14. 

 

Natuurlijk bedoelen we met zo breed mogelijk ook dat de rol en positie van ouders van eminent 
belang is. 
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Aanbeveling 5:   

In de gesprekscyclus zoals beschreven op pagina 3 is de betrokkenheid van ouders (en leerlingen) 
helder opgenomen. 

Bij de aanmelding bij het VO of VSO is er altijd sprake van een gesprek met de ouders/verzorgers. In 
dit gesprek krijgt de zorgplicht vorm.  

 

Aanbeveling 6:  

De school geeft aan de groep leerlingen met een OPP (ontwikkelingsperspectief) een advies over de 
wenselijkheid van een plusvoorziening : of op de school van aanmelding (= keuze van de ouders) of 
op een andere school (waarbij de school van aanmelding weet dat de leerling daar welkom is). 
Daarnaast is er natuurlijk ook sprake zijn van ‘warme’ overdracht tussen een PO/SO school en een 
VO/VSO school. 

 

Na de inschrijving heeft de V(S)O-school de wettelijke plicht binnen 6 weken een OPP op te stellen en 
dit OPP in een op overeenstemming gericht overleg met de ouders vast te stellen (zie de artikelen 
40a WPO, 41a WEC en  26 WVO). Het handelingsdeel van het OPP wordt waarschijnlijk een 
instemmingsbevoegdheid van de ouders.   

Uiteraard is de toeleverende school geïnteresseerd in de doorgaande ontwikkeling van de leerling. 
De projectgroep zal een format ontwikkelen voor terugmelding. Deze terugmelding vindt plaats na 
het gesprek met de ouders (minimaal rond de kerst) en minimaal bij het advies voor de doorstroming 
naar het 3de leerjaar.. 

Alle VO-scholen koppelen de plaatsing van elke leerling in het 3de leerjaar in relatie met het advies 
van de basisschool terug aan de betreffende basisschool en de commissie 10-14. 

 

Standaarden: 

g. Het (school)maatschappelijk werk functioneert als schakel tussen de commissie en de 
externe partners. 

h. Naast het wettelijke op overeenstemming gerichte zorgplicht gesprek met de ouders (en de 
leerling) vindt er ook minimaal na de kerst in het 1e leerjaar en bij het advies voor het 3e 
leerjaar een gesprek met de ouders/leerling plaats. 

 

Zo efficiënt mogelijk 

Het is uiteraard de bedoeling dat de periode tussen advies en inschrijving in de tijd zo verloopt dat 
het begin juni voor alle leerlingen vanuit Bao, SBO en SO duidelijk is waar zij na de zomervakantie 
gaan starten. Er zijn dan 2 zaken van belang: 

a. De toelatingscommissies hebben voldoende informatie om tot een besluit te komen, en 

b. Er is een monitor ingericht die constateert dat alle leerlingen inderdaad een plek hebben. 

 

Aanbeveling 9:   

De projectgroep geeft een advies over hoe een monitor (i.s.m. leerplicht) kan worden ingericht.  

 

Deze monitor heeft in ieder geval betrekking op leerlingen vanuit het PO die begin juni nog op geen 
enkele VO of VSO school zijn aangemeld. Tevens doet de projectgroep – voor deze groep leerlingen - 
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een voorstel voor een “witte-rook-overleg”. In dit overleg (uiterlijk medio juni) worden alle leerlingen 
die nog niet zijn aangemeld, besproken en geplaatst doorgesproken in de regionale commissie 10-14; 
vervolgens worden er beslissingen genomen – al dan niet in overleg met een andere regionale 
commissies 10-14 binnen SWV 2305 VO over de school waar de leerling geplaatst kan gaan worden. 
In het overleg dient dus iemand aanwezig te zijn met mandaat tot plaatsing. 

 

Standaarden: 

i. De SWV hebben  een monitor waarbij de scholen gehouden zijn de informatie voor de 
monitor tijdig aan te leveren. 

j. De SWV werken met een overleg niet aangemelde leerlingen, waarbij de leden van dat 
overleg mandaat hebben om leerlingen te kunnen plaatsen. 

 

5. werkafspraak 

De 10 standaarden gelden als uitgangspunt voor alle scholen in zowel het SWV PO als het SWV VO. 
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HOOFDSTUK  9 – de toewijzing naar het SO en SBO 
   

Toegankelijkheid en rol ouders 

 

In de wettekst staat over toelating tot een basisschool het volgende geschreven: 

 

De aanmelding van kinderen door ouders geschiedt schriftelijk en kan vanaf de dag waarop het kind 

de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen aanmelding zo mogelijk tenminste 10 weken voor de 

datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school/ scholen 

om toelating wordt verzocht.  

Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. 

Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen/ 

handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Indien de toelating van een 

leerling die extra ondersteuning behoeft wordt geweigerd, is het bevoegd gezag verplicht er voorzorg 

te dragen dat een andere school bereid is om toe te laten. Dit kan ook een school zijn voor speciaal 

onderwijs.  

 

Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na 

ontvangst van een aanmelding. Indien de beslissing niet binnen 6 weken kan worden gegeven deelt 

het bevoegd gezag dit aan ouders mede en noemt daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen 

de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke ten hoogste 4 weken bedraagt.  

Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school en de beslissing 

over toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek is gedaan nog niet genomen, wordt het kind 

met ingang van de dag na 10 weken/ op de dag waarop het kind de leeftijd heeft bereikt om te 

kunnen worden toegelaten, tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven.  

 

Het bevoegd gezag kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te behandelen indien de 

verstrekte gegeven onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanmelding of voor de voorbereiding 

van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een 

door het bevoegd gezag gestelde termijn aan te vullen.   

 

Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders bekendgemaakt binnen 

vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is 

verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van 

de dag waarop het bevoegd gezag de ouders uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag 

waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

 

Indien ouders het niet eens zijn met de beslissing van een bevoegd gezag om een 

leerling die extra ondersteuning nodig heeft niet toe te laten, zijn er op basis van 

de huidige wetgeving de volgende mogelijkheden: 

1. Ouders kunnen bezwaar indienen bij het bevoegd gezag. Alvorens de beslissing 

op bezwaar te nemen, hoort het bevoegd gezag de ouders. 

2. Ouders kunnen zich wenden tot onderwijsconsulenten voor mediation. 
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3. Ouders kunnen een eventueel geschil voorleggen aan een landelijke (tijdelijke) geschillencommissie 

passend onderwijs. 

4. Ouders kunnen een oordeel vragen aan de CGB, wanneer zij menen dat bij de 

toelatingsbeslissing verboden onderscheid is gemaakt op grond van handicap of 

chronische ziekte. 

5. Ouders kunnen beroep instellen tegen de beslissing op bezwaar bij de 

bestuursrechter (openbaar onderwijs) of kunnen deze aanvechten bij de burgerlijke 

rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak. 

 

Instroom van jonge kinderen 

 

Bovenstaande, het uitgangspunt dat maximaal moet worden gestreefd naar ondersteuning binnen 

het regulier onderwijs en het uitgangspunt dat het traject tot schoolplaatsing voor ouders zo kort en 

eenduidig moet zijn als mogelijk is, bepaalt voor een belangrijk deel het proces tot de toewijzing van 

een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

 

Dit zal zijn bij aanmelding bij een reguliere school:  

 aanmelding bij een reguliere school  
 deze brengt casus in bij de regionale commissie  
 De regionale commissie stuurt door naar de manager van het SWV voor toelatingsverklaring . 

 

Aanmelding geschiedt altijd bij een school, in het geval dat er niet bij een reguliere school wordt 

aangemeld, zal de aanmelding bij een SO of SBO school plaatsvinden.  

Voorwaarde tot het behandelen van een casus is wel dat vanuit het voorschoolse traject voldoende 

informatie voorhanden moet zijn om te kunnen besluiten.  

Aangezien de meeste vragen zullen binnenkomen via de deelregio ligt het voor de hand om te 

werken met dezelfde documenten en informatie. I.v.m. wet op de privacy zal aan ouders 

toestemming gevraagd worden voor het doorsturen en gebruik van deze informatie,. De wetgever 

heeft echter geregeld dat als ouders dit niet wensen het SWV zelf deze informatie kan opvragen. De 

WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) is dan niet van toepassing – zie WPO artikel 18a lid 13). 

  

In situaties waarbij er een vermoeden is van een speciale onderwijszorgvraag, maar dit onvoldoende 

erkend of onderzocht is in de voorschoolse periode is het goed om over te kunnen gaan tot 

observatieplaatsingen. Bij een observatieplaatsing wordt de leerling ingeschreven op een regulier 

school of SBO of SO en wordt z.s.m. bezien of een aanvraag voor toelaatbaarheid alsnog ingang gezet 

moet worden. Als dat het geval is kan alsnog gebruik gemaakt worden van het solidariteitsprincipe. 

Dit om stagnatie te voorkomen en recht te doen aan de ontwikkelingsmogelijkheden of beperkingen 

van deze onderinstroom- leerlingen.  

 

 

Toelaatbaarheidsverklaringen tot het SO 

 

Een toelaatbaarheidsverklaring voor SO krijgt een geldigheidsduur mee. Bij de aanvraag van een 

nieuwe toelaatbaarheidsverklaring (evaluatiemoment) wordt de Commissie van Begeleiding van het 

speciaal onderwijs een terugkoppeling gevraagd. Volgens de wettekst heeft een 
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toelaatbaarheidsverklaring betrekking op een periode van één of meer schooljaren. Indien de 

toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar wordt gegeven, wordt de periode tot de 

eerste dag van het eerstvolgende schooljaar toegevoegd aan de bedoelde periode.  

 

Bij de bepaling van de termijn speelt enerzijds de overweging dat het kind nog erg jong is en de 

noodzaak tot extra ondersteuning nog sterk kan veranderen.  

Uitgangspunt is dat een toelating wordt afgegeven voor 1 schooljaar plus de periode van het 

betreffende schooljaar. Men kan besluiten te adviseren voor meerdere schooljaren als evident is dat 

er binnen een jaar geen verandering zal optreden in de ondersteuningsbehoefte.  

 

In de toelaatbaarheidsverklaring staat expliciet vermeld aan welke aspecten in de evaluatie/ bij de 

aanvraag voor een nieuwe verklaring, aandacht moet worden besteed. 

 

Ouders kunnen indien een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven voor speciaal onderwijs, met het 

zorgzwaartebudget dat bij de verklaring hoort, ook kiezen voor inzet van speciale zorg in het regulier 

onderwijs. Zij kunnen dit inbrengen bij een deelregio, die vervolgens zal adviseren of dat wel of niet 

mogelijk is binnen een reguliere schoolsetting.  

 

Verlenging van de toelaatbaarheidsverklaringen van onderinstroom leerlingen is een taak voor de 

regionale commissies16. Verlenging van de toelating zal doorlopen tot het einde van het schooljaar 

waarin het kind 12 jaar (maximaal 14 jaar) wordt. Op dat moment zal afstemming met het SWV VO 

nodig zijn. In het VO werkt men in de regio IJssel-Vecht met een commissie toewijzing. 

 

Inleiding 
 
Vanaf 1 augustus 2014 zal een aantal leerlingstromen op een andere manier gaan lopen, het gaat om 
de volgende stromen: 

1. De instroom vanuit voorschoolse instellingen met een advies voor het SO; 
2. De instroom vanuit het SO cluster 1 en 2; 
3. Verhuisgevallen die niet al een verklaring van een ander SWV17 hebben en toelating tot het 

SO wensen; 
4. Herindicatie van alle zittende leerlingen in Cl. 3 en 4 in de jaren 2014/15 en 2015/16 die niet 

herleidbaar zijn tot een deelregio; 
5. Eventuele observatieplaatsen. 

 
Voor deze leerlingstromen is vanaf 1-8-14 een verklaring van het SWV nodig, immers om toegelaten 
te kunnen worden tot het SO cluster 3 en 4  heeft de leerling een verklaring nodig van het SWV (WEC 
artikel 40 lid 12 en 13). 
Het SWV moet de manier waarop de verklaring tot stand komt uiteenzetten in het 
ondersteuningsplan. (zie hoofdstuk 5 van het concept-ondersteuningsplan en hoofdstuk 9 van het 
bronnenboek). Hierbij gaat het om: 

 De procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor SO 
 Het aangeven van de geldigheidsduur18 en de bekostigingscategorie19.  

                                                
16 Indien gesproken wordt over regionale commissies wordt bedoeld de commissie in kampen (BOL+), de commissie in Raalte (CAT) en de  

    gezamenlijke onderinstroom commissie in Zwolle e.o. van de 4 deelregio’s in Zwolle e.o. 
17 SWV staat voor een nieuw SWV passend onderwijs. 
18 De geldigheidsduur is minimaal 1 schooljaar en het SWV moet beleid formuleren over terugplaatsing. 
19 Er zijn drie categorieën: huidige zml, LZ en cl.4 (cat. 1), LG (cat. 2) en MG (cat.3) (globale bedragen € 9.000,- € 16.000,- en € 20.000,-) 
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Tevens verplicht de wet dat er deskundigen zijn die – minimaal – adviseren over de toelaatbaarheid 
tot het SO. 
 
Voor de toelaatbaarheid tot het speciaal basisonderwijs geldt een vergelijkbaartraject. Om 
toegelaten te kunnen worden tot het SBO is ook een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 
 
Huidige situatie 
 
In de huidige situatie zijn er 3 commissies die betrokken zijn bij de toelaatbaarheid tot het SO, 
waarvan de laatste 2 een formele beschikking afgeven: 

1.  De PCL: deze moet betrokken zijn bij het aangeven van het criterium ontoereikende zorg én 
de PCL kan een school adviseren over verwijzing naar het SO; 

2. De CvI van cluster 3, en 
3. De CvI van cluster 4. 

 
Landelijk zijn er voor de laatste 2 commissies criteria vastgesteld. 
De CvI’s zijn gekoppeld aan de REC’s. 
 
De beschikking van de CvI dient aangevraagd te worden door de ouders en het REC heeft een 
ondersteuningsplicht. 
De beschikking kent 2 mogelijkheden: 

a. Toelaatbaarheid tot cluster 3 of 4 (afhankelijk van welke CvI), of 
b. De mogelijkheid tot het aanvragen van LGF 

 
de TLV voor het SBO 
In de wetgeving van voor 1 augustus 2914 was het SWV WSNS (samenwerkingsverband weer samen 
naar school) verantwoordelijk voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Ouders konden 
een aanvraag indienen bij een permanente commissie leerlingenzorg (PCL). Deze commissie kon 
vervolgens wel of niet een TLV afgeven. 
 
Toekomstige situatie 
 
Vanaf 1-8-2014 zijn de CvI’s en de SWV WSNS opgeheven en moet het SWV 23-05 PO een verklaring 
afgeven. De verklaring geldt voor de toelaatbaarheid tot cluster 3 en 4 en wel voor de 
leerlingstromen zoals genoemd in de inleiding.  
De TLV is ook nodig voor het SBO. 
 
NB 
Niet meer de ouders, maar het bevoegd gezag (lees de school) moet een verklaring aanvragen. 
 

De toelaatbaarheidsverklaring 

 

In onze regio zijn voor de onderinstroom drie commissies gevormd in een Multi Disciplinaire 

samenstelling die – op verzoek van een bevoegd gezag - (in de praktijk zal het vaak de school zijn) 

zorg dragen voor het proces om tot een arrangement of tot een TLV te komen. Voor Kampen is dat 

de BOL+, voor Salland de CAT en voor Zwolle e.o.  is er een gezamenlijke commissie van de 4 

deelregio’ Stroming, Catent, Florion en de Brug. Deze laatste commissie is er – met name – voor de 

onder instroom. 
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Indien de commissies tot de overtuiging komen dat een plaatsing op SO of SBO noodzakelijk is dienen 

zijn een verzoek tot afgeven van een TLV in bij de manager van het SWV. In dat verzoek is de 

procesgang opgenomen (hoe is men tot het besluit gekomen) en de argumentatie om een TLV (met 

een tijdsduur en een bekostigingscategorie) te komen. 

De manager wijst, namens het bestuur van het SWV, de TLV vervolgens toe (of niet) en deelt dat mee 

aan het bevoegd gezag en een kopie aan de ouders. 

 


