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1. Voorwoord 

 
 

Binnen de wet passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk om elk kind een goede 

onderwijsplek te bieden. Bij voorkeur op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning 

in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs. Er 

wordt hierbij gewerkt vanuit het handelingsgericht werken en dus ook een transactioneel 

referentiekader, waarbij de directeuren, leraren, IB-ers, ouders, kind en externe partners 

constructief samenwerken. Uitgangspunt hierbij is de vraag: Wat heeft dit kind van deze 

ouders/verzorgers, in deze groep bij deze leraar op deze school voor de komende periode 

nodig? 

De Sallandse deelregio maakt deel uit van het SWV Passend Onderwijs 23-05 PO. 

Hierbinnen is afgesproken om het arrangeren en toedelen van extra ondersteuning zoveel 

mogelijk in de deelregio’s te laten plaatsvinden. 

In dit deelplan wordt beschreven hoe dit binnen de Sallandse deelregio, vanuit het 

Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS), vorm en inhoud krijgt. 
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3. Doelen van het deelverband 

 

 

De missie van de Sallandse deelregio, binnen samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs PO 23-05, is gebaseerd op het motto: “Voor iedere leerling uit Salland is er 
onderwijs in Salland” en luidt als volgt: 
Binnen de Sallandse deelregio werken leraren, IB-ers, directeuren, bestuurders en 
vele andere professionals, in goed overleg met ouders/verzorgers aan één centrale 
opdracht: 
“Het inrichten van een ondersteuningsstructuur waarbij elke leerling die ondersteuning 
krijgt die hij/zij nodig heeft om, zo mogelijk thuisnabij, goed onderwijs te volgen.” 
Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS), wil hiervoor impulsen 
geven op gebied van ondersteuning, teneinde de kwaliteit van het Passend Onderwijs 
te vergroten. Elke school heeft op dit gebied haar eigen autonomie, maar zoekt om zich 
verder te versterken samenwerking met andere partners binnen en buiten de Sallandse 
deelregio.  
Deze samenwerking is gebaseerd en gericht op gezamenlijke ambities die binnen de 
Sallandse deelregio zijn vastgesteld. 
Een ander uitgangspunt binnen onze visie op onderwijs is dat we accepteren dat 
leerlingen verschillen. De leerling staat centraal binnen ons adaptief onderwijs. De 
onderwijsbehoeften van de leerling vormen het startpunt voor het handelen van leraar. 
Door handelingsgericht te werken worden onderwijsbehoeften en het handelen van de 
leraar op elkaar afgestemd. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de stem van de leerling en 
de ouders gehoord. 
De leraar is hierbij de belangrijkste schakel. Deze gaat uit van de mogelijkheden van 
de leerling. Ondersteuning is vooral gericht op het dagelijks handelen van de leraar en 
het primaire proces. Hier goed zicht op krijgen is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de directeur van de school. Door zo te kijken en te werken 
worden ook de mogelijkheden en grenzen van Passend Onderwijs duidelijk. De 
Sallandse deelregio kan hierop anticiperen door bijv. gerichte ondersteuning te bieden 
of passende professionalisering aan te bieden. 
Passend Onderwijs is vooral handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is 
de basis voor succesvol opbrengstgericht werken. Het één gaat vooraf aan het andere.  
De visies van betrokken besturen, mijnplein en De Mare, en het EPOS m.b.t. 
ontwikkeling en implementatie van Passend Onderwijs zijn verbonden met elkaar, 
zodat ontwikkelingen en activiteiten aansluiten en in elkaar grijpen.  
Naast deze afstemming binnen het primair onderwijs in Salland, is ook de afstemming 
met de partners in de voorschoolse periode en de collega’s in het voortgezet onderwijs 
van belang. 
Onze belangrijkste partners zijn en blijven echter de ouders/verzorgers. Binnen de 
ontwikkelingen van de Sallandse deelregio is de communicatie met ouders/verzorgers 
een ander centraal thema. 
 
 
De visie van de Sallandse deelregio wordt zichtbaar op de scholen door: 

a. De standaarden basiszorg van de kwaliteitszorg volgens inspectienormen 
planmatig toe te passen (zie ook het ondersteuningsprofiel van de school en het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05 
PO) 

b. De principes van handelingsgericht werken in de praktijk te brengen: 
- De onderwijsbehoeften van een leerling en de 

handelingsverlegenheid van een school staan centraal. 
- Positieve aspecten van leerling, leraar, IB-er en ouders zijn van groot 

belang. 
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- De ondersteuningsroute is systematisch en transparant. 
- De werkwijze is doelgericht. 
- Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader 
- Leraren, IB-ers, directeuren, ouders, kind en externe dienstverleners 

werken constructief samen. 
- De ondersteuningsbehoeften van de leraar aandacht geven 

c. De ambities uit het eigen schoolplan en ondersteuningsprofiel doelgericht uit te 
werken 

d. Leraren te stimuleren actief te werken aan verdere professionalisering op basis 
van het ondersteuningsprofiel van de school. 

e. Pro-actief de deskundigheid van alle partners binnen de Sallandse deelregio 
aan te wenden om zonodig voor een leerling een onderwijsarrangement op maat 
mogelijk te maken.  

f. Expertise-ontwikkeling en borging hiervan als belangrijk doel te onderschrijven. 
g. Ondersteuningsmiddelen efficiënt en transparant toe te delen zodanig dat 

leerkrachten en leerlingen hier profijt van hebben. 
 
Het uiteindelijke doel is het opvangen van zo veel mogelijk leerlingen binnen onze 
reguliere en speciale scholen in Salland. 
Uit het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school blijkt waar de grenzen van 
de mogelijkheden van elke school liggen. De school zal actief werken aan 
ontwikkeling om deze grenzen te verleggen naar een zo groot mogelijk passend 
aanbod.  
Passend Onderwijs is echter geen inclusief onderwijs. De Sallandse deelregio zal 
daarom ook structureel de expertisefunctie van het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) 
en het Speciaal Onderwijs (SO) ondersteunen t.b.v. leerlingen met een speciale 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Op deze wijze wordt er een dekkend aanbod  
in Salland gerealiseerd.  
De expertise van het SBO en SO zijn van belang. De Sallandse deelregio en 
besturen van PO, SBO en SO werken structureel samen om bovenstaande missie en 
visie te realiseren. Een richtinggevend principe bij deze samenwerking en expertise-
uitwisseling is de ondersteuning eerder naar de leerling te brengen, dan de leerling 
naar de ondersteuning. De kwaliteit van noodzakelijke en te leveren ondersteuning, in 
de vorm van arrangementen, zal hierbij steeds een afweging zijn. 
Op weg naar de realisatie van bovenstaande missie en visie zullen de Sallandse 
deelregio en besturen zich actief inzetten om het regulier en speciaal onderwijs te 
versterken, waardoor het aantal verwijzingen naar het SO, buiten onze deelregio, 
wordt verminderd.  

 
Om bovenstaande missie en visie verder uit te werken gelden de volgende principes 
binnen de Sallandse deelregio: 

a. De deelregio maakt maximaal gebruik van de bestaande organisatiestructuren 
en expertise.  

b. De ondersteuningsmiddelen komen zoveel mogelijk ten goede aan het 
primaire proces binnen de scholen.  

c. Verantwoordelijkheden en middelen worden dus zo laag mogelijk in de 
organisatie gelegd. 

d. “De verwijzer betaalt”: financieel beleid wordt gestuurd door een juiste balans 
tussen noodzakelijke solidariteit, bij de financiering van onze SBO, en het 
belonen van professioneel en genormeerd verwijsgedrag. Begin- en eindpunt 
is en blijft het welzijn en belang van de leerling.  

e. Decentraal wat kan, centraal wat moet. De Sallandse deelregio heeft een 
maximaal haalbare autonomie. Centrale kaders worden bepaald door de wet 
op het primair onderwijs, de wet Passend Onderwijs, het inspectietoezicht, 
afspraken binnen het SWV 23-05 PO en bovenstaande missie en visie. 
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Verantwoording naar het bestuur van het SWV 23-05 PO vindt op basis 
hiervan plaats. 

f. Hierdoor zijn beide besturen verantwoording verschuldigd aan het SWV 23-05 
PO of: 

- de zorgplicht uitgevoerd wordt 
- leerlingen een passend aanbod krijgen (geen thuiszitters) 
- het aanbod voor alle (zorg)leerlingen opbrengstgericht is, waarbij 

ontwikkelingsperspectief en meetbare opbrengsten kernbegrippen zijn 
- leerlingen daadwerkelijk de ondersteuning ontvangen die ze nodig 

hebben 
- het afgesproken niveau van basiszorg gehaald wordt 

g. Samenwerken en delen, uitwisselen van kennis en expertise zijn en blijven 
gedeelde waarden binnen de Sallandse deelregio  

h. Basisscholen, SBO en SO-voorzieningen zorgen voor een dekkend aanbod 
van onderwijs en ondersteuning binnen de Sallandse deelregio, hiervoor zijn 
de ondersteuningsprofielen op elkaar afgestemd. Voor sommige leerlingen is 
dit aanbod niet toereikend en voor hen is er dan nog steeds plaats op SO-
scholen. (Ambelt, Elimschool, Enkschool en De Twijn) buiten onze deelregio. 
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4. Inhoudelijke ambities 

 

 

De Sallandse deelregio heeft haar eigen ondersteuningsstructuur. Binnen deze 
structuur is er zoveel mogelijk sprake van schoolondersteuningsteams (SOT), waarin 
school, ouders, orthopedagoog en betrokken begeleiders spreken over wat er voor de 
leerling nodig is. Zonodig zijn ook ketenpartners, via het Centrum voor jeugd en 
Gezin (CJG) betrokken. 
Wanneer de vraag m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling de mogelijkheden van 
de school overstijgt kan er een beroep worden gedaan op het Expertisecentrum 
Passend Onderwijs Salland (EPOS). De Sallandse deelregio organiseert via de 
“Commissie Arrangeren en Toedelen” (CAT) de toedeling van m.n. ‘extra’ 
ondersteuningsarrangementen. De CAT werkt volgens de principes van 
handelingsgericht indiceren en werken, waarbij het accent ligt op het komen tot 
passende arrangementen. Hierbij spelen de orthopedagogen van de scholen een 
belangrijke rol. Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de 
handelingsverlegenheid van de school, zichtbaar gemaakt in het HGW-document, 
worden door de CAT besproken, gewogen en afgezet tegen het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de betreffende school. Het EPOS organiseert 
zonodig vervolgens begeleiding en ondersteuning, in de vorm van ‘lichte’ en ‘zware’ 
arrangementen, binnen de scholen. Hierbij wordt beschikbare expertise (team Jonge 
Kind, collegiale consulenten, begeleiders, onderwijsassistenten en orthopedagogen) 
ingezet.  
Het arrangeren en toedelen van ‘lichte’ ondersteuningsarrangementen gaat in de 
eerste plaats via het EPOS. Arrangement worden vervolgens formeel door de CAT 
vastgesteld. 
Bij het vaststellen van de grenzen van basiszorg binnen de Sallandse deelregio gaan 
we uit van het gegeven referentiekader waarbij we speciale aandacht hebben voor: 

- Handelingsgericht en opbrengstgericht werken en het werken met 
groepsplannen. 

- Adaptief werken met differentiatie in 3 niveaus. 
- De voorschoolse situatie. 
- Een vroegtijdige signalering. 
- Zicht op leer- en ontwikkelingslijnen. 
- Specifieke ondersteuning bij gedrag(sproblemen) 
- Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen de scholen. 
- Samenwerking met de ketenpartners via het CJG: één kind, één plan. 
- Expertise op het gebied van rekenproblemen en dyscalculie. 
- Afstemming met het Voortgezet Onderwijs o.a. op het gebied van taal, 

lezen, spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling en rekenen. 
- Fysieke toegankelijkheid voor en beschikbaarheid van middelen voor 

leerlingen met een (meervoudige) beperking.  
- Protocol voor medische handelingen. 

 
 Bij ‘lichte’ ondersteuning gaan we uit van arrangementen die licht curatief en/of 

tijdelijk zijn. Op basis van het HGW-document wordt er bij deze arrangementen 
gewerkt met een “plan van aanpak” waarin SMART-geformuleerde doelen zijn 
vastgelegd. 

 Deze licht curatieve en/of tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit: 
- Consultatie door orthopedagogen, consulterende collega’s en 

begeleiders (handicapspecifieke expertise). 
- Logopedische expertise. 
- Crisisplaatsing binnen het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). 
- Traject “begeleiden met beeld”. 
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- Psycho-educatie. 
- Faalangstreductietraining. 
- Inzet ketenpartner(s) via CJG. 

 
 Bij ‘zware’ ondersteuning spreken we over arrangementen die intensief en 

langdurend of structureel zijn. Bij deze arrangementen wordt er gewerkt vanuit een 
“ontwikkelingsperspectief” waarin wordt verantwoord welk niveau de leerling zal 
uitkomen. Het werken met doelen in meetbare opbrengsten is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt. 
Te denken valt hierbij aan: 

- Vormen van langdurende begeleiding, door team Jonge Kind of 
andere begeleiders, bij een stagnerende of vertraagde ontwikkeling. 

- Inzet onderwijsassistent. 
- Plaatsing (tijdelijk) in een tussenvoorziening binnen een cluster van 

basisscholen. 
- Plaatsing (tijdelijk) in een tussenvoorziening bij het EPOS. 
- Plaatsing (tijdelijk) binnen het Speciaal Basis Onderwijs. 
- Plaatsing (tijdelijk) binnen het Speciaal Onderwijs. 

 

Binnen de Sallandse deelregio wordt gewerkt met transparante procedures en vanuit 

een heldere communicatie. 

De lijnen zijn kort en er is zo weinig mogelijk bureaucratie. 

Het vaststellen van het gewenste arrangement en de uitvoering ervan vindt zo veel 

mogelijk op schoolniveau plaats, in constructieve samenwerking met ouders, 

orthopedagoog en ondersteunende ketenpartners: één kind, één plan. 

Het HGW-document is en blijft tijdens dit proces het centrale document. Bij de 

bespreking binnen het schoolondersteuningsteam is het document het uitgangspunt 

en een leidraad voor het gesprek tussen betrokkenen.  

 Voor elke leerling die in aanmerking komt voor zware ondersteuning wordt een 

 ontwikkelingsperspectief beschreven. Hiervoor zijn de directeuren vanuit de besturen 

 gemandateerd, zodat dit op bestuurlijk niveau goed geregeld is. 

 De arrangementen hebben een tijdelijk karakter en moeten geëvalueerd worden. Er 

 zullen  heldere doelen gesteld moeten worden. Niet alleen handelingsgericht maar 

 ook opbrengstgericht.  

 De ondersteuning kan op verschillend terreinen en in diverse varianten plaatsvinden. 

 Scholen en ook ouders weten het EPOS hiervoor te vinden. 

 Dit alles vraagt om een nauwgezette afstemming op zowel bestuurlijk als 

 schoolniveau. Betrokkenen zullen het samen moeten doen. Belangrijke gremia hierbij 

 zijn het werkoverleg met directeuren en IB-ers, het IB-netwerk, de resonansgroep en 

 het kernteam van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland. 
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5. “Verder met gedrag” 

 
  

Veel vragen binnen onze scholen gaan over het gedrag van leerlingen. Deze vragen 
zijn vaak moeilijk door de scholen te beantwoorden en men ervaart 
handelingsverlegenheid op dit gebied. Kijkend naar de grote hoeveelheid vragen en 
de ervaren handelingsverlegenheid is er besloten om meer in te zetten op de 
uitbreiding van de expertise rond gedrag(sproblemen). Daarom hebben we gekozen  
voor het speerpunt “Verder met gedrag”, ook in dit schooljaar. We willen in meerdere  
opzichten en op meerdere niveaus verder (komen) met een effectieve aanpak van 
gedrag binnen onze scholen, waardoor de leraren meer handelingsbekwaam worden.  
Zo worden directeuren en IB-ers op werkoverleggen en IB-netwerken geschoold en is 
er in het schooljaar 2016-2017 een groep leerkrachten gestart met de tweejarige 
EPOS-leerroute “Gedragsexpert in Salland”. In dit schooljaar start een tweede groep. 
Van iedere school neemt hieraan één collega deel. Deze zorgt ook voor een vertaling 
van de inhouden naar de eigen school. Binnen de aanpak van gedrag staat het 
“Gedragshanteringsmodel” centraal. 
Het Gedragshanteringsmodel biedt een kader om op gestructureerde wijze te komen 
tot het bepalen van de passende ondersteuning bij ervaren complex gedrag.  
Het model is eenvoudig te gebruiken, met een evenwicht tussen breed en gefundeerd 
kijken en doelgericht werken. Men schetst een longitudinaal beeld van de leerling, dat 
mede op basis van de informatie uit de voorschoolse periode kan ontstaan. 
Nadrukkelijk wordt verondersteld dat de fase van waarnemen zorgvuldig plaats vindt.  
Het algemeen beeld van het huidig functioneren van de leerling kan door 
inventarisatie van de huidige gedrags- en ondersteuningsbehoeften, met behulp van 
het Gedragshanteringsmodel. Er kan een gefundeerd totaalbeeld ontstaan omdat 
alle, bij het onderwijs, betrokkenen in de analyse worden meegenomen: leerling, 
leerkracht, klas, team/SOT en gezin/ouders.  
Uiteindelijk besluiten IB-er en leerkracht, nadat de vraag SOT is besproken, tot zaken 
die minimaal noodzakelijk zijn voor alle betrokkenen. Behalve de minimale 
ondersteuning is belangrijk te bedenken op welke wijze zodanig ondersteuning 
geboden kan worden, zodat er een heel grote kans van slagen is om de leerling te 
brengen tot het gewenste gedrag. 
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6. Onderwijs aan nieuwkomers in Salland (ONS) 

 
 

Het EPOS is nadrukkelijk betrokken bij het vormgeven van het (taal)onderwijs aan 

nieuwkomers binnen het PO in Salland, hoewel dit niet formeel onder Passend 

Onderwijs valt. Zo heeft EPOS meegeschreven aan het projectplan en maakt zij ook 

deel uit van de projectgroep die voor verdere uitwerking zorgt.  

In dit schooljaar hebben we twee Taalklassen voor het onderwijs aan nieuwkomers 

binnen Salland (ONS) georganiseerd. Voor de leerlingen uit gemeente Raalte heeft 

deze onderdak gevonden binnen basisschool De Korenbloem in Raalte. Voor de 

leerlingen uit Olst-Wijhe binnen basisschool De Peperhof in Wijhe. deze 

Het gaat hierbij om alle nieuwkomers in de gemeenten Raalte en de gemeente Olst-

Wijhe met een tijdelijke specifieke ondersteuningsbehoefte. Kinderen die geen of 

onvoldoende Nederlands begrijpen en/of spreken, het Nederlandse curriculum niet 

gevolgd hebben en daardoor niet of onvoldoende het onderwijs op een reguliere 

school kunnen volgen. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze kinderen 

vormen het uitgangspunt voor het onderwijs. Het accent ligt in eerste instantie op de 

verbetering van de taalvaardigheid, maar de uiteindelijke doelstelling is dat kinderen 

zo snel mogelijk de schoolloopbaan in de reguliere klas kunnen volgen en 

doorstromen naar vormen van voortgezet onderwijs dat aansluit bij hun potentie. Het 

onderwijs voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt. De inrichting van het 

onderwijs kent een flexibele structuur die gericht is op een werkbare situatie voor 

deze grillige doelgroep (uiteenlopende samenstelling, wisselende in- en uitstroom, 

mogelijk veel schoolwisselingen, onderwijsniveau correspondeert niet met 

leeftijdsgroepen in het reguliere onderwijs). In het onderwijs aan nieuwkomers wordt 

er onderscheid gemaakt in de eerste opvang en de vervolgopvang. Bij de eerste 

opvang ligt het accent op het in niveaugroepen gegeven onderwijs in Nederlandse 

taal en rekenen & wiskunde met eigen einddoelen. Gemiddeld duurt dit één tot 

anderhalf jaar. Bij voorkeur in aparte taalklassen. Bij de vervolgopvang ligt het accent 

op aansluiting in het reguliere curriculum. Bij voorkeur met aanvullende 

ondersteuning in de groep van leeftijdgenoten. Kleuters leren gemiddeld het snelst de 

Nederlandse taal en integreren het snelst (met ondersteuning) in reguliere klassen. 

Oudere kinderen hebben, afhankelijk van leeftijd en achtergrond, langer intensief 

eerste opvangonderwijs nodig, voordat ze adequaat kunnen deelnemen aan 

onderwijs tussen leeftijdgenoten in de reguliere klas. 

Kleuters, maar ook de oudere kinderen hebben weinig tot geen spelervaring. 

Spelstimulering is erg belangrijk: sociale ontwikkeling, samenspelen, taalontwikkeling 

en Nederlandse omgangsvormen. Ook de Kanjertraining en coöperatieve 

werkvormen kunnen bij nieuwkomers een belangrijke bijdrage leveren. 

De communicatie met ouders kost meer tijd en vraagt om een specifieke invulling. 

De meeste leerlingen ontwikkelen zich richting een reguliere setting, maar er zijn 

meer leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag die mogelijk niet regulier 

geplaatst kunnen worden en/of buitenschoolse ondersteuning nodig hebben. Dit 

vraagt om een goede afstemming met de orthopedagoog, het team Jonge Kind, 

logopedie, fysiotherapie en het CJG. Al met al is de ondersteuningsstructuur een 

belangrijk aandachtspunt. 

Het is belangrijk om ook de voor-, tussen- en naschoolse opvang erbij te betrekken. 
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Van de betrokken leerkrachten wordt een goede kennis van tweede taalverwerving, 

leerlijnen en methodieken, sociaal-emotionele kenmerken en culturele aspecten 

verwacht. Dit kan door enkele korte cursussen met zelfstudie, gevolgd door ‘training 

on the job’. 
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7. Afstemming met externe partners 

 

 

De visies van beide schoolbesturen en het Expertisecentrum Passend Onderwijs 
Salland m.b.t. ontwikkeling en implementatie van passend onderwijs zijn verbonden 
met elkaar, zodat ontwikkelingen en activiteiten aansluiten en in elkaar grijpen. Naast 
deze afstemming binnen het primair onderwijs in Salland, is ook de afstemming met 
de partners in de voorschoolse periode, de collega’s in het voortgezet onderwijs en 
collega’s in de keten van belang.  

 In ieder geval tweemaal per jaar treffen onderwijs en ketenpartners binnen de 
 Sallandse deelregio elkaar. 
 Naast het belang om elkaar met regelmaat te zien en te spreken, zijn er ook een 
 aantal concrete doelen aan te geven: 

- Het versterken van de samenwerking, communicatie en afstemming 
tussen onderwijs en ketenpartners binnen de Sallandse deelregio. 

- Het delen van kennis en expertise. 
- Het vaststellen en actualiseren van een concrete 

samenwerkingsagenda. 
- Het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen en patronen binnen 

onderwijs en opvoeding en hieraan passende vervolgstappen 
koppelen, zoals bijv. het inhoudelijk bespreken van specifieke thema’s 
en het maken van afspraken. 

- Kaders en mogelijkheden van gezamenlijke arrangementen tussen 
onderwijs en ketenpartners, via het CJG, vaststellen, zodat het 
uitgangspunt “één kind, één plan” wordt geconcretiseerd. 

- Ideeën generen m.b.t. een meer vloeiende overgang tussen de 
voorschoolse situatie, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zodat 
er meer sprake is van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen. 

 
Naast de bovengenoemde partners zijn ook de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe voor 
de vormgeving van passend onderwijs en de afstemming met de jeugdhulp binnen de 
Sallandse deelregio van groot belang.  
Daarom is de Sallandse deelregio is diverse gremia binnen beide gemeenten 
vertegenwoordigd en worden beleidsambtenaren voor diverse overleggen binnen de 
Sallandse deelregio uitgenodigd. 
Voor de clusters 1 (visuele beperkingen) en 2 (auditieve en communicatieve 
beperkingen) bestaat er andere regel- en wetgeving m.b.t. passend onderwijs. Binnen 
ons samenwerkingsverband passend onderwijs 23-05 PO geven zij op hun eigen 
wijze  vorm en inhoud aan passend onderwijs. Met betrokken organisaties, 
Bartimeus en Kentalis, is er overleg en ambulante begeleiders vanuit beide clusters 
nemen deel aan activiteiten vanuit EPOS. 
 
Landelijk is er steeds meer aandacht voor de mogelijkheden rondom het onderwijs 
aan leerlingen tussen de 10 en 14 jaar.  
Op bestuurlijk niveau worden krachten gebundeld en ook vanuit het ministerie van 
OCW en de politiek worden initiatieven op dit gebied ondersteund. Doorgaande 
leerlijnen tussen PO en VO, uitstel van keuze, gelijke kansen en passend onderwijs 
zijn hierbij richtinggevende thema’s. 
Ook binnen Salland willen we voor deze doelgroep tot een aantal scenario’s komen 
en deze concreet invullen door een samenwerking tussen het PO en VO.  
Op basis van de samenwerkingsrelaties en overlegvormen (Overleg BO-VO, 
Sallandse Onderwijskamer, werkgroep BO-VO leesproblemen en dyslexie, overleg 
orthopedagogen) die er nu al zijn zou een structureel partnerschap op dit gebied 
kunnen leiden tot een uitwerking van de scenario’s. 
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8. Toewijzing toelaatbaarheid SBO/SO en arrangementen 

 
 

De Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT) heeft vooral een beoordelende en 

 toekennende functie voor de zware ondersteuning. Het opstellen van een passend 

 arrangement vindt op school in het schoolondersteuningsteam (SOT) plaats. Met het 

EPOS-aanvraagformulier als basis wordt samen met ouders en ondersteunende 

ketenpartners een passend arrangement opgesteld. De orthopedagoog heeft daarbij 

een belangrijke ondersteunende rol.  

 De vraag naar een arrangement kan gericht zijn op aanvullende ondersteuning op 

 de huidige of een andere basisschool, maar ook op een toelaatbaarheidverklaring 

 voor het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO).  

De aanvraag wordt d.m.v. het EPOS-aanvraagformulier en via Kindkans ingediend bij 

het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) en daar wordt gecheckt of 

er aan alle voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wordt er overlegd gevoerd met de 

school. Is de gang van zaken passend geweest en het geheel van de aanvraag 

compleet, dan wordt het de aanvraag ingebracht in de CAT.  

 Op basis van de check wordt bepaald of en zo ja wie er bij de bespreking worden 

 uitgenodigd. School en ouders kunnen zelf ook aangeven bij de bespreking te willen 

 zijn. 

 Alle arrangementen en toelaatbaarheidverklaringen voor toegang S(B)O worden 

 tijdgebonden vastgesteld. Arrangementen kunnen een tijdsduur van minimaal een 

 aantal maanden tot een aantal jaren hebben. De verklaringen voor toegang S(B)O 

 zullen voor minimaal één schooljaar gelden. Na evaluatie kunnen arrangementen zo 

 nodig worden verlengd. Wanneer de geformuleerde doelen zijn gerealiseerd stopt 

 het arrangement of eindigt de toelaatbaarheidverklaring. 

 Bij toekenning van arrangementen is de focus gericht op de leerkrachtondersteuning 

 en het verhogen van leerkrachtvaardigheden. Hierbij zijn thema’s als 

 klassenmanagement, omgaan met diversiteit en differentiatie, interactie binnen de 

 groep, communicatie met ouders/verzorgers en verbinding met andere (externe) 

 betrokkenen belangrijke aandachtspunten. Bij de invulling van een arrangement 

 wordt eerst gekeken naar de mogelijke inzet van beschikbare collega’s.  

 Van de begeleiders zal gevraagd worden zich meer (vraaggestuurd) te richten op de 

 bredere ondersteuningsvragen. Van de scholen wordt verwacht de gewenste 

 ondersteuning ook duidelijk aan te geven. 

Voor “consultatieve” vragen heeft iedere ambulant begeleider 20 uur beschikbaar. 

 Vanuit deze consultaties kunnen vragen richting arrangementen komen. Na overleg 

met betrokkenen en ouders kunnen deze vragen om meer ondersteuning concreet 

worden en richting CAT gaan. 

 Ook de inzet van het team Jonge Kind loopt via de CAT. 
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 De CAT komt maandelijks bijeen en beoordeelt of het gevraagde arrangement 

 passend en haalbaar is. De beoordeling vindt plaats op basis van het transactionele 

 referentiekader: 

 1. Wat is de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling?  

 2. Wat is de ondersteuningsbehoefte van de school? 

- De kwaliteit van de basisondersteuning en de mogelijkheden w.b. de extra 

ondersteuning, die in het SOP beschreven zijn? 

- Hoe is dit ingezet? 

- Is er voldoende gebruik gemaakt van lichte ondersteuningsvormen?  

- Ervaren knelpunten en wat is er aanvullend nodig? 

3. Wat is de ondersteuningsbehoefte in de buitenschoolse situatie? (gezin, vrije tijd,       

    zorg) 

- Wat is er al ingezet? 

- Hoe is de afstemming met het onderwijs? 

- Ervaren knelpunten en wat is er aanvullend nodig? 

4. Wat is het ontwikkelingsperspectief? 

 

        Als alles goed onderbouwd is aangeleverd en ook realiseerbaar is vanuit het 

 samenwerkingsverband wordt het arrangement direct toegekend. Zo niet, dan wordt 

 dit met school en ouders besproken en zonodig aangepast.  

 

 In het schooljaar 2016-2017 bestaat de CAT uit de volgende personen: 

 - René Vrijhoef (namens het basisonderwijs en tevens voorzitter) 

 - Henk Schopman (namens het S(B)O) 

 - Jan Scholten (namens het EPOS) 

 - Rob Andriol (namens het EPOS en secretariaat) 

 - Marlène Brinkhof (notulist) 
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9. Communicatie met de scholen en de ouders 

 
 
 Communicatie is binnen passend onderwijs een bepalende factor voor succes. 

Onze belangrijkste partners zijn en blijven de ouders/verzorgers. Binnen de Sallandse 
deelregio is de communicatie met ouders/verzorgers daarom een belangrijk thema. 
Door thema-avonden worden zij meegenomen in de ontwikkelingen rond passend 
onderwijs en worden hun wensen en verwachtingen in kaart gebracht. 
Aangezien het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland in eerste instantie geen 
direct contact met alle ouders/verzorgers heeft, is het van belang dat zij de scholen 
tijdig voorziet van informatie rond passend onderwijs. 
Scholen kunnen dan via hun communicatiekanalen ouders verder informeren over 
kaders en uitgangspunten van passend onderwijs in Salland. 

 Dit alles vraagt om een transparante communicatie en nauwgezette afstemming op 

 zowel bestuurlijk als schoolniveau. Belangrijke gremia hierbij zijn  het werkoverleg met 

 directeuren en IB-ers, het IB-netwerk, de resonansgroep en het kernteam van het 

 Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland. 

 De orthopedagogen van het expertisecentrum vormen daarnaast een belangrijke 

 verbinding tussen het EPOS en de scholen. 
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10. PDCA cyclus 

 

Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland heeft zorg voor kwaliteit door 
systematische zelfevaluatie, planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse 
verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde 
verbeteringen. 
Ieder schooljaar wordt, in juni, door alle scholen de zorgenquête ingevuld. De 
volgende aspecten worden daarin bevraagd: 
- inzet en opbrengsten consultatie orthopedagoog binnen de school. 
- evaluatie werkwijze CAT. 
- evaluatie specifieke begeleiding vanuit EPOS. 
- evaluatie ondersteuning door het team Jonge Kind. 
- ervaringen met andere instanties. 
- evaluatie inzet en middelen AB. 
- inventarisatie van expertise m.b.t. het omgaan met diversiteit binnen de scholen. 

 
 Naast deze enquête wordt er ook binnen het EPOS jaarlijks geëvalueerd op basis 
 van de onderstaande indicatoren: 

- evaluatie van de geformuleerde speerpunten vanuit de vorige evaluatie. 
- analyse en evaluatie van de aanvragen om advies en ondersteuning vanuit de 

consultaties met de orthopedagogen. 
- evaluatie van de werkwijze en opbrengsten van besprekingen van de 

schoolondersteuningsteams. 
- evaluatie werkwijze en inhouden CAT-besprekingen rond verklaringen voor 

toegang S(B)O en vastgestelde arrangementen. 
 
 Op basis van de uitkomsten van de enquête en de evaluatie binnen EPOS worden 
 speerpunten voor het volgend schooljaar geformuleerd. 
 Voor het schooljaar 2017-2018 zijn dat: 

 Meer samenwerking en afstemming tussen EPOS met de instellingen in de voor- 

en vroegschoolse periode. 

 De begeleiding meer richten op de leerkracht en de ondersteuning in de groep. 
Om dit zo goed mogelijk vorm te kunnen geven wordt er o.a. gebruik gemaakt van 
‘co-teaching’. 

 Nog meer inzetten op consultatie als basis voor de leerlingzorg binnen de 

scholen. Diverse onderwerpen, op kind-, leraar-, groeps- en schoolniveau kunnen 

aan bod komen, maar gedrag is hierbij een centraal thema. 

 De orthopedagoog van de school (nog) meer inzetten bij deze consultaties, ook 

met het oog op de afstemming met ouders, waardoor de vraag en het passende 

arrangement binnen de school kan worden geformuleerd. 

 De leerkracht en ouders (nog) meer betrekken bij de consultaties en het SOT. 

 Begeleidingsvormen als observatie, begeleiden met beeld, co-teaching en 

coaching meer binnen de ondersteuningsstructuur inzetten. 

 Arrangement voor kinderen met leesproblemen. 

 Onderwijs aan en arrangementen voor nieuwkomers. 

 Een betere afstemming met ketenpartners en het CJG. 

 Bij de toekenning van arrangementen blijft de focus gericht op 

leerkrachtondersteuning en het verhogen van leerkrachtvaardigheden. Daarnaast 

is er de mogelijkheid om leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag te 

begeleiden. 
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11. Verdeling van de middelen 

 
 
 In het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 23-05 PO zijn 7 deelregio’s 
 gevormd. Vijf in Zwolle, één in Kampen e.o. en één in Salland. Voor de begroting  
 en de verdeling van de middelen zijn met name de leerlingenaantallen van belang. 
 Ook de aantallen leerlingen die naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en het 
 Speciaal Onderwijs (SO-clusters 3 en 4) gaan en de voormalige LGF-leerlingen 
 bepalen, deels, de geldstromen. 
 Voor de (overhead)kosten van het samenwerkingsverband is een bedrag  
 per jaar opgenomen. Een deel hiervan is bestemd voor de uitbesteding  aan een 
 administratiekantoor.  
  Het SWV 2305 PO ontvangt de middelen passend onderwijs. Vervolgens gaat er een 
 bedrag per leerlingen naar de betrokken besturen.   
 De 2% vergoeding van het Rijk aan de SBO’s  gaat terug naar het SWV 2305 PO. 
 Vervolgens ontvangt elke deelregio een vergoeding voor 2% van het aantal 
 basisschoolleerlingen. 
 Indien een deelregio een deelnamepercentage heeft van meer dan 2%, dan wordt 
 dit binnen de deelregio verrekend. De onderinstroom en de instroom van buiten 
 2305 in de SBO behorende bij de deelregio, worden eveneens door de deelregio 
 bekostigd. 
 Voor de aanwezige leerlingen in het SO vindt een directe korting plaats op de 
 bekostiging door het Rijk. Voor de onderinstroom en de instroom van buiten het SWV 
 23-05 PO is afgesproken dat dit solidair door het SWV 2305 PO wordt gedragen. 
 Voor de SO-leerlingen die herleidbaar zijn naar de deelregio’s vindt er een verdeling 
 plaats van de korting naar rato van deelname in het SO van leerlingen uit de 
 deelregio. De directe korting wordt voor dit deel bij het te verdelen bedrag opgeteld 
 en vervolgens gekort op basis van de hiervoor omschreven systematiek. 

Hoe rolt de € verder naar en binnen de Sallandse deelregio?  
 

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. Dit budget bestaat uit 2 onderdelen: het eerste deel betreft het voormalige  

            “WSNS-budget” (de lichte ondersteuning) en een 2e deel bestaande uit de  
 meerkosten SO en het budget 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 
SWV Passend Onderwijs 2305 PO 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 verklaring1 waarin 

                                                
1 Ook voor het SBO moet het SWV een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. 
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is aangegeven òf een leerling toelaatbaar is voor het SO èn voor welk bedrag: laag, 
middel of hoog2, bekostigingscategorie 1, 2 of 3, èn voor welke tijd3 ).  

      

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 2305 PO. 

 

5.  Het bestuur van SWV 2305 PO keert vervolgens een bedrag per leerling uit 
aan de 32 besturen binnen SWV 2305 PO.  
 

6. Van het bedrag dat de besturen van mijnplein en De Mare ontvangen worden 
eerst de “vaste lasten” (o.a. inzet personeel, huur en materiële kosten) van het 
Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) betaald. Vervolgens blijft er 
per bestuur een gelimiteerd budget over voor het arrangeren van diverse vormen van 
ondersteuning. Tussen beide besturen is afgesproken dat ook binnen passend 
onderwijs het solidariteitsprincipe blijft gelden bij het bieden van ondersteuning. 
 

7.  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 bekostigen4. 
Binnen het SWV 2305 PO wordt grensverkeer SBO tussen de 7 deelregio’s 
verrekend. Dat geldt ook voor het grensverkeer van en naar  andere 
samenwerkingsverbanden. 
 

8. Het SWV 2305 PO dient in het ondersteuningsplan o.a. vast te stellen hoe de 
besteding van de middelen plaatsvindt en de wijze waarop daarover verantwoording 
wordt afgelegd.  
 

9.  Het budget zware ondersteuning, het zgn. normatieve ondersteuningsbudget, 
wordt in de loop van 5 jaar verevend. Per 1-8-2020 ontvangen alle 
samenwerkingsverbanden dan hetzelfde normatieve ondersteuningsbudget. In de 
periode naar 2020 ontvangt SWV 2305 PO jaarlijks een vereveningscorrectie, van ca. 
2,6 miljoen, aflopend in 5 schooljaren naar nul. 

 De financiële administratie van de Sallandse deelregio is ondergebracht bij het 
 Onderwijsbureau in Meppel.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Er zijn 3 categorieën: categorie 1 zijn de huidige cluster 4 en zmlk leerlingen (ca. € 10.000,-); categorie 2 de 

lichamelijk beperkte kinderen (ca. € 15.000,-) en categorie 3 de meervoudig gehandicapte kinderen. (ca. € 

20.000,-) 
3 Een verklaring heeft een minimale tijdsduur van 1 schooljaar. 
4 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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12. Bestuurlijke context 

 

 

De visies van de twee besturen binnen de Sallandse deelregio, mijnplein en De Mare, 
en die van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland m.b.t. ontwikkeling en  
implementatie van passend onderwijs zijn verbonden met elkaar, zodat ontwikkelingen 
en activiteiten aansluiten en in elkaar grijpen. Verdere ontwikkeling en implementatie 
van passend onderwijs is gefundeerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen 
beide besturen. 
 
 
I.    PARTIJEN 
 
Partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst zijn de navolgende schoolbesturen: 
1. De stichting mijnplein, in Raalte; 
2  De stichting De Mare, in Raalte. 
Elk der partijen bevestigt zijn deelname aan deze samenwerkingsovereenkomst 
schriftelijk, door vertegenwoordigingsbevoegde afgevaardigden. 
Partijen kunnen in gezamenlijkheid besluiten tot het toelaten van andere deelnemers, 
indien en voor zover deze rechtspersonen voorzieningen voor primair onderwijs in 
Salland in stand houden. 
 
II.    DOEL 
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft ten doel het aangaan en in stand houden 
van een samenwerkingsverband van in de regio Salland gevestigde schoolbesturen, 
ter optimale uitvoering van het beleid inzake passend onderwijs binnen de kaders die 
daartoe worden bepaald door wet- en regelgeving en de regels en beleidskader van 
de Stichting Samenwerkingsverband 2305 PO. 
Partijen trachten dit doel te bereiken door: 

 de gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van beleid, gebaseerd op het principe van 
solidariteit, ten aanzien van kinderen in de basisschoolleeftijd met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte; 

 het inrichten en in standhouden van een ondersteuningsstructuur voor passend 
onderwijs in de regio Salland; 

 het in gezamenlijkheid laten vertegenwoordigen van de schoolbesturen in de regio 
Salland in contacten met het Samenwerkingsverband passend onderwijs 2305 PO; 

 andere middelen die aan het verwezenlijken van het doel van de samenwerking 
bijdragen. 
 
III.   RECHTEN EN PLICHTEN VAN PARTIJEN 

1. Partijen zullen loyaal hun medewerking verlenen aan de totstandkoming en uitvoering 
van in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst in gezamenlijkheid overeen 
te komen beleidskaders en regels. 

2. Partijen kunnen jegens elkaar aanspraak maken op naleving van in het kader van 
deze samenwerkingsovereenkomst in gezamenlijkheid overeengekomen 
beleidskaders en regels. 

3. Elk der partijen draagt op basis van een in gezamenlijkheid overeen te komen 
verdeelsleutel bij in de kosten of andere financiële verplichtingen die direct of indirect 
met de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst zijn gemoeid. 

4. Elk der partijen voorziet de andere partijen desgevraagd van alle informatie die nodig 
is voor een goede uitvoering van de in het kader van deze 
samenwerkingsovereenkomst in gezamenlijkheid overeengekomen beleidskaders en 
regels. 
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IV.  BESTUURSCOMMISSIE 

1. De uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst wordt gecoördineerd door een 
bestuurscommissie. De bestuurscommissie is tevens belast met de voorbereiding en 
uitvoering van door partijen in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst in 
gezamenlijkheid overeengekomen beleidskaders en regels. 

2. De bestuurscommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De leden 
van de bestuurscommissie worden benoemd door partijen uit hun 
vertegenwoordigers, zijnde functionarissen die binnen het betreffende schoolbestuur 
met bestuurlijke eindverantwoordelijkheid zijn belast.  

3. Het lidmaatschap van de bestuurscommissie eindigt:  
a. van rechtswege door onder curatele stelling, onder bewindstelling,   

faillissement, schuldsanering, surseance of overlijden van het bestuurslid; 
b. van rechtswege door beëindiging van de deelname aan de 

samenwerkingsovereenkomst van het schoolbestuur dat betrokkene als zodanig 
heeft benoemd; 

c. door ontslag door partijen op basis van meerderheid van stemmen. 
4. Indien zich in de bestuurscommissie een vacature voordoet wordt daarin zo spoedig 

mogelijk voorzien. 
5. De bestuurscommissie benoemt uit zijn midden: 
- een der leden tot voorzitter; 
- een der leden tot secretaris. 
6. Alle besluiten van de bestuurscommissie worden genomen met gewone meerderheid 

van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan wordt het voorstel 
geacht te zijn verworpen. 

7. Besluiten van de bestuurscommissie kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, 
mits dit schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail- geschiedt, en alle leden 
zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten, evenals 
bescheiden waaruit het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden aan de notulen 
toegevoegd. 

8. De bestuurscommissie behoudt zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
ook indien binnen de commissie een of meer vacatures bestaan.   

9. De bestuurscommissie is bevoegd personeel ten dienste van de uitvoering van deze 
samenwerkingsovereenkomst in te lenen, te schorsen en inlening te beëindigen.  

10. De bestuurscommissie legt over het gevoerde beheer en beleid verantwoording af 
aan de deelnemende schoolbesturen. 
 
V.   BOVENSCHOOLSE COMMISSIE ARRANGEREN EN TOEDELEN (CAT) 

1. De bestuurscommissie kan een of meer personen aanwijzen die door de 
bestuurscommissie gemandateerd worden tot het uitoefenen van taken en 
bevoegdheden namens de bestuurscommissie. 

2. De bestuurscommissie legt een dergelijk mandaat vast in een statuut, dat de 
goedkeuring van partijen behoeft. 
 
VI.  FINANCIEEL BEHEER 

1. De bestuurscommissie stelt per schooljaar een raming op van de te verwachten 
baten en lasten samenhangend met de uitvoering van deze overeenkomst en 
verwerft hierover de goedkeuring van partijen vóór de aanvang van het betreffende 
schooljaar. 

2. Het beheer over de financiële baten en lasten samenhangend met de uitvoering van 
deze overeenkomst wordt gevoerd door één der partijen, in gezamenlijkheid daartoe 
aan te wijzen. Deze partij houdt dit financieel verkeer door middel van een voor dit 
doel te openen separate bankrekening gescheiden van diens andere middelen. 

3. Per het einde van elk boekjaar wordt door de partij die het financiële beheer voert een 
financieel jaarverslag opgemaakt bestaande uit een balans en een staat van baten en 
lasten. Dit financieel jaarverslag wordt voorzien van een verklaring van een 
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accountant.  
4. Het financieel jaarverslag wordt door de bestuurscommissie besproken en binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar ter kennis gebracht van alle partijen. 
 
VII.  NAKOMING 

1. Een partij die meent dat een der andere partijen het gestelde in of ter uitvoering van 
deze samenwerkingsovereenkomst niet nakomt, kan deze andere partij daaromtrent 
schriftelijk in gebreke stellen. Een afschrift van deze ingebrekestelling wordt 
gezonden aan de bestuurscommissie. 

2. Een partij die na in gebrekestelling volhardt in niet-nakoming, kan door een der 
andere partijen, of door de bestuurscommissie namens partijen, aansprakelijk worden 
gesteld voor ten gevolge van de niet-nakoming ontstaande schade. 
 
VIII. LOOPTIJD EN OPZEGGING 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier schooljaren, te weten 
van 1 januari 2015 tot 1 augustus 2018. 

2. De overeenkomst eindigt per 31 juli 2018 van rechtswege. Daartoe is geen nadere 
opzegging of andere handeling van partijen vereist.  

3. Elk der partijen kan deze samenwerkingsovereenkomst tussentijds opzeggen. Zo’n 
opzegging dient schriftelijk te worden gemeld aan de wederpartijen. Opzegging kan 
plaatsvinden per eerstvolgende 1 augustus met inachtneming van een opzegtermijn 
van tenminste zes maanden. Partijen kunnen in overleg besluiten tot een kortere 
opzegtermijn. Tussentijdse opzegging leidt in beginsel tot schadeplichtigheid van de 
opzeggende partij voor de resterende looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen 
unaniem ter zake tot een andere regeling besluiten. 

4. Gedurende de looptijd kunnen partijen besluiten tot aanpassing van deze 
overeenkomst. Daartoe is de uitdrukkelijke instemming van alle partijen vereist.  
 
IX.  GESCHILLEN EN BINDEND ADVIES 

1. Geschillen, door één of meer der partijen als zodanig gesteld, omtrent deze 
overeenkomst worden voor bindend advies voorgelegd aan een daartoe in te stellen 
adviescommissie. 

2. Een dergelijke commissie zal worden samengesteld uit één lid aan te wijzen door de 
partij die het geschil stelt (niet uit haar midden), één lid aan te wijzen door de 
bestuurscommissie (niet uit zijn midden) en een derde lid, tevens voorzitter, aan te 
wijzen door de beide eerdergenoemde leden. 

3. Alle partijen zullen zich conformeren aan het door de adviescommissie ter zake uit te 
brengen advies. 
 
X.   SLOTBEPALING 
In alle gevallen waarin deze samenwerkingsovereenkomst niet voorziet, beslist de 
bestuurscommissie.  
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13. Verantwoording 

 
 
 De inspectie houdt toezicht op de besteding van de ondersteuningsmiddelen, zowel 
 bij de schoolbesturen als bij het samenwerkingsverband. 
 Het samenwerkingsverband verantwoordt zich door een jaarverslag en een 
 jaarrekening op te stellen. De Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs (RJO) en de 
 Richtlijn Jaarverslag Onderwijs zijn voor het samenwerkingsverband van toepassing. 
 Voor het elektronisch aanleveren van de jaarcijfers aan DUO wordt jaarlijks het EFJ 
 (Elektronisch Financieel Jaarrekening) beschikbaar gesteld. EFJ voor 
 samenwerkingsverbanden zal worden ingericht volgens het standaardmodel en 
 enkele posten bevatten bestemd voor de ontvangst en doorbetaling van de gelden 
 van samenwerkingsverbanden. 
 Schoolbesturen krijgen hebben m.i.v. het verslagjaar 2014 voor het eerst de 
 mogelijkheid gekregen om “ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage swv” apart te 
 registreren en te rapporteren. 

Schoolbesturen rapporteren over de activiteiten, middelen en resultaten die zijn 
 bereikt met de bijdrage vanuit het samenwerkingsverband. De relatie tussen 
 schoolbestuur en het SWV 2305 PO wordt onderdeel van het jaarverslag. 
Hierbij zorgen de afzonderlijke besturen er zelf voor dat de basisondersteuning op 
orde is.  
Het bestuur kan hierbij gebruik maken van de kaders die in het ondersteuningsplan 
van SWV 2305 PO, dit deelregioplan en de schoolondersteuningsplannen van haar 
scholen zijn beschreven. In een “monitorgesprek” kunnen deze kaders en 
uitgangspunten aan de orde komen. 

 Vanuit de inspectie is het integraal toezichtskader op de samenwerkingsverbanden 
 opgesteld. 
 Om de kwaliteit van het samenwerkingsverband te kunnen beoordelen is het nodig: 

- te weten of leerlingen de ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben 

- zicht te hebben op de doelmatigheid van de bestuurlijke en organisatorische 

inrichting van het samenwerkingsverband  

- te weten of de besteding van middelen rechtmatig en doelmatig is. 

 
 Hiervoor gebruikt de inspectie de volgende kwaliteitsaspecten: 
 

- resultaten 

Het SWV voert de opgedragen taken uit en realiseert een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het 
onderwijs krijgen 

- management en organisatie 

Het SWV weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend 
Onderwijs te realiseren door een slagvaardige aansturing, effectieve interne 
communicatie en een doelmatige, inzichtelijke organisatie 

- kwaliteitszorg 

Het SWV heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige 
kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging 
van gerealiseerde verbeteringen. 
 

 Daarnaast zal de inspectie jaarlijks toezien op de wettelijke voorschriften zoals 
 omschreven in het toezichtskader. 


