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WOORD VOORAF 

 

Vanaf 1 augustus 2014 is het bestuur van het samenwerkingsverband (in het vervolg 

SWV) en de deelregio’s en het speciaal onderwijs volop doende invulling te geven 

aan de wetgeving passend onderwijs. In het bestuursverslag over de 2e helft van 

2014 en het kalenderjaar 2015 heeft het SWV laten zien dat de doelstellingen die in 

het ondersteuningsplan 2014/15 en 2015/16 zijn gehaald. 

Het SWV heeft in een heisessie besloten het schooljaar 2016/17 te gebruiken als 

een herijkingsjaar met als belangrijkste vraag of er sprake moet zijn van een andere 

opvatting over de balans tussen het SWV en de schoolbesturen in de deelregio’s (in 

het vervolg DR).  

 

We hebben voor dit ondersteuningsplan (OP) een termijn van 2 jaren gehanteerd, 

om zodoende af te stemmen met de schoolplanperiodes van de scholen. 

 

Passend onderwijs is in onze regio een stevige maatschappelijke opdracht die wij 

integraal oppakken met de andere opdrachten die wij als onderwijsinstellingen voor 

basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs hebben, te weten het 

geven van goed en kwalitatief hoogstaand onderwijs, zodat leerlingen adequaat zijn 

voorbereid op het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. 

 

In onze regio zorgt de nieuwe bekostigingssystematiek voor een stevige taakstelling 

omdat er sprake was van een hoog deelname percentage aan leerling gebonden 

financiering (de Rugzak).  

 

Aangezien in het samenwerkingsverband is gekozen voor een decentrale aanpak 

met 7 deelregio’s en het speciaal onderwijs is het ondersteuningsplan met name een 

beschrijving van de afspraken die op het centrale niveau zijn gemaakt en die 

faciliterend moeten werken voor de ontwikkelingen die plaatsvinden in de deelregio’s 

en het speciaal onderwijs. 

Voor de plannen van de deelregio’s wordt verwezen naar de website van het SWV:  

www.2305po.nl  

 

Relevante documenten zijn terug te vinden op de website van het SWV. 

 

 

Namens het dagelijks bestuur van het SWV 23-05 PO, 

 

Friso Kingma, voorzitter  

 

 

 

 

http://www.2305po.nl/
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1. INLEIDING 

 

 

1.1 Schets van de beleidsontwikkelingen. 

 

Vanaf 2005 is het onderwijsveld en de overheid in overleg over het zorgbeleid (in de 

huidige terminologie: het ondersteuningsbeleid). Dit beleid moet gezien worden als 

onderdeel van het verbeteren en versterken van de algemene kwaliteit van het 

onderwijs. Begrippen als handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken 

bepalen al geruime tijd de ontwikkelagenda van de scholen. 

 

Na beleidsimpulsen van de bewindslieden Van der Hoeve, Dijksma en Van 

Bijsterveld is er per november 2012 (van kracht geworden op 1 augustus 2014) 

sprake van wetgeving passend onderwijs. In meerdere wetten zijn grote aantallen 

wijzigingen aangebracht. In veel gevallen zo ingrijpend van aard dat er sprake is van 

een stelselwijziging. 

Eén van die wijzigingen betreft de vorming van samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs (in het vervolg SWV). De wetgever heeft bepaald dat de scholen voor 

(speciaal) basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs1 gezamenlijk vorm 

en inhoud moeten geven aan een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen scholen en wel zodanig dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het 

onderwijs krijgen. Zie voor verdere informatie www.passendonderwijs.nl . 

 

 

1.2 consequenties voor 23-05 en de visie  

 

In de regio 23-05 PO is nagedacht over het nieuw te vormen samenwerkingsverband 

Passend onderwijs (in het vervolg SWV). Over zijn  taken en over de beste manier 

waarop die taken uitgevoerd kunnen worden. Men kwam  vanuit een visie gestuurde 

discussie uit op een decentrale aanpak.  

 

Hiermee wordt bedoeld dat de schoolbesturen in het SWV de eigen bestuurlijke 

verantwoordelijkheid willen  behouden. Logisch bij een schaalvergroting van deze 

omvang (van 6 WSNS samenwerkingsverbanden en 2 REC’s (regionale expertise 

centra) naar 1 samenwerkingsverband passend onderwijs) met jarenlang intensief 

zorgbeleid. Niemand wil het kind met het badwater weggooien.  

Klein en dichtbij wat kan, groot en op afstand wat moet, is de keuze en de leuze.  

                                                
1
 Bij het speciaal onderwijs gaat het om de scholen voor lichamelijke en/of verstandelijk beperkte 

kinderen, scholen voor langdurig zieke kinderen (psychisch en/of somatisch) en de scholen voor 

kinderen met ernstige gedragsproblematiek. 

http://www.passendonderwijs.nl/
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De schoolbesturen van SWV 23-05 beseffen terdege dat zij zorgplicht hebben en dus 

verantwoordelijk worden voor een passende plek voor iedere leerling die extra 

ondersteuning behoeft. Eveneens is er het besef dat de kwaliteit van het onderwijs 

en de daarbij horende ondersteuning een zaak van het schoolbestuur is.  

Ook is er het besef dat een schoolbestuur de doelstellingen van passend onderwijs 

niet alleen kan realiseren. Er is in veel situaties afstemming met andere 

schoolbesturen en zeker met de gemeenten noodzakelijk. 

 

De bestuurlijke gesprekken bij de start van het proces in 2011 zijn samengevat in 

een aantal richtinggevende uitspraken: 

 

 Het SWV voert een decentraal beleid uit en kent daardoor een minimale 
overhead. 

 Middelen (zowel de lichte als de zware ondersteuning)2 van het SWV gaan 
naar de aangesloten schoolbesturen, waarbij deze ondersteunings- en 
verwijzingsmiddelen in beginsel worden ingezet voor ondersteuning van het 
primaire proces. 

 De schoolbesturen leggen verantwoording af over de besteding van de 
middelen lichte en zware ondersteuning. Zij zijn zelf financieel 
verantwoordelijk voor – eventuele – verwijzingen naar het SBO en het SO, 
met inachtneming van een aantal gezamenlijk af te speken onderwerpen. Voor 
een specifieke groep kinderen3 geldt een solidariteitsprincipe. 

 Centraal uitgangspunt is dat de schoolbesturen samenwerking zoeken en 
uitgaan van solidariteit als het gaat om een dekkend net van arrangementen 
voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Er geldt daarbij 
acceptatieplicht t.a.v. kleine schoolbesturen. 

 Een dekkend netwerk van ondersteuningsarrangementen is uiteindelijk een 
resultaatverplichting van het SWV. 

 Het continuüm aan ondersteuningsarrangementen (in het bijzonder als het om 
de oplossingen in het SO gaat) is overzichtelijk en algemeen toegankelijk. 

 Samenwerkingsrelaties tussen schoolbesturen kunnen in werkunits worden 
vormgegeven. Bestuurlijke efficiëntie en vermindering van overbodige 
bureaucratie zijn daarbij leidend. 

 Samenwerking is gericht op het realiseren van de zorgplicht en de 
aanwezigheid van ondersteuningsarrangementen van voldoende kwaliteit. 

 De kwaliteit van de basisondersteuning (dat wat elke school wordt geacht te 
kennen en te kunnen) wordt vastgesteld op het niveau van het toetsingskader 
van de inspectie en door het referentiekader van de brancheorganisaties.  

 Schoolbesturen leggen naar elkaar en naar het SWV verantwoording af over 
de kwaliteit van de basis en de extra ondersteuning. 

 Toewijzing van extra ondersteuning, inclusief het S(B)O is de inhoudelijke en 
financiële verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  

                                                
2
 Voor een uitleg over de bekostiging zie de website www.passendonderwijs.nl  

3
 Hierbij kan gedacht worden aan meervoudig beperkte kinderen met bijvoorbeeld een IQ < 40 en 

lichamelijke beperkingen en aan de rechtstreekse instroom in het speciaal onderwijs. 

http://www.passendonderwijs.nl/
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 Toewijzing naar S(B)O voorzieningen en andere vormen van extra 
ondersteuning moet voor ouders4 transparant zijn. 

 
In de maanden januari/maart 2016 zijn de uitgangspunten opnieuw besproken met 
alle betrokkenen in het SWV. De conclusie was dat de uitgangspunten nog steeds 
relevant zijn. 
 
Het werken met kinderen die extra aandacht nodig hebben, of het nu gaat om 
kinderen met bijvoorbeeld minder of juist meer verstandelijke vermogens, achten de 
schoolbesturen van groot belang. Zij zien het als een maatschappelijke opdracht om 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd als het even kan een regulier onderwijstraject 
aan te bieden. Er wordt veel gesproken over opbrengstgericht werken met name in  
de vakken taal/lezen en rekenen/wiskunde en het bevorderen van excellentie. 
Passend onderwijs en deze laatste onderwerpen gaan eigenlijk over het hart van 
goed onderwijs: bij alle kinderen eruit halen wat er in zit! 

De schoolbesturen zien passend onderwijs dan ook als een integraal onderdeel van 
goed onderwijs en niet als een apart beleidsterrein. 
Het hart van (passend) onderwijs vindt plaats in het primaire proces5 en onder de 
directe invloed van de schoolbesturen, het is hun kerntaak en het 
samenwerkingsverband kan hier hooguit in stimuleren en faciliteren. 
Dit leidt tot de volgende kernboodschap, visie en missie: 
 
Onze kernboodschap:  Alle kinderen gaan naar de juiste school, zij ontvangen 
onderwijs dat bij hen past! En wel in de ogen van het  kind, van de ouders en van de 
school. Kinderen, ouders en school vormen in deze doelstelling de zogenaamde 
gouden driehoek. Een goede afstemming en samenwerking in deze driehoek is de 
essentie van passend onderwijs.   
De visie van het SWV is dat alle kinderen in de scholen van de aangesloten 
schoolbesturen, onderwijs genieten dat past bij hun cognitieve, sociaal-emotionele, 
lichamelijke en creatieve ontwikkeling.  
Uitgangspunten:  
- Leraren in onze scholen werken (samen met ondersteunend personeel) 
opbrengstgericht en handelingsgericht/oplossingsgericht.  
- Het  kind staat centraal, altijd samen met zijn/haar leraar.  Leerkrachten gaan 
daarbij uit van wat kinderen nodig hebben, met oog voor hun talenten.  
- Ouders zijn betrokken en educatief partner.   
Passend Onderwijs is uiteraard nodig voor alle kinderen, maar in ons 
samenwerkingsverband, in de scholen in de deelregio’s, gaat het  in het  bijzonder 
om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben:  -  in reguliere scholen,  -  in 
scholen voor speciaal basisonderwijs, -  in scholen voor speciaal onderwijs (van 
cluster 3 en 4)6.   

                                                
4
 Onder ouders verstaan we tevens verzorgers. 

5
 Onder primaire proces verstaan we de onderwijsleersituatie in de groep en de relatie tussen 

leerkracht, kind en ouders. 
6
 Cluster 3 betreft onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk 

gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen 

met één van deze handicaps. Cluster 4 betreft onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met 

een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan 

pedologische instituten (WEC artikel 2 lid 4). 
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Onze missie is dan ook:  Voor ieder kind is er onderwijs dat past bij zijn/haar 
ontwikkeling, waarbij leraren uitgaan van verschillen tussen kinderen en de 
schoolbesturen, samenwerkend in deelregio’s, het  proces in de klas (het  primaire 
proces) ondersteunen. Hierbij gaan we uit van het  principe: regulier waar het  kan, 
speciaal waar het  nodig is. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. 
    
 

1.3 werken met deelregio’s  

 

De decentrale aanpak waarvoor in onze regio is gekozen wordt zichtbaar gemaakt in 

het opereren in 7 deelregio’s. Deze deelregio’s vallen in hoge mate samen met de 

voormalige samenwerkingsverbanden WSNS en zijn in Zwolle rond denominatieve 

lijnen georganiseerd en in Kampen en Salland interzuilair. Voor de indeling van de 

deelregio’s wordt verwezen naar de website: www.2305po.nl. 

Deze decentrale aanpak heeft als consequentie dat het ondersteuningsplan meer 

gezien moet worden als een omschrijving van een set afspraken die inhoudelijk in de 

deelregio’s zijn vertaald (zie hiervoor de deelregio plannen op de website 2305po.nl). 

In de deelregio plannen is de uitvoering van het SWV beleid van de deelregio’s  

beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van een checklist die door het dagelijks 

bestuur (DB) van het SWV is vastgesteld (zie bijlage 1). 

 

Het ondersteuningsplan is een plannings- en verantwoordingsdocument als het gaat 

om de onderwerpen zoals die in de wet zijn omschreven: 

 

Het ondersteuningsplan omvat in elk geval (WPO art.18a, lid 8) 

 De wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor 
extra ondersteuning binnen en tussen de scholen wordt georganiseerd 
met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Met in ieder 
geval de afspraken die gemaakt zijn over het 
basisondersteuningsprofiel zoals dat voor alle scholen geldt (zie 
hiervoor bijlage 2). 

 De afspraken (procedure en criteria) die de bevoegde gezagsorganen 
hebben gemaakt over de verdeling, besteding en toewijzing van de 
middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra 
ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting. 

 De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de 
speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en 
op scholen voor speciaal onderwijs. 

 De procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of 
overplaatsing naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor 
leerlingen van wie de duur van de toelaatbaarheidsverklaring is 
afgelopen. 

http://www.2305po.nl/
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 De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het 
onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

 De manier waarop ouders worden geïnformeerd over de voorzieningen 
voor extra ondersteuning in het samenwerkingsverband. 

 De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van het budget voor 
lichte ondersteuning aan de scholen voor speciaal basisonderwijs. 

 De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor 
zware ondersteuning voor leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 
oktober instromen in het speciaal onderwijs. Vergelijkbaar met het SBO. 

 De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen 
(personeel en materieel) aan het samenwerkingsverband door scholen 
bij een ontoereikend budget voor lichte ondersteuning. 

 Het ondersteuningsplan omvat de procedure en het beleid met 
betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar het 
basisonderwijs dan wel voortgezet verblijf op de school voor speciaal 
onderwijs cluster 3 en 4 (overgangsartikel XVII, lid 1).  

 Het schoolondersteuningsprofiel wordt betrokken bij het 
ondersteuningsplan. 

 

1.4 de opzet van het ondersteuningsplan 

 

De onderwijsleersituatie van kinderen staat centraal. Passende 

onderwijsondersteuning wordt dagelijks door vele leerkrachten gerealiseerd. 

Planmatig werken en opbrengstgericht werken is in het onderwijs van groot belang 

(eruit halen wat erin zit). Veel kan de leerkracht of de school zelf, maar vaak is er iets 

extra’s (of soms ook heel veel) nodig. Een vloeiend continuüm van 

onderwijsondersteuning (met arrangementen in het reguliere en in kwalitatief 

hoogstaand speciale arrangementen) is een groot goed. 

 

De kerngedachte dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het 

onderwijs en dat het beleid van het SWV er op gericht moet zijn deze 

verantwoordelijkheid zo veel mogelijk te verstevigen is verwoord in de eerder 

genoemde richtinggevende uitspraken. 

 

De besturen in het SWV zijn eind 2011 gestart met een traject van elkaar leren 

kennen, met elkaar over een gezamenlijke visie spreken en aan de hand van een 

plan van aanpak hard gewerkt om zorg te dragen voor een sluitende aanpak in onze 

regio. 
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1.5 de doelen van het SWV 

 

 

De doelen van het SWV worden verder uitgewerkt door de 7 deelregio’s in hun 

deelregio plannen en door het speciaal onderwijs. Door de deelregio’s en het SO 

wordt gewerkt met een checklist (zie bijlage 1). Over de ontwikkelingen en de 

voortgang wordt gerapporteerd aan het bestuur van het SWV. 

 

1. De middelen lichte en zware ondersteuning worden ingezet in het primaire 

proces. 

 

Evaluatie en monitor: 

In het jaarverslag van het SWV wordt gerapporteerd over de inzet van de middelen. 

Aan de hand van dit jaarverslag en de monitorgegevens per deelregio en het SO 

wordt in het dagelijks bestuur bepaald in hoeverre aan de doelstelling is voldaan. 

 

2. Tussen de aangesloten schoolbesturen en deelregio’s (met name in Zwolle) 

wordt intensief samengewerkt op het niveau van de deelregio’s7. 

 

Evaluatie en monitor: 

Via het jaarverslag wordt inzicht geboden in de mate van samenwerking. Zo nodig 

worden schoolbesturen aangesproken op hun betrokkenheid bij de samenwerking. 

 

3.  Er is een dekkend net van voorzieningen zodanig dat er voor alle leerlingen in 

onze regio een passend onderwijsvoorziening is. 

 

Evaluatie en monitor: 

De manager van het SWV heeft via de rapportages van de deelregio’s,  het SO en 

de toewijzing van de toelaatbaarheidsverklaringen inzicht in de dekkendheid van de 

voorzieningen en de snelheid van plaatsing van leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven. 

In het overleg met de gemeenten worden eventuele thuiszitters snel toe geleid naar 

de betreffende deelregio of de centrale commissie. 

Met de leerplichtambtenaren is er een structureel overleg (samen met het SWV VO). 

Voor thuiszitters worden door de deelregio’s aanpakken op maat uitgevoerd. 

 

4. De scholen in het SWV hebben een gezamenlijke 

basisondersteuningsvoorziening (basisprofiel). 

 

Evaluatie en monitor: 

                                                
7
 Een goed voorbeeld van de samenwerking is in Zwolle de gezamenlijke Commissie Toewijzing 

Toelaatbaarheid. 
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Jaarlijks wordt gerapporteerd over de stand van zaken van het basisprofiel aan de 

hand van standaarden en indicatoren. Tevens stelt het SWV kernindicatoren vast. 

Van schoolbesturen die niet of onvoldoende voldoen aan de kernindicatoren wordt 

een schoolontwikkelagenda geëist. 

 

 

5. Er is een website met adequate informatie voor ouders en externe partners. 

 

Evaluatie en monitor: 

Aan de hand van halfjaarlijkse voortgangsgesprekken met de 

ondersteuningsplanraad, de gemeenten, cluster 1 en 2  en het SWV VO wordt 

gecheckt of de informatie voldoende is. 

Via een tevredenheidsonderzoek bij ouders in het SO en SBO (speciaal 

basisonderwijs)wordt eveneens jaarlijks gemonitord. 

 

 

6. Voor ouders (en leerlingen) gelden de volgende uitgangspunten 
 

 Ouders behouden de vrije keuze ten aanzien van de school waar hun 
zoon/dochter wordt aangemeld  

 Ouders worden geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden door 
middel van de schoolgidsen en websites van de scholen  

 Ouders worden na aanmelding bij de school van hun voorkeur door de school 
geïnformeerd indien de school de ondersteuningsvraag niet kan 
beantwoorden. In dat geval zoekt de school een collega school die dat wel 
kan. Wanneer dit leidt tot een mogelijke plaatsing in een S(B)O-school zoekt 
de school van aanmelding contact met de commissie in de deelregio die een 
toelaatbaarheids verklaring voorbereidt. 

 Bij de opstelling van het ontwikkelperspectief betrekt de school altijd de ouders 
en heeft de school een op overeenstemming gericht overleg met de ouders. 

 Iedere school heeft een klachtenprocedure voor het geval er verschil in inzicht 
bestaat tussen school en ouders over toelating en verwijdering.  

 Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke bezwaar- en 
adviescommissie te Utrecht i.v.m. eventuele bezwaren tegen het afgeven van 
de toelaatbaarheidsverklaring  

 Ouders ontvangen altijd een afschrift van elk advies over de 
ondersteuningsbehoefte van hun kind  

 Ouders in de medezeggenschapsraad van de school hebben adviesrecht met 
betrekking tot het schoolondersteuningsprofiel  

 Ouders in de ondersteuningsplanraad (OPR) hebben instemmingsrecht ten 
aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR 
is bereikbaar via het secretariaat van het samenwerkingsverband  
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In de volgende hoofdstukken van het ondersteuningsplan wordt het beleid 

uiteengezet, startend met de structuur om vervolgens de financiële en inhoudelijke 

onderwerpen te bespreken. 

HOOFDSTUK 1  (pagina 13 t/m 15) – Het beeld van het SWV 
 

In dit hoofdstuk worden de kengetallen en de implementatieaanpak beschreven. 

Het wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat het SWV 23-05 PO een stevige taakstelling 

heeft als het gaat om het terugdringen van het deelnamepercentage aan het speciaal 

onderwijs en de Leerling gebonden Financiering (de Rugzakken). 

HOOFDSTUK 2  (pagina 16 t/m 24) – de organisatie van het SWV 
 

Een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van het SWV. Op de website zijn de 

statuten en de aansluitingsovereenkomst opgenomen. De wetgever eist dat het SWV 

wordt vormgegeven in een privaat rechtelijke rechtspersoon.  

In dit hoofdstuk wordt een bescheiden rol voor het bestuur van de rechtspersoon 

geformuleerd. Er is immers sprake van een zo decentraal mogelijk beleid.  

Ook wordt de ondersteuningsplanraad toegelicht (statuut en reglement vindt de lezer 

op de website). 

Vervolgens worden  in 2.4 de resultaten benoemd. 

HOOFDSTUK 3  (pagina 25  t/m 34) – de verdeling van de middelen 
 

De verdeling van de middelen voor lichte en voor zware ondersteuning in een meer 

jaren begroting wordt in hoofdstuk 3 nader uiteengezet. 

HOOFDSTUK 4  (pagina 35 t/m 38) – de ondersteuningsstructuur 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de ondersteuningsstructuur en geeft inzicht in de mate waarin 

de 6 deelregio’s en het speciaal onderwijs gezamenlijk zorg dragen voor een 

dekkend en samenhangend net van voorzieningen. 

Op de website is de totale ondersteuningsstructuur beschreven.  

Deze structuur kent een dynamischer karakter door regelmatige bijstellingen. De 

ontwikkeling van ondersteuningsarrangementen houdt immers niet op na vaststelling 

van dit ondersteuningsplan. 

Ook wordt in dit hoofdstuk de afstemming beschreven met het SWV VO, cluster 1 en 

2 en het overleg met de 9 gemeenten. 

Ten behoeve van informatie aan ouders en leraren is een populaire versie van het 

OP ontwikkeld (zie de website). 
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HOOFDSTUK 5  (pagina 39 t/m 40 ) – de toewijzing 
 

Hoofdstuk 5 omschrijft de systematiek van de toewijzing van de extra ondersteuning, 

met name als het gaat om de toewijzing naar het SBO (speciaal basisonderwijs) en 

het SO (speciaal onderwijs). 

HOOFDSTUK 6  (pagina 41  t/m 59) – jaarlijkse verantwoording 
 

In dit hoofdstuk wordt de kwantitatieve en kwalitatieve verantwoording van de 

schoolbesturen aan het bestuur van het SWV beschreven. 

HOOFDSTUK 7  (pagina 60) – personele aangelegenheden 
 

De personele aangelegenheden, met name als het gaat om de werkgelegenheid van 

de ambulante begeleiding komt in dit hoofdstuk aan de orde. 

HOOFDSTUK 8  (pagina 61  t/m 63) – begrippenlijst en afkortingen 

 

 

BIJLAGE 1 – DE CHECKLIST VOOR DE DEELREGIO’S en het SO  -  (pagina 
64 t/m 70) 

BIJLAGE 2 – HET BASISPROFIEL – (pagina 71 t/m 76) 
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HOOFDSTUK 1.   HET BEELD VAN HET SWV 

 

1.1  Enkele kengetallen (bron: uitreik OCW april 2016 – teldatum 1-10-15) 

 

In deze tabel de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en 

het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs; 

 

TABEL 1: 

 
bao  sbao  totaal (s)bao so totaal 

1-10-2011 28.688 912 29.600 544 

1-10-2012 28.479 901 29.380 543 

1-10-2013 28.269 869 29.138 503 

1-10-2014 27.989 813 28.802 504 

1-10-2015 27.826 738 28.564 440 

 

 

Een belangrijk gegeven voor het SWV is de deelname aan het SO (speciaal 

onderwijs) en aan het SBO (het speciaal basisonderwijs). 

Het SWV moet jaarlijks de meerkosten van het aantal leerlingen in het SO en het 

aantal leerlingen in het SBO (boven de 2%) bekostigen – zie ook 1.4) 

In de tabel een overzicht vanaf 1-10-2011 (dit is de datum waarop het budget voor de 

SWV in Nederland is gefixeerd). 

 

TABEL 2: 

 

 
 

Bij het SWV zijn 31 schoolbesturen aangesloten met in totaal 160 vestigingen voor 

basisonderwijs, speciaal basis onderwijs en speciaal onderwijs. 

 

De leerlingen zijn woonachtig in de volgende 9 gemeenten (1-10-2015): 

 

 

 

 

 

 

 

PO2305 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken

1-10-2011 3,08% 1,51% 0,08% 0,24% 1,84% 1,63%

1-10-2012 3,07% 1,49% 0,11% 0,25% 1,85% 1,58%

1-10-2013 2,98% 1,40% 0,12% 0,20% 1,73% 1,28%

1-10-2014 2,82% 1,40% 0,15% 0,20% 1,75%

1-10-2015 2,58% 1,22% 0,15% 0,17% 1,54%

Landelijk

1-10-2011 2,68% 1,35% 0,09% 0,21% 1,65% 1,01%

1-10-2012 2,60% 1,33% 0,09% 0,21% 1,63% 0,96%

1-10-2013 2,52% 1,34% 0,09% 0,20% 1,63% 0,96%

1-10-2014 2,47% 1,34% 0,10% 0,19% 1,63%

1-10-2015 2,35% 1,27% 0,10% 0,18% 1,55%
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TABEL 3: 

 

 
 

  
1.2  De organisatie van het SWV 

 

Er is per 2 oktober 2013 een rechtspersoon ingericht met een dagelijks bestuur (DB) 

en een algemeen bestuur. 

Het DB bestaat uit vertegenwoordigers van de deelregio’s en een vertegenwoordiger 

van het SO (totaal 8 leden). Het DB stuurt een manager aan die 

beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden verricht. Het DB stelt het 

beleid vast. 

Het algemeen bestuur vervult de rol van interne toezichthouder. Het heeft deze taak 

gemandateerd aan een Commissie Toezicht. 

Op de website vindt de lezer het toezichtkader van het algemeen bestuur en het 

managementstatuut. 

Ter voorbereiding van het beleid, ter advisering en om de ontwikkelingen in de 

deelregio’s en het SO te bespreken en van elkaar te leren is het zgn. 

afstemmingsoverleg ingericht. 

De deelnemers zijn de coördinatoren van de 7 deelregio’s en het SO cluster 3 en 4.  

Aangezien de cruciale werkzaamheden in de deelregio’s en het SO worden verricht 

achten we het met name van belang dat er steeds aandacht is voor de afstemming 

tussen de deelregio’s + SO en het DB van 23-05.  

 

De manager zit het AO voor, bewaakt de grote lijnen, biedt ondersteuning indien 

gewenst  en verricht voorbereidende werkzaamheden. Ook adviseert hij het DB. 

 

 
           

 

 

 

                            

 

SWV Gemeentenaam bao sbao bao sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 cluster 1 cluster 2

PO2305 Hattem 1124 0 1108 26 9 3 2 0 6

PO2305 Heerde 1603 0 1622 13 9 2 4 0 13

PO2305 Kampen 4787 105 4832 104 59 11 8 1 32

PO2305 Oldebroek 1805 0 1849 28 24 5 7 0 6

PO2305 Olst-Wijhe 1381 0 1567 45 10 2 2 0 5

PO2305 Raalte 3241 147 3140 93 40 3 5 1 10

PO2305 Staphorst 421 0 416 5 0 0 0 0 0

PO2305 Zw artew aterland 1673 0 1599 19 16 2 1 0 7

PO2305 Zw olle 11791 486 11757 369 173 14 20 2 47

Totaal PO2305 27826 738 27890 702 340 42 49 4 126

schoolgaand w oonachtig w oonachtig

algemeen bestuur 

(Commissie Toezicht) 
dagelijks bestuur 

afstemmingsoverleg 
met manager 
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1.3  Hoog deelname percentage 

 

Het SWV kende8 een hoog deelnamepercentage aan Leerlinggebonden Financiering 

(de Rugzak regeling). Ook de deelname aan het speciaal onderwijs was hoger dan 

het landelijk gemiddelde (zie tabel 2 op de vorige pagina). 

 

Bron: uitreik ministerie van OCW – april 2016 (zie voor de kengetallen: 

www.passendonderwijs.nl – onder “uitgelicht”) 

 

 

1.4  communicerende vaten 

 

De wetgever heeft in de stelselwijziging een nadrukkelijke prikkel aangebracht. Indien 

leerlingen worden verwezen naar het speciaal onderwijs worden de meerkosten van 

dat speciaal onderwijs (voor de meest voorkomende categorie is dat ca. € 10.000,- 

per schooljaar) afgetrokken van het budget van het SWV. 

In regio 23-05  was  sprake van een fikse correctie op het budget. De middelen die 

vandaag de dag worden ontvangen ter bekostiging van wat vroeger het Rugzak 

beleid (of Leerling Gebonden Financiering) werd genoemd zijn op den duur absoluut 

niet toereikend. 

Het stelsel van passend onderwijs werkt nl. met een vereveningsprincipe. In 5 jaar 

tijd wordt de bekostiging in heel Nederland gelijk getrokken. Voor de lichte 

ondersteuningsmiddelen (zie hoofdstuk 3) is dat al ca. 10 jaar het geval (ca. € 160,- 

per basisschool leerling), nu gebeurt dat ook voor de zware ondersteuningsmiddelen 

(€ 350,- per (S)BO leerling). 

Als we kijken naar de aftrek voor de deelname aan het SO zien we met de huidige 

cijfers (tabel 2 in 1.1) dat we inmiddels onder het landelijk gemiddelde zijn gekomen. 

Uit tabel 1 (1.1) zien we dat het SBO daalt, overigens evenals het aantal 

basisschoolleerlingen 

 

Dit alles betekent voor de bekostiging dat er per 1 augustus 2021 met 2,7 miljoen 

euro minder middelen dan in deze regio op 1 oktober 2011 aanwezig was, een 

gelijke kwaliteit dienen te bieden. 

Bron: uitreik ministerie van OCW – april 2016 (zie voor de kengetallen van de lichte 

en de zware ondersteuningsmiddelen: www.passendonderwijs.nl – onder “uitgelicht” 

  

                                                
8
 Het LGF beleid is vanaf 1-8-2014 van rechtswege beëindigd  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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HOOFDSTUK 2.    BESTUUR EN ORGANISATIE 

 

2.1 de structuur 

 

Alle 31 besturen voor PO en SO in onze regio zijn via een aansluitingsovereenkomst 

aangesloten bij de stichting 2305 PO.  

De stichting kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Voor de 

uitvoeringstaken is een manager ingehuurd. 

Het algemeen bestuur (dus de 31 aangeslotenen) functioneert als toezichthouder. 

Deze taak is gemandateerd aan de Commissie Toezicht. Deze commissie werkt met 

een toezichtkader. 

 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor een aantal functies: 

A. Communicatie en beleidsontwikkeling – het gaat hierbij om de communicatie 

voor ouders en externe partijen en vooral ook om de informatie over de 

ondersteuningsstructuur van 23-05. SWV regio 23-05 heeft voor deze functie 

een website die een duidelijk beeld geeft van de ondersteuningsstructuur. 

Daarnaast wordt er minimaal 1x per 4 jaar een ondersteuningsplan opgesteld. 

B. Beleidsuitvoering: monitoring en financiën - Bij deze functie moet gedacht 

worden aan de planning en control cyclus, de verantwoording van de inzet van 

middelen (via de schoolbesturen) en de meer jaren begroting. Monitoring heeft 

betrekking op de leerlingstromen en de kwalitatieve ontwikkelingen. Voor de 

financiën wordt het SWV ondersteund door het Onderwijsbureau Meppel. 

C. Toewijzingsfunctie - 23-05 kent de TLV9 toe, die is voorbereid in de 

deelregio’s. 

D. Het voeren van bestuurlijke gesprekken indien schoolbesturen handelen in 

strijd met het OP. Eventueel zou dit kunnen leiden tot een financiële sanctie. 

 

Zie voor de bestuurlijke documenten de website van het SWV (statuten, 

toezichtskader en managementstatuut). 

 

 

2.2 de organisatie van het SWV 

 

Het SWV kent een lichte overhead: 

 

 Website SWV2305PO.nl ( het onderhoud gaat via een contract met Emjee). 

 Bereikbaarheid voor ouders en externen: Beantwoording email voor toeleiding 

naar scholen en/besturen en/of deelregio’s (info@2305po.nl). In toenemende 

mate wordt er door de onderwijsconsulenten doorverwezen naar het SWV. 

                                                
9
 Om toegelaten te kunnen worden tot het SBVO of het SO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

nodig. 

mailto:info@2305po.nl
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 Monitor functie: Financieel deskundige voor financiële administratie, P&C 

cyclus en begroting (contract met Onderwijsbureau Meppel). Inhoudelijke 

monitor: manager 

 Verantwoording: manager: opstellen inhoudelijk jaarverslag 

 Toewijzing en registratie TLV: manager en secretariële ondersteuning. 

 Verslaglegging/planning: secretariële ondersteuning. 

 

De secretariële ondersteuning is voor 0,6 FTE ingehuurd van één van de 

schoolbesturen, de manager wordt extern ingehuurd voor 1,5 dag per week. 

 

2.3 de ondersteuningsplanraad 

 

De wetgever heeft in de wetgeving inzake passend onderwijs een wijziging 

opgenomen in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Het betreft de nieuwe 

artikelen 4a en 14a. In deze artikelen wordt beschreven dat elk SWV een 

ondersteuningsplanraad moet hebben. Deze raad bestaat uit leden die uit of door de 

(G) MR’en zijn afgevaardigd. Dit houdt in dat het dus ook ouders of medewerkers 

kunnen zijn die niet in de (G)MR zitting hebben. Eén en ander is nader geregeld in 

het reglement en statuut van de ondersteuningsplanraad (zie hiervoor de website 

van het SWV). 

Elk SWV moet minimaal 1x per 4 jaar een ondersteuningsplan vaststellen 

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op dit plan. 

In ons SWV bestaat de ondersteuningsplanraad uit vertegenwoordigers die door de 

(G)MR’en van de besturen uit de 7 deelregio’s en vanuit het speciaal onderwijs 

worden afgevaardigd. 

Voor de samenstelling van de OPR, zie de website van het SWV. 

De manager voert namens het dagelijks bestuur het overleg met de OPR. 

 

Het SWV kent derhalve 4 organen: 

 

 
 

Het DB stelt het beleid vast, het AB keurt goed en functioneert als intern 

toezichthouder.  

Het AO (afstemmingsoverleg) is ingesteld om deelregio’s en het SO te laten 

afstemmen (bijvoorbeeld door kennis te nemen van elkaars ontwikkelingen) en om 

het DB te adviseren. 

Naast deze 3 organen kent het SWV een 4e  orgaan nl. de ondersteuningsplanraad. 

 

DB AB/CT AO OPR 
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2.4 de resultaten  

 

In deze paragraaf beschrijven we de resultaten die we beogen. In een tabel geven 
we in het  kort aan wat we willen bereiken en hoe we volgen en meten of dat is gelukt  
(zie ook hoofdstuk 6 over de monitor). In de tabel wordt ook aangegeven wat de 
acties van het SWV zijn als monitoringgegevens of andere bronnen oplevert dat er 
knelpunten zijn of belemmeringen om resultaten te behalen. 
In de beschreven acties vindt de start van de actie altijd plaats door de manager. Het 
is aan hem eventueel op te schalen naar het dageliks bestuur van het SWV. 
 
In 2020 wil het SWV de volgende ambities bereikt hebben: 
 
1. Alle kinderen gaan naar de juiste school 
 
Uitwerking:  
De wetgever heeft middels de zorgplicht de schoolbesturen verantwoordelijk gesteld 
voor het  aanbieden van passende oplossingen, het  zijn dus de schoolbesturen die 
als eerste verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. 
Het SWV heeft tot taak dat er een dekkend net is zonder thuiszitters: alle kinderen 
gaan naar de juiste school!  
(Denk hierbij ook aan plaatsing op een andere basisschool en aan terugplaatsingen 
van het  speciaal (basis) onderwijs.) 
 
Indicator: 
Er zijn geen – door het onderwijs veroorzaakte -  thuiszitters10, geen meldingen van 
onopgeloste casussen van onderwijsconsulenten, leerplichtambtenaren en/of 
inspectie. Het  beleid inzake het  verlenen van ontheffingen is samen met de 
gemeenten ontwikkeld, waarbij het  uitgangspunt is: in principe altijd naar school. 
 
 

resultaat  Alle kinderen op de juiste school. 

middelen Dekkend aanbod.  

succesindicator  De 4 elementen van het  aanbod (voorzieningen, deskundigheid, 
doorlopende lijnen en afstemming met gemeenten) zijn op orde. 

evaluatie Jaarlijkse monitor (zie hoofdstuk 6) en gesprekken op deelregio 
niveau. 

rol en taak van 
het  SWV 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of er een dekkend 
aanbod is en in dialoog gaan met de DR’s over de resultaten. 
Eventueel regie en regulering. 

actie Indien blijkt dat er sprake is van thuiszitten of onvoldoende aanbod: 
a.      Gaat het SWV in gesprek met de betrokken 

schoolbesturen; 
b.      Indien het knelpunt niet wordt opgelost plaats het bestuur 

de leerling op een passende school in de betreffende 
deelregio. 

Indien blijkt dat voorzieningen niet aanwezig zijn: 
Verzoekt het SWV een schoolbestuur een voorziening in het 

                                                
10

 Onder een thuiszitter wordt verstaan: een leerling die onafgebroken en ongeoorloofd voor een periode van 

4 weken of langer geen onderwijs volgt. 
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leven te roepen; het SWV bekostigt deze voorziening. 

 
2. Ouders/kinderen en leerkrachten zijn tevreden over de geboden 

ondersteuning,  in het  bijzonder aan kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben 

      
Uitwerking:  
De kwaliteit van het  onderwijs is ten principale het  domein van de aangesloten 
schoolbesturen. Zij hebben de wettelijke plicht en de maatschappelijke opdracht het  
onderwijs zo in te richten dat er met alle kinderen passende resultaten worden 
behaald, zowel in reguliere als in speciale scholen.  
Het SWV heeft hier toezicht op en zal verdere ontwikkeling via de deelregio 
gesprekken en de monitoring volgen en stimuleren. 
 
Indicator: 
Alle schoolbesturen hanteren een kwaliteitssysteem. In dat systeem zijn metingen 
opgenomen naar ouder/kind- en leerkracht tevredenheid of wordt op andere wijze 
informatie verzameld over de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan vormen van auditing). 
Deze gegevens worden gemeld bij het SWV. 
 

resultaat  Tevredenheid over het  aanbod. 

middelen Brede school-ondersteuningsprofielen en een dekkend aanbod 
Plaatsingsmogelijkheden voor alle kinderen. 

succesindicator  Alle scholen hebben een breed basisprofiel met meerdere vormen 
van extra ondersteuning. 
Schoolbesturen monitoren de tevredenheid van ouders/kinderen en 
teams. 

evaluatie Jaarlijkse monitor (zie hoofdstuk 5) en gesprekken op deelregio 
niveau. 

rol en taak van 
het SWV 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of er sprake is van 
voldoende tevredenheid (80 % score) en in dialoog gaan met de 
schoolbesturen over de resultaten. Indien blijkt dat een bestuur een 
“witte vlek” veroorzaakt, wordt er met dat bestuur overleg gepleegd 
met als doel dit op te lossen.  
Eventueel regie en regulering. 

actie Indien blijkt dat bij één of meerdere besturen het basispofiel van het 
SWV of het eigen schoolondersteuningsprofiel niet op orde is en er 
geen ontwikkelagenda wordt geformuleerd, gaat 

a. het SWV in gesprek met dat schoolbestuur, en 
b. na in gebreke blijven – naar de opvatting van het SWV -  

wordt 20% van de middelen ingehouden 
c. bij blijvend in gebreke blijven wordt 75% van de middelen 

ingehouden, waarbij de benodigde middelen voor de 
deelregio worden verrekend. 

 
3. De organisaties voor voorschoolse voorzieningen en de scholen in het  

voortgezet onderwijs zijn tevreden over de doorstroming en de overdracht 
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Uitwerking:  
De schoolbesturen dragen zorg voor beleid inzake de afstemming met de 
voorschoolse voorzieningen of organisaties en met de scholen in het  voortgezet 
onderwijs. 
Het SWV heeft tot taak dit te volgen.   
 
Indicator: 
in de afstemmingsgesprekken met deze partners (in het  VO met het  
samenwerkingsverband VO) is de mate van tevredenheid (er zijn geen klachten of 
onduidelijkheden) een jaarlijks terugkerend gespreksonderwerp (monitor functie van 
het SWV). Dit is een horizontale dialoog waarbij het SWV toetst of er verbeteringen 
moeten worden aangebracht. In dat geval  zal dat betekenen dat het SWV er zorg 
voor draagt dat er regionaal nadere afspraken moeten worden gemaakt. 
 

resultaat  Doorlopende lijnen. 

middelen Afstemmingsafspraken tussen partijen.  

succesindicator  Kennis van afspraken en onderzoek naar de mate van 
tevredenheid van de afstemmingspartners. 

evaluatie Jaarlijkse monitor (zie hoofdstuk 5) en gesprekken op deelregio 
niveau. 

rol en taak het 
SWV 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of er sprake is van 
voldoende tevredenheid en in dialoog gaan met de schoolbesturen 
over de resultaten.  
Eventueel regie en regulering. 

actie Voor de afstemming met de voorschoolse instellingen is de 
deelregio aan zet. Met de hoofdpartners in ieder deelregio wordt de 
tevredenheid getoetst. 
Indien de tevredenheid onder de 100% is wordt een nadere 
analyse gepleegd en wordt er zo nodig vanuit het SWV  nadere 
regels of protocollen opgesteld. Voorbeeld: verplicht 
overdrachtsdocument. 
De tevredenheid in het VO zal met name getoetst worden in het 
overleg met het DB en AB van het SWV VO. 
Ook hiervoor geldt dat bij gebleken ontevredenheid na nadere 
analyse eventueel regulering aan de orde kan zin. Voorbeeld: 
arbitragecommissie voor schooladviezen. 

 
 
4. De ondersteuningsmiddelen worden doelmatig ingezet 
 
Uitwerking:  
Conform het  beleid van het SWV vindt de inzet van de ondersteuningsmiddelen 
(behoudens een noodzakelijk budget voor de wettelijke taken van het SWV) plaats in 
of ten behoeve van het  primaire proces (de zogenaamde “gouden driehoek”). 
Indicatoren: 
- Een vastgestelde begroting. 
- Monitoring - zie hoofdstuk 6.  
 
In de monitor wordt gevraagd naar good practices: wat heeft goed gewerkt en wat 
zouden andere schoolbesturen (of deelregio’s ) hiervan kunnen leren? In de 
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gesprekken die het  bestuur ook voert met stakeholders (denk aan de gemeenten en 
het  voortgezet onderwijs) zullen eveneens de voorbeelden geagendeerd worden. 
Tevens is een indicator of de ontwikkelingsperspectieven (OPP) die voor kinderen 
met extra ondersteuningsvragen worden opgesteld, de instemming van de ouders 
hebben. Met daarbij de vraag of de doelen in het  OPP zijn gehaald. 
 

resultaat  Doelmatige inzet van middelen 

middelen Lichte en zware ondersteuningsmiddelen. 

succesindicator  Middelen van de schoolbesturen worden gebruikt t.b.v. en/of in het  
primaire proces. Dit is zichtbaar in de jaarrekening van ieder 
schoolbestuur. 

evaluatie Jaarlijkse monitor (zie hoofdstuk 6) en gesprekken op deelregio 
niveau. 

rol en taak het  
SWV 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien hoe de inzet van 
middelen plaatsvindt  en in dialoog gaan met de schoolbesturen 
over de resultaten. Eventueel regie en regulering. 

actie Indien er onduidelijkheden zijn in de rapportage van een 
schoolbestuur wordt gevraagd nader aan te vullen. Indien men – 
naar het oordeel van het SWV – dit onvoldoende invulling geeft, 
gaat het SWV in gesprek met dat schoolbestuur, en na in gebreke 
blijven, wordt 20% van de middelen ingehouden, bij blijvend in 
gebreke blijven wordt 75% van de middelen ingehouden, waarbij de 
benodigde middelen voor de deelregio worden verrekend. 

 
5. De aanmeldprocedure bij scholen en de aanvraagprocedure voor een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO en SO is voor een ieder 
duidelijk 

 
Uitwerking:  
Indien een schoolteam – ondanks externe ondersteuning -  niet in staat is het  juiste 
passende onderwijs te bieden en er, ondanks hulp, handelingsverlegenheid ontstaat 
is het  schoolbestuur verantwoordelijk voor het  bieden van een ander, beter passend 
aanbod (uiteraard in goed overleg met de ouders).  
Ten einde schoolbesturen hierbij te ondersteunen zijn er in de deelregio’s 
commissies ingericht (in Zwolle door meerdere deelregio’s ). 
Indien het  onderwijsaanbod het SBO of SO betreft dient er door het  schoolbestuur 
een TLV te worden aangevraagd. Het  inschakelen van de twee deskundigen11 die 
de wetgever verplicht heeft gesteld, wordt in de verschillende commissies geborgd. 
Het SWV heeft de wettelijke taak de TLV af te geven – zie hoofdstuk 5. 
 
Indicator: 

                                                
11 De aanvraag van de TLV wordt inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens 
de school. Bij dit advies is een orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog en ten minste een 
tweede ter zake deskundige betrokken. In de wet is opgenomen dat de tweede deskundige uit één 
van de volgende beroepsgroepen mag komen: kinder- of jeugdpsycholoog (indien niet reeds als 1e 
deskundige), pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts (dit is ook op het 
aanvraagformulier TLV aangegeven, de deskundige kan op dit formulier zijn/haar advies kwijt).  
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Uit de monitor blijkt dat de TLV-procedure goed verloopt. Dat betekent dat er geen 
klachten zijn ingediend of onduidelijkheden worden ervaren en dat de commissies in 
de deelregio’s en het SWV zich houden aan de termijnen.  
 
Stroomschema afgifte TLV12 
 

 Directe of onderinstroom (het  gaat hierbij om kinderen die voor het  eerst het  
onderwijs gaan volgen). 

 

NB primair onderwijs betreft basis-,  
                                                                                         speciaal basis- en 
speciaal onderwijs. 

 

 Verwijzing vanuit een school of een verlenging van een TLV 
 

 
 
 

resultaat  Het  TLV proces is duidelijk 

middelen Handelingsgericht werken en dossiervorming. 

succesindicator  Volgen van de kwaliteit van de dossiers en de omloopsnelheid – 
geen klachten en/of procedures bij de klachtencommissie en/of 
rechtbank. Er wordt binnen de tijd geacteerd. 

evaluatie Kwartaalrapportage en gesprekken op deelregio niveau. 
Evaluatieformulier voor ouders bij afgifte TLV. 

tol en taak het  
SWV 

Aan de hand van de kwartaalrapportage eventueel in dialoog gaan 
met de schoolbesturen over de resultaten.  
Eventueel regie en regulering. 

actie Indien DR commissies niet binnen 3 werkweken reageren op 
aanvragen van scholen wordt contact opgenomen door het SWV. 
Bij in gebreke blijven worden de schoolbesturen in de deelregio 
gekort (20% en 75% principe). 
De Commissie Toezicht (CT) houdt toezicht op de termijnen van 
het SWV (TLV beschikbaar binnen 2 werkweken). Bij in gebreke 
blijven zullen er financiële maatregelen worden getroffen. 
Klachten/bezwaren en geschillen worden gemotiveerd 
gerapporteerd aan de CT. 

 
 
6. De voorlichting voor ouders is helder, actueel en toegankelijk 

                                                
12

 Het SWV heeft op de site een stroomschema t.b.v. de DR commissies 

Aanmelding bij 
een school voor 
primair ondrwijs 

indien een TLV 
nodig is doet de 

school de 
aanvraag bij de 
DR commissie. 

De DR 
commissie 
toetst de 

aanvraag en 
adviseert het 

SWV een TLV af 
te geven 

Het schoolbestuur vraagt - 
gemotiveerd - een 

(verlenging van)  TLV aan 

DeDR commissie bereidt 
een advies voor en het 

SWV toetst de aanvraag en 
geeft een TLV af 
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Uitwerking:  
Voor de voorlichting worden de websites van de scholen gebruikt, denk ook aan de 
schoolgids en daarnaast de websites van de deelregio’s en het SWV.  
Periodiek geeft het SWV een nieuwsbrief uit. 
 
Indicator: 
Jaarlijks wordt door het SWV met een aantal ouders (van kinderen met extra 
ondersteuning) een interview gehouden (of er wordt gewerkt met een online 
enquête). In deze gesprekken wordt de kwaliteit van de informatievoorzieningen 
bevraagd. 
Er worden vragen gesteld over de procedures, de handhaving van de zorgplicht en 
het  ondersteuningsaanbod (inclusief de TLV procedure). Het  uitgangspunt is dat er 
geen klachten of onduidelijkheden zijn. 
 

resultaat  Voorlichting op orde. 

middelen Websites en schoolgidsen. 

succesindicator  Jaarlijks interview met ouders.  

evaluatie Jaarlijkse monitor (zie hoofdstuk 5) en gesprekken op deelregio 
niveau. 

rol en taak het  
SWV 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of de voorlichting op 
orde is (100% score) en in dialoog gaan met de schoolbesturen 
over de resultaten. Eventueel regie en regulering. 

actie Indien er onduidelijkheden zijn in de voorlichting van een 
schoolbestuur wordt gevraagd nader aan te vullen. Indien men – 
naar het oordeel van het SWV – dit onvoldoende invulling geeft, 
gaat 

a. het SWV in gesprek met dat schoolbestuur, en 
b. na in gebreke blijven, wordt 20% van de middelen 

ingehouden 
c. bij blijvend in gebreke blijven wordt 75% van de middelen 

ingehouden, waarbij de benodigde middelen voor de 
deelregio worden verrekend. 

 
7. het SWV heeft een vraagbaak functie 
 
Uitwerking:  
Op de website van het SWV staat duidelijk aangegeven dat het SWV ook een 
vraagbaakfunctie heeft. De gegevens staan duidelijk vermeld. Ouders, 
aangeslotenen en/of externen kunnen bellen of mailen om vragen inzake passend 
onderwijs te beantwoorden. 
 
Indicator: 
Ouders (maar ook andere betrokkenen) kunnen het SWV bereiken voor vragen over 
passend onderwijs, bijvoorbeeld over de zorgplicht en de toepassing ervan.  
 

resultaat  Vraagbaakfunctie. 

middelen Website.  

succesindicator  Gemakkelijke bereikbaarheid. 

evaluatie Inzicht in de mate en inhoud van de vragen. 
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rol en taak het 
SWV 

Rapporteren in het  bestuursverslag over aard van de vragen die 
gesteld worden en in welke mate schoolbesturen deze vragen 
kunnen voorkomen. 

actie De CT houdt toezicht middels het jaarverslag. Bij in gebreke blijven 
zullen er rechtspositionele maatregelen worden getroffen. 
Klachten worden apart gemotiveerd gerapporteerd aan de CT. 

 
 
Noodzakelijke condities 
 
Het  bestuur bestuurt effectief en efficiënt. Het  ondersteuningsplan werkt als 
sturingsmiddel voor de aangeslotenen. 
 
Indicator: 
Jaarlijks voert het  bestuur gesprekken met de deelregio’s .  
In deze gesprekken wordt m.b.v. een 360˚ feedback informatie verzameld over het  
handelen van het  dagelijks bestuur van het  samenwerkingsverband (monitor functie 
van het SWV). 
Tevens draagt het dagelijks bestuur jaarlijks zorg voor een sluitende begroting met 
een algemene reserve van maximaal € 350.000,- De aangeslotenen leveren 
doelmatig hun informatie die van belang is voor het  volgsysteem (zie de hoofdstuk 6 
over de monitor) van het SWV. 
De inspectie kent het SWV een basisarrangement toe. 
 
Solidariteit. 
Onder solidariteit verstaan we dat de schoolbesturen met elkaar samenwerken, zeker 
daar waar dit nodig is om de resultaten van het SWV te kunnen bereiken. Denk 
hierbij aan de deelregio’s.  
 
Indicator: 
Schoolbesturen voelen zich gesteund in de samenwerking in de deelregio’s  en 
geven dat in de monitor aan. 
Men is bereid van elkaar te leren (men kan voorbeelden geven) en interventies voor 
kinderen met extra onderwijsvragen zijn succesvol (monitor functie van het SWV  
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HOOFDSTUK 3.   Toewijzing en inzet van middelen 

 

3.1 Hoe gaat de verdeling van de middelen in 23-05? 

 

Het SWV ontvangt via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de middelen voor de 

lichte ondersteuning (ca. 160,- per basisschool leerling) en de middelen voor de 

zware ondersteuning (ca. 352,- per basisschool en speciaal basisschool leerling). 

Elk schoolbestuur binnen één van de 7 deelregio’s krijgt – na aftrek van de centrale 

kosten - naar rato van het aantal leerlingen de middelen voor lichte en zware 

ondersteuning.13  

Voor de middelen lichte ondersteuning zijn de schoolbesturen van zes deelregio’s  

verbonden met een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en vormen ze met die 

SBO een deelverband. Deze deelverbanden (zes deelregio’s ) zijn verantwoordelijk 

voor de eigen SBO. 14 

 

             deelregio   Speciale school voor 

basisonderwijs 

Stroming De Sluis 

Catent Facet 

Salland De Horizon 

Kampen De Trimaran 

Florion Het Speelwerk 

De Brug De Brug 

 

 

De verantwoordelijkheid van het SWV 23-05 PO voor de bekostiging van het SBO 

boven de 2% gaat met deze indeling over naar de deelregio’s.  

NB 

Er is afgesproken dat de 2% vergoeding van het Rijk aan de 6 SBO’s terug wordt 

verrekend op basis van 2% van het aantal leerlingen van een DR met de 6 besturen 

die een SBO school beheren.  

 

 De lichte ondersteuning: 

 

De schoolbesturen binnen de deelregio’s  ontvangen – via het SWV 23-05 - de 

middelen lichte ondersteuning, waarbij de afdracht naar de eigen SBO school (dus in 

de eigen deelregio) plaatsvindt, indien men een deelnamepercentage heeft van meer 

                                                
13

 Bij de maandelijkse uitkeringen aan de schoolbesturen wordt rekening gehouden met de afspraken 

binnen een deelregio en/de verwijzingen naar het SO. 
14

 De 7
e
 deelregio van de stichting Simon heeft geen eigen SBO. 
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dan 2%, volgens een systematiek die men in de deelregio vooraf afspreekt (zie de 

checklist in het bronnenboek en de uitwerking in de deelregio plannen).  

In verband met de wettelijke verantwoordelijkheid van het SWV voor alle SBO’s is 

vastgelegd dat – in verband met het werken met 6 deelregio’s en 6 daarbij 

behorende SBO’s -  de betrokken schoolbesturen in de deelregio verantwoordelijk 

zijn voor de SBO die bij die deelregio hoort.  

Tussen de deelregio’s geldt een grensverkeer systematiek die als volgt werkt: 

Tellen per 1 oktober: leerlingen van een andere deelregio worden bekostigd door die 

andere deelregio op basis van landelijke vastgestelde bedragen. 

Tellen per 1 februari:  Naast de zorgbekostiging wordt in het volgende schooljaar – 

voor dat jaar -  ook de basisbekostiging en de materiele instandhouding verrekend. 

Bij de verrekening van het grensverkeer wordt tussen de SBO’s in Zwolle de 

onderinstroom onderling verrekend op basis van de leerlingaantallen in de 

deelregio’s in Zwolle. 

 
De wettelijke grensverkeer regeling gaat alleen over de verhouding tussen 
samenwerkingsverbanden: 
Artikel 125 lid 1 geeft aan dat als een leerling van een basisschool komt en de 
ouders willen naar een andere speciale school voor basisonderwijs dan die in het 
eigen SWV, de basisschool dan eerst de TLV van het eigen SWV moet aanvragen 
en daarna dient de SBO van een ander SWV waar de ouders om toelating vragen, 
de TLV aan te vragen bij het SWV waar die speciale school voor basisonderwijs bij 
hoort.  
Alleen dan is er sprake van financieel grensverkeer. 
Bij een verhuizing in de periode van 6 maanden voor of na inschrijving hoeft dat niet. 
 

 De zware ondersteuning: 

 

De schoolbesturen binnen de deelregio’s  ontvangen – via het SWV 23-05 - de 

middelen zware ondersteuning. 

Voor een verwijzing naar het SO geldt dat het schoolbestuur (via de deelregio) – aan 

de hand van het centrale ontwikkelde instrument (zie hoofdstuk 5) en het standaard 

aanvraagformulier – zelf dient aan te geven of men een leerling wil verwijzen en 

vervolgens aan te geven (via de systematiek van de deelregio) aan de manager van 

het SWV welke bekostigingscategorie van toepassing is. Ook moet aangegeven 

worden hoe lang de TLV geldig is (minimaal 1 schooljaar).  Daarbij is ook het advies 

van minimaal 2 deskundigen aangegeven. 

Indien een leerling wordt verwezen, worden de jaarlijks door de overheid 

vastgestelde meerkosten van deze leerling door het verwijzende bestuur bekostigd 

gedurende de verblijfsduur op het SO. 

 

De wetgever verplicht dat er voor het SO (en het SBO) sprake is van een 2e teldatum 

en wel op de teldatum van 1 februari. Dan is een verwijzend schoolbestuur ook 

verantwoordelijk voor de basisbekostiging (gedurende 1 jaar).  
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 Voorbeeld: 

Stel een schoolbestuur heeft op basis van de teldatum 1 oktober 2 leerlingen 

verwezen en 10 leerlingen op basis van de 2e teldatum 1 februari. Dit schoolbestuur 

wordt dan gekort per 1 augustus van het jaar erop voor: 

 2 leerlingen alleen de extra bekostiging (conform de categorie laag, midden of 

hoog), en 

 Voor 10 leerlingen de basisbekostiging en de extra bekostiging. 

De bekostiging vindt plaats in het schooljaar na deze telling (T-1) 

In de P&C cyclus van het SWV 23-05PO zal aan de hand van kwartaal rapportages 

over het aantal TLV’s per schoolbestuur worden gecommuniceerd. 

 

In schema: 

 
 

 

Samengevat: Indien een schoolbestuur een leerling naar het SO verwijst wordt dit 

geregistreerd en wordt met het schoolbestuur verrekend. Het schoolbestuur geeft 

aan in welke (“prijs”) categorie een leerling hoort en voor welke termijn. De manager 

verstrekt vervolgens (namens het bestuur van het SWV) een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan het aanvragende schoolbestuur en een kopie 

aan de ouders.  

Alle schoolbesturen (deelregio’s) werken daarbij volgens hetzelfde protocol en 

hetzelfde instrument (het instrument is opgenomen op de website). 

Iedere deelregio heeft de eigen systematiek beschreven in  het deelregio plan (zie 

voor de plannen de website 2305po.nl). 

Het voortraject (denk aan gesprekken met ouders, onderzoek en/of observatie en het 

advies van deskundigen) vindt plaats in de DR. 

De wetgever stelt verplicht dat voordat een TLV wordt afgegeven, er een 

deskundigenadvies is (eisen aan de samenstelling zijn dat er een orthopedagoog of 

psycholoog is die adviseert en een 2e deskundige – afhankelijk van de vraagstelling 

van de leerling – te weten een pedagoog, kinderpsychiater, (revalidatie)arts, 

maatschappelijk werker of kinder- of jeugdpsycholoog). Deze deskundigen functie 

wordt vervuld via de commissies in de deelregio’s. 

Zie ook het aanmeldformulier op de website. 

 

DUO naar 23-05 

Zware ondersteuning 
naar centraal en 
schoolbesturen 

Centraal: monitor, 
financieel beheer, 

ondersteuningsplan, 
communicatie en TLV 

Schoolbestuur: in ieder 
geval bij verwijzing: geld 

volgt leerling. 

Lichte ondersteuning 
naar de schoolbesturen 

in een deelregio 
 

In ieder geval voor 
deelname SBO boven 2% 
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 Onder of directe instroom. 

Er is een  groep kinderen die gekarakteriseerd kan worden als directe instroom (of 

ook wel onder instroom genoemd. 

Het betreft kinderen - van 4 jaar of jonger -  die bijvoorbeeld via een medisch circuit 

(vaak al zeer jong) geadviseerd worden om naar het SO te gaan (met name cluster 

3). Voor deze groep wordt een solidariteitsprincipe gehanteerd. Dit betekent dat de 

aftrek die DUO hanteert voor de deelname aan het SO voor deze groep kinderen niet 

wordt teruggerekend naar een bestuur of een deelregio. 

Om voor deze groep kinderen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  af te kunnen 

geven zijn in Salland, Kampen en Zwolle e.o (met de 5 deelregio’s gezamenlijk) drie 

commissies ingericht. 

Deze 3 commissies bereiden bij onder instroom de advisering over de TLV (inclusief 

duur en bekostigingscategorie) voor en de manager wijst, namens het bestuur van 

het SWV, de TLV toe (of niet). 

 

Het adviseren over een verklaring voor de directe instroom van het SBO is de 

verantwoordelijkheid van de besturen die bij een betreffende SBO horen.  

In Zwolle e.o. zal dit onderdeel door de 5 deelregio’s  gezamenlijk worden opgepakt.  

 

Stroomschema: 

 
Ten einde de verantwoordelijkheden voor de bekostiging te verhelderen zijn de 

volgende principes vastgesteld. 

De hieronder nader omschreven principes dienen als onderlegger voor het bepalen welke 

partij verantwoordelijk is voor het betalen van afgesproken kosten aan welke partij. 

De principes zijn richtinggevend en dienen niet hiërarchisch opgevat te worden.  

Ook zijn ze simultaan van toepassing op een gegeven situatie. 

Een situatie wordt daarbij opgevat als de kleinst mogelijke eenheid voor afrekening van 

overdracht van de zorgplicht van een leerling (waarbij dus rekenschap is gegeven van de 

drie principes). Een casus kan daarmee bestaan uit meerdere situaties. Principes 1 tot en 

met 3 bepalen welke geldstromen er lopen. Vanuit de toepassing van de principes wordt 

duidelijk wie welke hoeveelheid geld aan wie betaalt. 

Binnen het SWV bestuur is afgesproken dat de principes, zoals hier onder beschreven, 

toepasbaar zijn onder de algemene voorwaarde dat elke verplaatsing van een leerling 

naar een PO-school een proefperiode van maximaal een jaar met zich meebrengt. De 

ontvangende school hoeft na een jaar enkel “Ja” of “Nee” te zeggen tegen de 

continuering van het onderwijsaanbod aan de verplaatste leerling zonder verdere 

motivatie. 

De ontvangende school heeft in het jaar van proefplaatsing – behoudens afspraken 

tussen de betrokken besturen) geen bevoegdheid de leerling nog verder te verwijzen.  

school meldt aan 
cie. in deelregio 
beoordeelt en 

adviseert 

managergeeft 
TLV (of niet) 
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Een “nee” tegen de continuering van het onderwijsaanbod kan maar één consequentie 

hebben, namelijk terugplaatsing naar de oorspronkelijk verwijzende school. 

Het bestuur van deze school  is namelijk nog steeds verantwoordelijk voor de leerling. Zij 

kan dan bijvoorbeeld de keuze voor een ander PO, SBO dan wel SO maken15. 

 

Verder geldt het algemene principe dat alle onderinstroom SO behoort tot het centrale 

budget van 2305PO, d.w.z. dat bij de correctie van de aftrek van DUO richting besturen 

(het-geld-volgt-leerling principe) deze groep niet wordt meegerekend. 

Dit geldt eveneens als een onderinstroom leerling (met op dat moment geen signalen 

voor extra zware ondersteuning) binnen een jaar (gerekend vanaf de datum van 

inschrijving) door een reguliere school naar het SO wordt verwezen. 

Tot slot kan een reguliere school een onderinstroom leerling met een SO beschikking 

opnemen in de basisschool en indien er in de basisschool periode alsnog naar het SO 

wordt verwezen zijn ook die kosten voor het centrale budget van 2305PO. 

Daarnaast is er een zgn. hardheidsclausule. Deze kan worden toegepast bij plaatsing 

van leerlingen in een residentiele instelling of een gesloten instelling. Ook deze leerlingen 

vallen als ze na behandeling terugkeren en naar het SO moeten onder de 

solidariteitsregeling. 

 

Principe 1: 

Arrangementen behoren bij deelverbanden en zijn niet overdraagbaar naar andere 

deelverbanden. 

- Reden: Deelverbanden zijn autonoom in de invulling van de arrangementen16.  
- Reden: Er is geen wettelijke basis voor overdracht van arrangementen. 

 

Principe 2: 

Overdraagbare verantwoordelijkheid. 

De idee achter dit principe is dat het eerst oorspronkelijke deelverband niet tot in lengte 

van dagen (financieel) verantwoordelijk blijft voor een bepaalde leerling. Daarbij is er 

geen sprake van overdraagbare verantwoordelijkheid bij overgang naar het SO. 

- Reden: Deelverbanden en SBO’s dienen een bewuste keuze te maken voor het 
wel of niet aanbieden van een passend onderwijsaanbod aan een leerling (en daar 
dus ook de financiële consequentie willen dragen). 

 

Principe 3: 

Oorspronkelijkheid. 

De idee achter dit principe is dat een passend onderwijsaanbod altijd te herleiden moet 

zijn tot een financieel verantwoordelijke eenheid. 

- Reden: Op deze wijze wordt duidelijk wie welke rekening dient te betalen, namelijk 
de oorspronkelijke verwijzer. 

                                                
15

 De voorwaarde van proefplaatsing zal met name bij grensgevallen een rol spelen. Deze voorwaarde kan 

instellingen de ruimte geven om lager in de zorgketen (thuisnabij) toch passend onderwijs te verzorgen zonder 

daarbij meteen grote risico’s aan te gaan. 
16

 Het is maar net hoe de zorg in de deelverbanden is georganiseerd. 
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Er zijn vier varianten voor de herleiding. 

1) Een passend onderwijsaanbod aan een PO-instelling is herleidbaar tot een 
verwijzend deelverband. 

2) Een passend onderwijsaanbod aan een SBO-instelling is herleidbaar tot een 
verwijzend deelverband.   

3) Een passend onderwijsaanbod aan een SO-instelling is herleidbaar tot een 
deelverband op basis van de toelaatbaarheidsverklaring van dat deelverband.  

4) Een passend onderwijsaanbod aan een SO-instelling is herleidbaar tot 2305 op 
basis van een toelaatbaarheidsverklaring. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
onderinstroom op het SO. 

 

 

Een casus:  

 

Leerling Piet gaat naar het PO in deelverband A waar hij een arrangement heeft 

toebedeeld gekregen. Ondanks het arrangement blijft er verlegenheid met de 

onderwijsbehoeften van Piet. Piet gaat daarom naar het PO in deelverband B waar hij 

een (ander) arrangement toebedeeld krijgt. 

Ook daar loopt Piet vast en gaat naar het SBO in deelverband C. De situatie is 

onhoudbaar en Piet krijgt ook daar niet het onderwijs waar hij behoefte aan heeft. Hij 

wordt doorverwezen naar het SO met een toelaatbaarheidsverklaring van het 

deelverband C. Echter het SBO uit deelverband A krijgt na een half jaar een signaal van 

de ouders dat zij Piet liever op hun SBO zien dan in het SO. Piet wordt geaccepteerd het 

SBO in deelverband A. 

 

Wie betaalt nu welke rekening? 

Om dat duidelijk te krijgen gaan we de casus op basis van de drie boven genoemde 

principes opknippen in situaties. 

 

Situatie 1: Piet gaat van een PO-school uit deelverband A naar een PO-school uit 

deelverband B. 

- Principe 1: Er gaat  geen geld met Piet mee, want arrangementen zijn niet 
overdraagbaar tussen deelverbanden. 

- Principe 2: Er vindt een beweging plaats van deelverband A naar deelverband B. 
De PO-school in deelverband B moet dus goed nadenken of ze de 
verantwoordelijkheid voor Piet van deelverband A wil overnemen. De 
verantwoordelijkheid wordt overgedragen op basis van principe 3. 

- Principe 3:  Oorspronkelijk hoorde Piet bij deelverband A, maar gaat in deze 
situatie over naar deelverband B. Zodra Piet op de PO-school in deelverband B is 
geaccepteerd zal de oorspronkelijkheid van Piet naar deelverband B verschuiven. 
Zodra er een nieuwe situatie ontstaat wordt duidelijk wat hier de consequenties 
van zijn. 

- Conclusie: Piet gaat van PO naar PO. Er is geen geldstroom van deelverband A 
naar deelverband B. 
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Situatie 2: Pietje loopt vast op de PO-school in deelverband B en gaat naar het SBO in 

deelverband C. 

- Principe 1: Er gaat geen arrangementengeld met Piet mee, want arrangementen 
zijn niet overdraagbaar. 

- Principe 2: Er vindt een beweging plaats van deelverband B naar deelverband C. 
De SBO-school in deelverband C moet goed nadenken of ze de 
verantwoordelijkheid voor Piet van deelverband B wil overnemen in verband met 
eventuele toekomstige nieuwe situaties (ondanks de toelaatbaarheidsverklaring). 
De verantwoordelijkheid wordt overgedragen op basis van principe 3.  

- Principe 3:  Piet gaat in deze situatie over naar deelverband C. Oorspronkelijk 
hoorde Pietj in situatie 2 echter bij deelverband B17. (Niet bij deelverband A, er is 
immers een nieuwe situatie ontstaan). 

- Conclusie: Piet gaat van PO naar SBO. Hier hoort een bepaalde geldstroom bij. In 
dit geval kost het deelverband B ca. € 4.225,- euro tot er een nieuwe situatie 
ontstaat. 

 

Situatie 3: Het SBO kan echter ook niet aan de onderwijsbehoeften tegemoet komen. 

Piet krijgt van deelverband C een toelaatbaarheidsverklaring voor het SO.  

- Principe 1: Er gaat dus geen arrangementengeld met Piet mee, want 
arrangementen zijn niet overdraagbaar. 

- Principe 2: Er vindt een beweging plaats van deelverband C naar het SO. Echter 
op basis van principe 2 blijft deelverband C (financieel) verantwoordelijk18. 

- Principe 3:  Piet gaat in deze situatie over naar het SO. Oorspronkelijk hoorde Piet 
echter bij deelverband C. (Niet bij deelverband B, er is immers een nieuwe situatie 
ontstaan. Omdat Piet op de SBO-school in deelverband C is geaccepteerd is de 
oorspronkelijkheid van Pietje naar deelverband C verschoven). 

- Conclusie: Piet gaat van SBO naar SO. Hier hoort een bepaalde geldstroom bij. In 
dit geval kost dit het oorspronkelijke deelverband ( C) 9.000 euro, 14.000 euro of 
21.000 euro. Deelverband C betaalt dit bedrag aan 2305 (DUO zal namelijk 
automatisch geld onttrekken aan 2305 en naar het SO overmaken). 

 

Situatie 4: Piet gaat van het SO naar het SBO.  

Piet wordt uitgeschreven uit het SO. 

- Principe 1: Er gaat dus geen arrangementengeld met Piet mee, want 
arrangementen zijn niet overdraagbaar. 

- Principe 2: Er vindt een beweging plaats van het SO naar het SBO. De SBO-
school krijgt de verantwoordelijkheid voor Piet vanuit het SO in verband met 
eventuele toekomstige nieuwe situaties. De verantwoordelijkheid wordt 
overgedragen op basis van principe 3.  

- Principe 3:  Piet gaat in deze situatie over naar het SBO van deelverband A. 
Oorspronkelijk hoorde Piet echter bij het SBO van deelverband C (omdat de 
verantwoordelijkheid niet naar het SO kan worden overgedragen, zie principe 2). 

- Conclusie: Piet gaat van SO naar SBO. Hier hoort een bepaalde geldstroom bij. 
Het kost het oorspronkelijke deelverband ( C) 4.225 euro. Af te rekenen met 
deelverband A19. 

                                                
17

 Zie Situatie 1 Principe 3 
18

 Uiteraard is het SO wel onderwijsinhoudelijk verantwoordelijk op het moment dat een leerling daar staat 

ingeschreven. 
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 Regeling integratie 

 

Indien er een TLV wordt afgegeven voor SO bestaat er de mogelijkheid de leerling 
(bijvoorbeeld op uitdrukkelijk verzoek van de ouders) in het basisonderwijs op te 
nemen of te handhaven. 
NB 

Dit kan niet in het SBO aangezien voor de toelating tot het SBO een TLV SBO nodig 

is en bij integratie gaat het om een SO TLV. 

Het is aan de deelregio om hier verder wel of niet een arrangement voor te 
verzorgen. Er zijn middelen beschikbaar omdat er immers geen aftrek voor de 
deelregio plaatsvindt.  
Indien een basisschool een integratie traject aangaat en na enige tijd het passender 

lijkt dat de leerling (die dus een SO verklaring heeft) naar een SBO wordt verwezen 

kan het categorie 1 (of 2 of 3) geld beschikbaar blijven. Het bestuur van de 

basisschool en van het SBO moeten dan onderling verrekenen 

 

 

3.2  peildatum 

 

De wettelijk vereiste peildatum is op 1 februari. Naast de extra bekostiging wordt dan 

voor het SO en het SBO ook de basisbekostiging en de materiele instandhouding 

(voor 1 schooljaar) verrekend.  

 

3.3  compensatiemiddelen AWBZ 

 

De voormalige compensatie middelen die naar de REC’s gingen zijn opgenomen in 

het budget van het SWV (ca. 2 euro per leerling). Deze middelen worden verdeeld 

over de 4 SO scholen zodat zij op maat ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen 

met ernstige meervoudige beperkingen. 

 

3.4  Kortingen door DUO bij overschrijding van het normatieve 

ondersteuningsbudget. 

 

Indien er sprake is van het korten op het budget “zware ondersteuning” door DUO zal 

de financiële monitor aangeven welk(e) bestuur (of besturen) worden aangeslagen 

voor het veroorzaken van deze korting. Indien de korting dermate omvangrijk  is dat 
                                                                                                                                                   
19

 Het is van belang wanneer de leerling wordt uitgeschreven uit het SO. Op het niveau van 2305 zal er een 

controle moeten plaatsvinden of DUO nog geld overmaakt aan het SO. 
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er sprake is van – door DUO - korten op de lumpsum, zal er eveneens worden 

verrekend. 

 

 
 

 

3.5  zittende leerlingen in het SO 

 

Ook hier is het hoofdprincipe dat er wordt bekostigd op basis van het aantal 

leerlingen van een schoolbestuur. Per deelregio kan hiervoor een aparte nadere 

verrekening plaatsvinden (zie hiervoor de deelregio plannen). 

Voor de verrekening van de zittende leerlingen wordt jaarlijks – a.d.h.v. de 1 oktober 

teldatum – berekend hoe hoog de kortingen bij schoolbesturen zijn.  

 

3.6  Verlenging van de TLV. 

 

Voor het SO is het verplicht een termijn voor een TLV af te geven. Deze termijn is 

minimaal het jaar waarin wordt verwezen en het schooljaar daarop volgend. 

Bij de verlenging van de TLV (herindicatie) is er een duidelijke “intentie om tot een 

regulier traject te komen”.   

 

 

3.7 de meer jaren begroting 

Op de website is de begroting en een uitgebreide toelichting opgenomen. 

De uitgangspunten zijn bij de start van dit hoofdstuk 3 uiteengezet. 

DUO kort 
normbudget bij 
deelname SO 

SWV monitort 
verwijzingen 

Korting DUO wordt 
verrekend met 
verwijzende 

schoolbesturen 

DUO kort op 
normbudget + 

korting lumpsum 

SWV monitort 
verwijzingen 

Korting DUO wordt 
verrekend met 
verwijzende 

schoolbesturen inclusief 
de korting op lumpsum 



34 

 

 

Voor de (overhead)kosten van het samenwerkingsverband is een bedrag van € 

150.000 per jaar opgenomen. Een deel hiervan is bestemd voor de uitbesteding van 

de P&C cyclus aan het administratiekantoor.  

 

De 2% vergoeding van het Rijk aan de SBO’s  gaat terug naar 23-05. Vervolgens 

ontvangt elk SBO bestuur vanuit 23-05 een vergoeding voor 2% van het aantal 

basisschoolleerlingen in het betreffende deelverband. 

Indien een deelverband een deelnamepercentage heeft van meer dan 2%, dan wordt 

dit binnen het deelverband verrekend. De onderinstroom en de instroom van buiten 

23-05 in de SBO behorende bij het deelverband, worden eveneens door het 

deelverband 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 23-05 is 

afgesproken dat dit solidair door 23-05 wordt gedragen. Voor de SO leerlingen die 

herleidbaar zijn naar de deelverbanden vindt er een verdeling plaats van de korting 

naar rato van deelname in het SO van leerlingen uit het deelverband. De directe 

korting wordt voor dit deel bij het te verdelen bedrag opgeteld en vervolgens bij de 

schoolbesturen gekort op basis van de hiervoor omschreven systematiek. 
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HOOFDSTUK 4 – onderwijs ondersteuningsstructuur 

 

Het bestuur van 23-05 zal er op moeten toezien dat er sprake is van een dekkend 

geheel van ondersteuningsarrangementen. Hiertoe is een instrument ontwikkeld dat 

ieder school-bestuur een vergelijkbaar beeld geeft van de 

ondersteuningsmogelijkheden die de deelregio kent. Voor het adequaat kunnen 

uitvoeren van de zorgplicht is het immers noodzakelijk dat er een goed (regionaal en 

sub regionaal) beeld is van de aanwezige arrangementen en van de 

basisondersteuning die alle scholen bieden kunnen. 

NB. 

De wetgever stelt verplicht dat een SWV in het ondersteuningsplan een 

basisondersteuningsvoorziening heeft vastgesteld die geldt voor alle scholen in het 

SWV (zie bijlage 2). 

Naast deze basisvoorziening heeft elke deelregio, en heeft ook het speciaal 

onderwijs, in kaart gebracht hoe de extra ondersteuning is vormgegeven. (zie de 

website van het SWV). 

 

4.1  De onderwijs ondersteuningsstructuur in beeld 

 

Het SWV bestaat uit 31 schoolbesturen en 7 deelregio’s: 

1. Kampen e.o. 
2. Salland 
3. Zwolle – openbaar onderwijs (De Stroming) 
4. Zwolle – RK onderwijs (Catent) 
5. Zwolle -  PC onderwijs (de Brug) 
6. Zwolle – gereformeerd onderwijs (Florion) 
7. Zwolle – Islamitisch onderwijs (Simon) 

 

De 1e zes DR kennen een eigen SBO voorziening. 

Daarnaast zijn er scholen voor speciaal onderwijs: de Twijn en de Ambelt te Zwolle, 

de Schakel (Kampen) en de Zonnehof te Raalte. 

 

De ondersteuningsstructuur bestaat uit 3 types ondersteuning: 

 

1. Allereerst is er de basisondersteuning die op alle scholen voor basis-, speciaal 
basis- en speciaal onderwijs wordt aangetroffen. 
 

2. De 2e vorm betreft de extra ondersteuning. Op de website wordt deze vorm 
van ondersteuning per deelregio beschreven. Het gaat dan om de deelregio’s 
Kampen e.o., Salland en 5 deelregio’s in Zwolle (Catent, De Stroming, de 
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Brug, Simon en Florion20 ) – voor de telefoonnummers en e-mailadressen : zie 
de website www.2305PO.nl   

 

3. De laatste vorm is de extra gespecialiseerde ondersteuning die voor alle 
deelregio’s beschikbaar is. Deze expertise is georganiseerd bij de Twijn, de 
beide ZMLK scholen (Schakel te Kampen en Zonnehof te Raalte) en de 
Ambelt. 

 
4.2  de ondersteuningsstructuur 

 

Het samenwerkingsverband stelt zich – conform de wet op het primair onderwijs en 

de wet expertise centra – ten doel een samenhangende geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de basisscholen, speciale scholen 

voor basisonderwijs en speciale scholen voor cluster 3 en 4 in onze regio te 

realiseren. Dit doen wij zodanig dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

Bij een passend plaats in het onderwijs zullen wij steeds uitgaan van een drietal 

ankerpunten: 

a. Het ontwikkelingspotentieel van de leerling, 
b. De wens van de ouders, en 
c. De (on)mogelijkheden van de school een passend onderwijstraject aan te 

bieden. 
 

De wetgever geeft tevens aan dat onder dit dekkend geheel van voorzieningen 

tevens begrepen dient te worden de basisondersteuningsvoorzieningen, die op alle 

vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn. (WPO artikel 

18a lid 2 en lid 8a en de WEC artikel 28a.). 

Om deze basisondersteuning te monitoren is afgesproken dat besturen verplicht zijn 

het bestuur van 2305po te informeren over de kwaliteit van de basisondersteuning en 

bij eventuele omissies de planvorming om deze omissies op te lossen. 

 

4.3  samenwerking 

 

Onderlinge samenwerking: 

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.  

Deze afstemming vindt in ieder geval plaats in het op overeenstemming gerichte 

overleg (OOGO). 

                                                
20

 De 7
e
 deelregio is pas per 1-8-14 ontstaan en zal het schooljaar 14/15 werken aan de ontwikkeling 

van een schoolondersteuningsprofiel en een deelregio invulling. 

http://www.2305po.nl/
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Dit op overeenstemming gerichte overleg zal voornamelijk op het lokale niveau 

plaatsvinden. 

 

Indien besturen onderling willen samenwerken is dit een zaak van die besturen. Wel 

geldt hiervoor een meldingsplicht, zodat ieder schoolbestuur van de producten en 

diensten van de andere schoolbesturen in 23-05 op de hoogte is en – eventueel – 

kan aangeven te willen participeren. Hiervoor zullen de deelregio’s als informatiebron 

worden gebruikt.  

 
Centraal uitgangspunt is dat de schoolbesturen samenwerking zoeken en uitgaan 
van solidariteit als het gaat om een dekkend net van arrangementen voor leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven.  
Er geldt – indien kleinere schoolbesturen de extra expertise niet voldoende 
georganiseerd krijgen en gebruik willen maken van de expertise van grotere 
schoolbesturen - een acceptatieplicht t.a.v. kleine schoolbesturen. 
 

Samenwerking met gemeenten: 
 
Voor de samenwerking met externe partners is het overleg met de gemeenten in 
afstemming met het SWV VO voorbereid. 
 
Er is structureel overleg met alle leerplichtambtenaren om zicht te krijgen op 
thuiszitters.  
 
Als het gaat om thuiszitters is de volgende doelstelling geformuleerd: 
 

Doelstelling  Het SWV heeft een dekkend geheel aan oplossingen voor kinderen 
en kent geen – door het beleid van scholen veroorzaakte - 
thuiszitters 

middelen *Brede schoolondersteuningsprofielen en een dekkend net in de 
deelregio’s en in het SO. 
*Plaatsingsmogelijkheden voor alle leerlingen 
*Voldoende onderwijsondersteuning in de deelregio’s en het SO. 

Succesindicator  Alle scholen hebben een breed basisprofiel 
Alle scholen bezitten één of meer vormen van extra ondersteuning 

evaluatie Jaarlijkse monitor (zie hoofdstuk 6) 

Rol en taak 
bestuur SWV 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of er sprake is van 
een dekkend continuüm en eventuele aanpassingen plegen. 

 
Zoals reeds aangegeven vindt het OOGO op lokaal niveau plaats en zal een OOGO 
op SWV niveau alleen dan plaatsvinden als er sprake moet zijn van afspraken op het 
SWV niveau. Dit heeft zich nog niet voorgedaan, behoudens het overleg met de 
leerplichtambtenaren. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een verzuimprotocol voor 
alle schoolbesturen en gemeenten. 
 

Samenwerking met het VO: 
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Voor de afstemming en samenwerking met het VO is een notitie 10-14 opgesteld (zie 
de website) die uitgaat van concrete estafette afspraken. Deze notitie is besproken 
tussen het PO en het VO.  
In de Zwolse deelregio’s is een aparte werkgroep PO-VO gevormd i.v.m. de meer 
complexere situatie. Dit heeft geresulteerd in een handreiking voor het schooladvies 
en een centraal aanmeldformulier (tevens onderwijskundig rapport). 
 

Samenwerking met de kinderopvang: 
 
Iedere deelregio is zelf verantwoordelijk voor de afstemming en samenwerking met 
de kinderopvang.  
 

Afstemming met cluster 1 en 2: 
 
Met cluster 1 en 2 is afstemming geweest, dit heeft geresulteerd in de toewijzing van 
een contactpersoon, waarmee op maat oplossingen kunnen worden gezocht. 
 
 

4.4  het schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

 

Het SOP is een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke besturen en hun scholen. 

In de totale ondersteuningsstructuur is immers alle basis, extra en diepte 

ondersteuning aangegeven. Per school kan de mate en intensiteit uiteraard 

verschillen en is ook zeer aan wijziging onderhevig. 

Voor de SOP’s van de 163 scholen wordt derhalve verwezen naar de schoolgidsen 

van de betreffende scholen. 

De deelregio’s hebben in hun ondersteuningsstructuur gebruik gemaakt van de 

SOP’s van hun scholen en die van het SO.  Hiermee is voldaan aan artikel 18a lid 2 

(Wet op het Primair Onderwijs). 
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HOOFDSTUK  5    De toewijzing 

 

In de regio wordt gebruik gemaakt van een gezamenlijk instrument. Op de website 

kan men het instrument inzien.  

Het instrument werkt handelingsgericht en vanuit de volgende systematiek 

(voorbeeld pagina) 

 

A. LEREN, didactische ontwikkeling (methodegebonden toetsen en CITO 
toetsen) 

Stimulerende factoren (+)van het 
kind  

belemmerende factoren (-/?) van het kind  

 
 
 

 

De onderwijsbehoefte: 

 

Leerkrachtfactoren (+)  Leerkrachtfactoren (-/?)  

 
 

 

Handelingsverlegenheid: 

 

Wat heeft effect (+)  Wat heeft effect (-/?)  

 
 

 

Wat heb ik nodig: 

 

 

Alle schoolbesturen en de commissies in de deelregio’s werken met dit instrument. In 

het schooljaar 14/15 is een webbased versie ontwikkeld en door het SWV 

beschikbaar gesteld. 

 

 

5.1  verklaringen voor het SBO 

 

Zoals reeds duidelijk is geworden is het SBO de verantwoordelijkheid van de 

schoolbesturen in een deelregio. Iedere deelregio hanteert dezelfde procedure en 

hetzelfde instrument om tot een eventuele verklaring te komen. Het advies voor een 
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verklaring SBO gaat naar de manager van het SWV en deze verstrekt – na marginale 

toetsing21 - vervolgens een verklaring.  

Voor de onderinstroom is in Zwolle e.o. (tussen de 5 deelregio’s ) voor een centrale 

SBO/SO onderinstroom commissie gekozen. 

 

5.2 verklaringen voor het SO 

 

Een verklaring voor het SO verloopt volgens dezelfde principes als het SBO.  

 

Bij het speciaal onderwijs zijn de volgende criteria van kracht als het gaat om de 

bekostigingscategorieën midden en hoog: 

 

Categorie 3 (hoog):           

 

                                                
21

 Bij de marginale toetsing wordt gecheckt of alle onderdelen van het aanvraagformulier zijn ingevuld, 

met name de handtekeningen van aanvragend bestuur, de beide deskundigen en de ouders. 
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Categorie 2 (midden): 
 
 
LG Indicatoren voor onderwijs aan lichamelijk 

gehandicapte leerlingen 
Benodigde 
onderzoeksgegevens 

Kenmerken van de 
leerling 

 Een of meer aandoeningen die dermate 
motorische beperkingen veroorzaken dat 
daardoor sprake is van een ernstige 
belemmering om aan het regulier onderwijs deel 
te nemen. 

1. Medische verklaring voorzien 
van datum, handtekening en 
functie arts. 

Ondersteuningsbehoeften 
van de leerling 

A. Praktische zelfredzaamheid 

 De leerling heeft behoefte aan praktische 
ondersteuning van anderen bij algemene 
dagelijkse levensverrichtingen en bij gebruik van 
technische hulpmiddelen. 

 De leerling heeft behoefte aan (ver)zorg- en/of 
verpleeghandelingen. 

B. Fysieke eigenschappen en mobiliteit 

 De leerling is afhankelijk van paramedische 
behandelingen en hulpmiddelen. 

 De leerling heeft behoefte aan een vermindering 
van leertijd met minstens 25% door 
noodzakelijke zorg of aan de aandoening 
gerelateerd verzuim. 

C. Leeromgeving en leermiddelen 

 De leerling heeft behoefte aan aangepaste 
sanitaire voorzieningen en volledig 
rolstoeltoegankelijk schoolgebouw. 

 De leerling heeft behoefte aan het inzetten van 
speciale (technische) hulpmiddelen en 
materialen. 

 De leerling heeft behoefte aan het bieden van 
een balans tussen inspanning en ontspanning. 

D. Didactische begeleiding: 

 De leerling heeft behoefte aan ondersteuning bij 
onderwijs voorwaardelijke (fijn)motorische 
activiteiten en handelingen. 

 De leerling heeft behoefte aan 
ondersteuningsvormen die zijn gericht op het 
(stimuleren van het) leerproces, zoals praktische 
begeleiding tijdens de les of speciale 
ondersteuning bij specifieke vakken. 

1. Rapportagegegevens die de 
aanvraag onderbouwen 

2. Een geëvalueerd OOP 
waarin de relatie wordt 
beschreven tussen de 
motorische en lichamelijke 
beperkingen en de 
onderwijsbehoeften. 

3. Eventueel gegevens van 
zorg- of 
hulpverleningsinstanties. 

Ontoereikende 
ondersteuningsstructuur  

Aantoonbaar ontbreken van passende ondersteuning  in het regulier onderwijs vanuit de 
basisondersteuning en vanuit de extra ondersteuning aan de hand van de geformuleerde 
onderwijs- en zorg behoeften. 

 

 

 

 

 

5.4  Bezwaar tegen een verklaring voor SO of SBO 

 

Er is landelijk een adviescommissie ingericht. Deze adviescommissie behandelt een 

bezwaar dat een ouder kan indienen bij het SWV tegen het afgeven van een 

verklaring voor SBO of SO.  

Het SWV is aangesloten bij deze landelijke bezwaar- en adviescommissie te Utrecht. 
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5.5  terugplaatsingsbeleid 

 

Veel TLV’s zullen een tijdelijk karakter kennen. De commissies in de deelregio’s 

adviseren het bestuur van 2305 over de toekenning van een TLV. Het zijn dan ook 

deze commissies die samen met de speciale school (voor basisonderwijs) en de 

verwijzende school en uiteraard de ouders verantwoordelijk zijn voor een tijdig advies 

over een eventuele verlenging van een TLV. Sowieso zijn daar ook de commissies 

van begeleiding en de 2 deskundigen die geadviseerd hebben over de TLV 

betrokken. 

Daar waar mogelijk zal terugplaatsing aan de orde zijn. Dit houdt in dat minimaal een 

½ jaar voordat de TLV verloopt er overleg is tussen de scholen en de ouders over 

een mogelijke terugplaatsing. 

Centraal in dat gesprek staat het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de 

(on)mogelijkheden van een succesvolle terugplaatsing. 
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HOOFDSTUK 6  Jaarlijkse verantwoording 

 

Jaarlijks wordt aan de hand van een format informatie verzameld over de inzet van 

de middelen lichte en zware ondersteuning en over de kwaliteit van de basis en extra 

ondersteuning. Dit betreft een wettelijke taak die is opgenomen in het 

ondersteuningsplan.  

Deze “horizontale” verantwoording moet niet alleen gezien worden als elkaar 

controleren, maar vooral als elkaar inspireren. Hierdoor ligt de nadruk ligt op het 

elkaar stimuleren en mede daardoor tot kwaliteitsversterking. 

 

Het basisprofiel 2305 (zie bijlage 2) wordt door elk schoolbestuur gebruikt om bij de 

eigen scholen te bezien of de scholen eraan voldoen.  

Ieder schoolbestuur heeft een meldplicht en een informatieplicht, d.w.z. dat men het 

bestuur van het SWV informeert over de stand van zaken bij de eigen scholen 

omtrent het basisprofiel en ieder schoolbestuur meldt welke witte vlekken men heeft 

en hoe men die witte vlekken gaat aanpakken (= ontwikkelagenda per 

schoolbestuur).  

 Het document basisprofiel is een groeidocument, dat wil zeggen dat er meer of 

minder ambities aan kunnen worden toegevoegd. Ook zal er gaandeweg meer 

aandacht zijn voor een gezamenlijke taal, d.w.z. een strakkere of juist ruimere 

interpretatie geven aan de begrippen die in het basisprofiel worden gebruikt. In de 2e 

versie van de basisondersteuning (oktober 2014) is getracht strakker en eenduidiger 

te formuleren. 

 

 

6.1  Toelichting, normering en werkwijze van het basisprofiel voor alle scholen 

voor  (regulier) primair onderwijs van het SWV Passend Onderwijs 23-05. 

 

Het basisprofiel omvat 8 standaarden die in sterke relatie staan met het 

toetsingskader van de inspectie (zie de website van de Inspectie van het onderwijs) 

en het referentiekader (zie de website van de PO Raad). Elke standaard heeft een 

aantal indicatoren. 

 

 Normering van de standaarden en kernindicatoren van het basisprofiel. 

 

Alle standaarden scoren positief. 

 

Als de school een standaard heeft met een negatieve score dan schrijft de school 

voor deze standaard in ieder geval een ontwikkelplan.  

 

 Werkwijze 
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Het bevoegde gezag van de scholen analyseert en bespreekt het basisprofiel met de 

school in haar eigen kwaliteitsproces (cyclus). 

Vanuit die analyse rapporteert ieder bevoegd gezag aan het bestuur van SWV 

Passend Onderwijs 23-05.  

 

De cyclus van bespreken, analyseren en rapporteren is als volgt : 

 

Actie 

Invullen van het basisprofiel (de lijst) door de scholen. 

Het bevoegde gezag bespreekt het basisprofiel (de lijst) 

met de scholen. Er worden afspraken gemaakt over de 

ontwikkelaspecten (de plannen)  

De bevoegde gezagen leveren de rapportage van de 

basisprofielen (met de meldingen van de ontwikkelplannen) 

aan  het bestuur van SWV Passend Onderwijs 23-05. De 

oorspronkelijke overzichten met de scores op het 

basisprofiel per school worden door het bestuur twee jaar 

bewaard en zijn namens het bestuur van SWV 23-05 

opvraagbaar. 

Het bestuur van SWV 23-05 geeft feedback22 aan de 

bevoegde gezagen op de basisprofielen en de meldingen 

van de plannen. 

 

 

6.2 de uitvoering van de monitor 

 

Het SWV kent een vastgestelde notitie monitoring (zie het ondersteuningsplan 2014-

15). In deze notitie is geredeneerd vanuit 2 kanten. Allereerst is rekening gehouden 

met het inspectiekader (paragraaf 6.3), daarnaast hanteert het SWV 3 centrale 

vragen: 

1. Zit de leerling op de juiste plek? 

2. Komt de euro op de juiste plek? 

3. Is de routing op orde? 

 

Het SWV kent een sterk decentraal beleid, waarbij de schoolbesturen (georganiseerd 

binnen 7 deelregio’s ) verantwoordelijk zijn voor  

a. de zorgplicht,  

b. een gezamenlijke ondersteuningsstructuur zodat alle leerlingen met extra 

ondersteuning passend onderwijs genieten,  

c. adviseren over een toelaatbaarheid tot het SBO of SO en  

d. zorg dragen voor een effectieve en efficiënte inzet van de 

ondersteuningsmiddelen. 

                                                
22

 Voor de feedback gesprekken zullen nadere criteria worden opgesteld. 
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In deze uitwerking wordt de notitie ‘verantwoording” gebruikt met per onderdeel de 

concrete uitvoering en in de bijlage formats voor de verantwoording. 

 

Bij de uitvoering is het van belang te onderkennen dat de verantwoordelijkheid is 

belegd bij de afzonderlijke schoolbesturen, zij dienen gegevens aan te leveren en zij 

dienen in hun eigen PDCA cyclus en kwaliteitssystematiek deze gegevens en de 

feedback uit het SWV, zoals bijvoorbeeld bij de presentatie van het aantal 

verwijzingen, in te passen. 

Het kan zijn dat de deelregio één of meerdere onderdelen zelf verzamelt. Als dat in 

ieder geval zo is wordt dat in deze notitie apart vermeld. Dit geldt m.m. ook voor het 

speciaal onderwijs. 

Bij de vraag naar de procesgang - indien er sprake is van het aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) - zijn sowieso de commissies van de DR van 

belang. 

 

6.3   Het onderzoekskader inspectie (13 juni 2016) 

 

Inleiding 

Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan 

een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben krijgen een zo passend mogelijke plaats in het 

onderwijs. Dit is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de zorgplicht door 

de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Hierop 

houden we (= de inspectie) toezicht.   

  

Er is sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen schoolbesturen en 

het samenwerkingsverband en tussen schoolbesturen onderling. Het beleid van het 

samenwerkingsverband over de organisatie en bekostiging van de extra 

ondersteuning grijpt in op de kwaliteit van de scholen. Het samenwerkingsverband 

op zijn beurt is afhankelijk van de prestaties van de scholen waar het de realisatie 

van extra ondersteuning betreft. Deze wederzijdse afhankelijkheid betrekken we in 

de uitvoering van het toezicht op de samenwerkingsverbanden. Dit doen we door het 

toezicht op de samenwerkingsverbanden te verbinden met de onderwijspraktijk en 

het scholentoezicht. De werkwijze zoals beschreven in dit onderzoekskader geldt ook 

voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden. Bij het toezicht op de 

samenwerkingsverbanden maken we gebruik van een afzonderlijk waarderingskader. 

  

Het toezicht moet inzicht geven in de mate waarin samenwerkingsverbanden erin 

slagen hun taak te vervullen. De werkwijze bij de expertanalyse wijkt in lichte mate af 
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omdat we hierbij ook de belanghebbenden bij het samenwerkingsverband 

raadplegen. 

 

Het waarderingskader 

Het kader maakt gebruik van een aantal kwaliteitsgebieden en standaarden. 

 
Per kwaliteitsgebied wordt een toelichting gegeven met ook iedere keer de wetgeving 

die van toepassing is. 

Telkens is – indien van toepassing – cursief aangegeven hoe het SWV met dit kader 

van de inspectie omgaat. 

 

ONDERWIJSRESULTATEN (OR1)  

 

OR1. Resultaten   

Voor alle leerlingen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning nodig 

hebben is een passende onderwijsplek beschikbaar.  

 

Basiskwaliteit  

Het samenwerkingsverband voert de aan hem 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. Het samenwerkingsverband doet 

al het mogelijke om passende ondersteuningsvoorzieningen te organiseren voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wanneer voor een leerling extra 

ondersteuning is aangevraagd, dan handelt het samenwerkingsverband deze 

aanvraag af binnen de wettelijk voorgeschreven termijn. Het samenwerkingsverband 

bevordert dat alle leerplichtige leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 

ingeschreven staan bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. Waar nodig 

betrekt het daarbij ketenpartners. Het samenwerkingsverband realiseert de resultaten 

zoals beschreven in het ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband heeft de 
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regionale context bij het benoemen van zijn doelen betrokken. Het 

samenwerkingsverband zorgt voor een netwerkoverleg met de gemeenten en de 

onderwijsinstellingen in de regio daarbinnen, en heeft daarmee afspraken die leiden 

tot passende onderwijs(jeugdzorg)arrangementen.  

 

 Om de basiskwaliteit te kunnen beoordelen – zie de monitor van het SWV 

 

 

Eigen aspecten van kwaliteit  

Welke eigen opdrachten heeft het samenwerkingsverband opgenomen in het 

ondersteuningsplan en realiseert het samenwerkingsverband dit beleid?  

Te denken valt aan:  

(het SWV hanteert een 2 maandelijkse 

inventarisatie en heeft overleg met de leerplichtambtenaren. Er is gezamenlijk een 

verzuimprotocol opgesteld). 

(het SWV heeft maandelijks het 

afstemmingsoverleg met de zeven DR (deelregio) en het SO. Ook jaarlijks een 

overleg met de commissies in de DR.) 

(via 

het overleg van de schoolbesturen (lokaal) met de gemeenten) 

 

 

Toelichting wettelijke eisen  

Om het mogelijk te maken dat in een regio van een samenwerkingsverband de 

schoolbesturen hun zorgplicht passend onderwijs kunnen nakomen (art. 40, vierde 

lid WPO, art. 27, lid 2c, WVO, art. 40, vijfde lid, WEC) is het nodig dat er voor deze 

leerlingen in of buiten de regio voldoende ondersteuningsvoorzieningen beschikbaar 

zijn. Daartoe werken alle bevoegde gezagsorganen met een of meer vestigingen in 

de regio van het samenwerkingsverband, samen in een samenwerkingsverband (art. 

18a, eerste lid WPO, art. 17a, eerste lid WVO, art. 28a, eerste en tweede lid WEC). 

Dit moet ertoe leiden dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doormaken. Daarvoor moeten zij ingeschreven staan bij een school (art. 18a, 

eerste en tweede lid, WPO, art. 17 a, eerste en tweede lid, WVO). De wettelijke 

taken van een samenwerkingsverband zijn erop gericht dat de aangeslotenen 

gezamenlijk werkafspraken maken (art. 18a, achtste lid WPO, art. 17a, achtste lid, 

WVO), ondersteuningsmiddelen en - voorzieningen verdelen en toewijzen, de 

toelaatbaarheid bepalen voor lichte en zware ondersteuning en op verzoek van de 

aangeslotenen adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling (art. 18a, 

zesde lid, WPO, art. 17a, zesde lid, WVO). De interne toezichthouder ziet toe op de 

uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en 

staat het bestuur met raad terzijde en legt hierover verantwoording af in het 

jaarverslag (art. 17c, eerste lid, WPO, art. 24 e1, eerste lid, WVO, 28i eerste lid, 

WEC). De toelaatbaarheidsverklaring die bepaalt of een leerling aangewezen is op 

lichte of zware ondersteuning is een besluit in de zin van de Algemene wet 
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bestuursrecht (art. 18a, twaalfde lid, WPO, art. 17a, twaalfde lid, WVO en 

Kamerstukken II 2011/12, 33 106, nr. 3, p. 29).  Voor het bereiken van de gewenste 

resultaten is het nodig dat het samenwerkingsverband het beleid afstemt met de 

gemeenten (o.a. jeugdzorg), evenals met de samenwerkingsverbanden die 

samenvallen met de eigen regio (art. 18a, negende lid, WPO, art. 17a, negende lid, 

WVO).  

  

 

KWALITEITSZORG EN AMBITIE (KA 1 t/m 3)  

 

KA1.  Kwaliteitszorg  

Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke opdracht doelen 

geformuleerd en verbetert de uitvoering van zijn taken op basis van regelmatige en 

systematische evaluatie van de realisatie van die doelen.  

 

 

Basiskwaliteit  

Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de vier jaar het 

ondersteuningsplan vast. De inhoud van ondersteuningsplan voldoet aan de 

wettelijke voorschriften. In het ondersteuningsplan vertaalt het 

samenwerkingsverband de beleidsdoelstellingen naar kwalitatieve en kwantitatieve 

resultaten (incl. bekostigingsaspecten), legt afspraken over de aanpak eenduidig vast 

en voert daarover op overeenstemming gericht overleg (oogo) met burgemeester en 

wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en met de 

samenwerkingsverbanden die (geheel of gedeeltelijk) samenvallen met de regio van 

het eigen samenwerkingsverband. Aangesloten schoolbesturen kunnen elkaar 

aanspreken op het nakomen van de afspraken in het ondersteuningsplan.  

 

 

 Om de basiskwaliteit te kunnen beoordelen – zie dit ondersteuningsplan 

 Het OOGO vindt lokaal plaats – wel is er een ambtelijk overleg op SWV 

niveau 

 

 

Eigen aspecten van kwaliteit  

Welke eigen opdrachten heeft het samenwerkingsverband opgenomen in het 

ondersteuningsplan en realiseert het samenwerkingsverband dit beleid? Te denken 

gemeenten en met de samenvallende samenwerkingsverbanden en andere 

belanghebbenden in regio  

hebben en de plaatsing van deze leerlingen (via het afstemmingsoverleg en de 

monitor) 
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emende scholen (Het SWV maakt geen 

actief gebruik van deze profielen; de DR commissies kennen de scholen in hun DR) 

monitor) 

oor wat betreft de 

ondersteuningsbehoeften  

 

Toelichting wettelijke eisen  

De wet vraagt dat het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen realiseert binnen en tussen de scholen en wel zodanig 

dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het 

onderwijs krijgen (WPO art. 18a, tweede lid, tweede volzin, WVO art. 17a, tweede lid, 

tweede volzin). De uitwerking van deze deugdelijkheidseisen dient het bevoegd 

gezag te beschrijven in het ondersteuningsplan (WPO art. 18a, zevende en achtste 

lid, WVO art. 17a, zevende en achtste lid). Het samenwerkingsverband beschrijft in 

het ondersteuningsplan de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve 

resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 

daarmee samenhangende bekostiging (WPO art. 18a, achtste lid onder e, WVO art. 

17a, achtste lid onder e). Uit de overlegverplichtingen volgt dat het taakgebied zich 

uitstrekt over een breder domein dan alleen onderwijs in de eigen sector en er 

samenhang is met andere aspecten binnen het jeugddomein (WPO art. 18a, 

negende lid, WVO art. 17a, negende lid). Het ondersteuningsplan en de 

jaarverslaglegging staan centraal om het verbeteren van en de verantwoording over 

de kwaliteit van de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband te 

bevorderen. Het bevoegd gezag dient zorg te dragen voor de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de aangeslotenen. Onder zorgdragen voor valt in elk geval het 

naleven van de wettelijke bepalingen en het uitvoeren van het stelsel van 

kwaliteitszorg (WPO art. 18a, achtste lid onder e, WVO art. 17a, achtste lid, onder e).  

 

KA2. Kwaliteitscultuur  

Het bestuur van het samenwerkingsverband kent een professionele kwaliteitscultuur 

en functioneert transparant en integer.  

 

Basiskwaliteit  

Het bestuur handelt volgens de code van goed bestuur en legt uit wanneer zij 

daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante 

organisatiecultuur. Het intern toezicht functioneert onafhankelijk van het bestuur. 

Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de kwaliteit van de 

taakuitvoering en streeft naar realisatie van de gezamenlijke ambities die zijn 

verwoord in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.   
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 Zie dit ondersteuningsplan voor de organisatiecultuur en voor 

verantwoordelijkheden. 

 

 

Eigen aspecten van kwaliteit  

Welke eigen opdrachten heeft het samenwerkingsverband opgenomen in het 

ondersteuningsplan en realiseert het samenwerkingsverband dit beleid? Te denken 

valt aa (zie monitor) 

(aparte 

Commissie Toezicht). 

(zie hoofdstuk 2 van dit OP)  

(binnen de 7 DR is dit geborgd). 

  

Toelichting wettelijke eisen  

Voor de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband is cruciaal dat de 

kwaliteit van de samenwerking effectief is tussen betrokken aangesloten bevoegde 

gezagsorganen en regionale partijen zoals de gemeenten (WPO art. 18a, negende 

lid, WVO art. 17a, negende lid) en zorginstellingen  De uitvoering van de wettelijke 

eisen rondom kwaliteitszorg vragen bovendien van een samenwerkingsverband een 

gezamenlijk inspanning vanuit een verbetercultuur en professionaliteit. Dit 

veronderstelt een gezonde organisatie, effectieve taakverdeling, resultaatgerichtheid 

en aanspreekbaarheid van de betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Integriteit, 

zorgvuldigheid en bewustzijn van effecten van het handelen zijn algemene 

aanvaarde kwaliteitsbeginselen die behoren bij het professioneel handelen (Zie ook 

de WPO art. 17a en 17b en 17aWVO art. 24d en 24 een 24 e1.)   

 

KA3.  Verantwoording en dialoog  

Het bestuur van het samenwerkingsverband legt intern en extern toegankelijk en 

betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief 

een dialoog.  

 

Basiskwaliteit  

Het bestuur van het samenwerkingsverband legt volgens de wettelijke voorschriften 

en afgesproken richtlijnen verantwoording af aan de intern toezichthouder, de 

overheid en de belanghebbenden. Het bestuur heeft tegenspraak georganiseerd, 

informeert zijn omgeving en verantwoordt zich onder andere in het jaarverslag over 

de resultaten op een voor alle betrokkenen toegankelijke wijze. Het bestuur overlegt 

periodiek met de ondersteuningsplanraad en - indien van toepassing de 

medezeggenschapsraad-personeel –  

en legt besluiten voor conform geldende wet- en regelgeving.   

 

 

 zie dit OP, de monitor en de systematiek van het jaarverslag van het SWV 
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Eigen aspecten van kwaliteit  

Welke eigen opdrachten heeft het samenwerkingsverband opgenomen in het 

ondersteuningsplan en realiseert het samenwerkingsverband dit beleid? Te denken 

aloog over doelen en resultaten met interne en externe 

belanghebbenden bij de ontwikkeling van hun doelen en beleid (het SWV kent een 

jaarlijks overleg op ambtelijk niveau) 

belanghebbenden (er is sprake van voldoende bekendheid met het SWV). 

 

Toelichting wettelijke eisen  

De wet gaat ervan uit het bestuur verantwoording aflegt in jaarverslag, onder meer 

ten behoeve van het interne toezicht (art. 171, WPO en art. 103, WVO). De wet gaat 

er ook vanuit dat het samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan duidelijk 

aangeeft wat de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten zijn van 

het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee 

samenhangende bekostiging. Daarnaast verantwoordt het bestuur aan de 

ondersteuningsplanraad de beslissingen en het beleid dat zij voorstaat. (art. 8, 11a 

en 14a, WMS).  

 De samenleving heeft er belang bij dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Omdat de 

aangesloten besturen in het samenwerkingsverband hiervoor een zorgplicht hebben 

is het nodig dat zij met elkaar en met andere partijen in het jeugddomein de doelen 

afstemt (art. 18a, negende lid, WPO, art. 17a, negende lid, WVO). 

 

 

FINANCIEEL BEHEER (FB1 t/m 3)  

 

FB1.  Continuïteit  

Het samenwerkingsverband is financieel gezond en kan op korte en langere termijn 

voldoen aan zijn financiële verplichtingen.  

 

Basiskwaliteit  

Voor continuïteit is het van belang dat het samenwerkingsverband inzicht heeft in de 

financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar, en daar 

beleid op uitzet. In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het bestuur 

inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. Het 

bestuur bespreekt het voorgaande regelmatig met de interne toezichthouder en 

medezeggenschap, treft zo nodig corrigerende maatregelen en verantwoordt zich 

over het geheel in de jaarverslaggeving.  

 

 Zie jaarverslag en de goedkeurende verklaring van de accountant. 
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Eigen aspecten van kwaliteit  

Welke eigen opdrachten heeft het samenwerkingsverband opgenomen in het 

ondersteuningsplan en realiseert het samenwerkingsverband dit beleid? Te denken 

 

korte en langere termijn kan nakomen  

e belangrijkste kengetallen in relatie tot de signaleringswaarden  

 

 Zie het jaarverslag 

 

Toelichting wettelijke eisen  

De verplichting voor het bevoegd gezag om een continuïteitsparagraaf aan het 

jaarverslag toe te voegen vloeit voort uit artikel 4, vierde lid, van de RJO.  De 

sectorwetgeving verplicht de intern toezichthouder het jaarverslag inclusief 

continuïteitsparagraaf goed te keuren. En over deze taak (het goedkeuren) moet de 

interne toezichthouder verantwoording afleggen in het jaarverslag (art. 17c, eerste 

lid, WPO en art. 24e1, eerste lid, WVO). Een ‘regelmatige bespreking’ is een 

beleidsmatige invulling van de verplichting de interne toezichthouder te voorzien van 

taken en bevoegdheden, zodanig dat hij een deugdelijk toezicht kan uitoefenen (art. 

17c, tweede lid, WPO en art. 24e1, tweede lid, WVO).  

 Op grond van artikel 8, tweede lid, onder b, van de WMS ontvangt de 

ondersteuningsplanraad jaarlijks het jaarverslag (inclusief continuïteitsparagraaf). 

Over tussentijdse ontwikkelingen die de continuïteit van de school/instelling 

bedreigen dient de ondersteuningsplanraad eveneens geïnformeerd te worden. De 

ondersteuningsplanraad kan verder zelf initiatief nemen om met bestuur in gesprek te 

gaan over ontwikkelingen die de continuïteit van de school/instelling raken.  

 

FB2.  Doelmatigheid  

Het samenwerkingsverband maakt efficiënt en effectief gebruik van de bekostiging  

 

Basiskwaliteit  

Het samenwerkingsverband besteedt de overheidsbekostiging zo dat deze adequaat 

ten goede komt aan de in het ondersteuningsplan geformuleerde ambities inzake de 

uitvoering van zijn taken in het licht van zijn maatschappelijke opdracht en niet aan 

andere zaken.  

 

 

 Om de basiskwaliteit te kunnen beoordelen – zie de monitor van het SWV 

 

 

Toelichting wettelijke eisen  

De Minister is bevoegd de bekostiging te corrigeren in het geval hij van oordeel is dat 

er sprake is van een ondoelmatige besteding (art. 34a, WPO en art. 21, WVO). Uit 

deze bevoegdheid vloeit de verplichting voor het bevoegd gezag voort om de 
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bekostiging op doelmatige wijze te besteden, zowel in de zin dat het bestuur 

onnodige uitgaven voorkomt als in de zin dat het bestuur niet onnodige reserves 

aanhoudt.  

 

FB3.  Rechtmatigheid  

Het samenwerkingsverband verwerft en besteedt de bekostiging conform wet- en 

regelgeving  

 

Basiskwaliteit   

Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en 

transparant. Het legt verantwoording af over de verwerving en besteding, hetgeen 

vooral een accountant beoordeelt aangesteld door de raad van toezicht. Deze 

accountant opereert volgens de beroepsmaatstaven van de NBA en speciaal volgens 

het controleprotocol dat door de inspectie is opgesteld.  

 

 Zie jaarverslag en de goedkeurende verklaring van de accountant. 

 

Toelichting wettelijke eisen  

In de sectorwetten zijn diverse bepalingen opgenomen waaraan het bestuur zich 

moet houden bij de verwerving en besteding van de bekostiging. Het bevoegd gezag 

draagt zorg voor een goed bestuurd samenwerkingsverband (WPO art. 17a, eerste 

lid jo derde lid, WVO art. 24d, eerste lid jo derde lid). De jaarverslaggeving dient 

transparant te zijn (moet een waarheidsgetrouw beeld geven). Titel 9 van Boek 2 BW 

en artikel 3, onder a, van de RJO jo. de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs alsmede het 

Onderwijscontroleprotocol stellen tal van regels om deze transparantie in de 

verantwoording te verkrijgen. Een controleverklaring is verplicht op grond van artikel 

2 RJO jo. artikel 2:393 BW.  

  

 

6.4  De belangrijke succesindicatoren 

Het SWV vindt dat er 3 belangrijke vragen zijn, die met name de 1e twee jaar voorop 

dienen te staan 

 

1. Zit de leerling op de juiste plek? 

2. Komt de euro op de juiste plek? 

3. Is de routing op orde? 

 

Vervolgens kunnen in de latere jaren ook overige punten worden gemonitord. 

 

Uitwerking van de 3 vragen: 

 

Ad 1 (de leerling). 
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Het ontwikkelingsperspectief kan beschouwd worden als een contract tussen ouders 

en school. dat impliceert dat als er een OPP is, je mag veronderstellen dat de leerling 

dan op de juiste plek zit. Indien er met het OPP wordt gestopt is extra ondersteuning 

klaarblijkelijk niet meer nodig. De 3e mogelijkheid is dat de leerling naar een andere 

school gaat en daar een betere plek heeft. 

 

Uitvoering: 

Medio november wordt aan alle besturen gevraagd een overzicht per school op 

te leveren van het aantal OPP’s.23 en dan die waarvan of de doelen niet zijn 

gehaald dan wel die nog actief zijn. 

 

Daarnaast zal er aan de DR en aan leerplichtambtenaren het aantal thuiszitters 

en absoluut verzuim worden opgevraagd. Dit geschiedt door de manager (twee 

maandelijks). 

 

Tot slot is er de eventuele input van de inspectie vanuit het toetsingskader (eenmal 

per 4 jaar) 

 

Ad 2 (de middelen). 

 

Uitvoering: 

Medio april van ieder jaar ontvangt het SWV het onderdeel uit het jaarverslag 

van ieder schoolbestuur dat betrekking heeft op de gepleegde inzet van de 

ondersteuningsmiddelen. 

 

Ad 3 (het zorgplicht proces). 

Het gaat hierbij om 2 belangrijke gegevens:  

I. Als er leerlingen worden aangemeld of vastlopen gedurende de 

schoolloopbaan kan een school dan snel een oplossing aanbieden. 

 

II. Wordt de oplossing gevonden binnen de 6 weken (eventueel met een 

gemotiveerde verlenging van 4 weken) termijn van de zorgplicht en binnen 

de 4 weken termijn die 4 weken die de manager bij een TLV aanvraag 

hanteert. 

 

Uitvoering: 

Middel 1: inventarisatie per bestuur met de vraag– Zijn er leerlingen geweest 

waarvoor u zorgplicht bent die u niet passend en tijdig hebt kunnen plaatsen? 

Middel 2: rapportage van de commissies betrokken bij de aanvraag en 

advisering TLV (kwartaalrapportage) – de manager levert per kwartaal een 

overzicht van de toegekende TLV’s. 

                                                
23

 Dit is onderdeel van een algehele vragenlijst die aan de besturen wordt voorgelegd (voor het format 

zie bijlage 2). 
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Het SWV hanteert  verder 2 instrumenten voor de inhoudelijke verantwoording: 

 

1. Een  jaarlijks ZEK (Zelf Evaluatie Kader)..  
 

Bij de rapportage aan het bestuur wordt er tevens een advies gegeven of er 

bijstellingen nodig zijn in het basisprofiel van het samenwerkingsverband. 

 

2. Ieder bestuur doet verslag van de inspectierapportages over de ondersteuning 
en begeleiding op zijn school/scholen  

 
 

kwartaal rapportage TLV 

 
KWANTITATIEF 
 
Aantallen TLV – SBO en SO 
Aanvragend bestuur 
Periode TLV 
Bekostigingscategorie 
Verrekening 
Aantallen afwijzingen 
Aantallen aanhoudingen 
Eventueel ingediende bezwaren en waar aanwezig de uitspraak van de landelijke 
bezwaar- en adviescommissie 
 
KWALITATIEF 
 
Kwaliteit aangeleverde dossiers 
Procedure in tijd 
Klachten 
Contacten met deelregio’s. 
Aanbevelingen voor het SWV 
 
 

gesprekslijst van de manager met de (gezamenlijke) 

commissies in de deelregio’s  

1. Algemene indruk van het werk in de commissie 

2. hoeveelheid aanmeldingen per bestuur – valt er wat op? 

3. Kwaliteit van de aanmeldingen? 

4. Werking van het aanmeldformulier? 

5. instroom vanuit voorschoolse periode – wat valt op? 

6. Hoeveelheid afwijzingen en welke vervolgacties? 

7. Hoe blijft men professioneel? 



56 

 

8. Welke aanbevelingen? 

 

BIJLAGE 2 - Verslaglegging schoolbesturen 

 

Algemene vragen 

 

1. Algemene indruk van de consequenties van de invoering van passend 

onderwijs op de school/scholen? 

 

2. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen in het kader van leerling 

ondersteuning? 

 

3. Suggesties voor het delen van deze ontwikkelingen met ander scholen? 

 

4. Mogelijke effecten van het verwijzer betaalt principe ? 

 

5. Opbrengsten van de – eventuele - overname van personeel ambulante 

begeleiding? 

 

6. Mogelijke effecten van het vastgestelde basisprofiel? 

 

7. Opmerkingen over de aanvraagprocedure voor een 

toelaatbaarheidsverklaring SO en/of SBO? 

 

8. Opbrengsten van eventueel inspectiebezoek in relatie tot leerling 

ondersteuning?  

 

9. Afstemming met de gemeente(n)? 

 

10. Aanbevelingen voor het SWV? 

 

Aandachtspunten bij de basisondersteuning 

 

Ieder bestuur wordt gevraagd aan te geven of en zo ja welke activiteiten zijn 

ontwikkeld/uitgevoerd in het kader van de resultaten van het vastgestelde 

basisprofiel 

 

Iedere deelregio en het speciaal onderwijs wordt gevraagd jaarlijks het onderdeel 

extra ondersteuning (zie de website van het SWV) aan te vullen of te wijzigen. 

 

2. Aanwezigheid van ontwikkelingsperspectieven. 
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Toelichting: 

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) kan beschouwd worden als een contract tussen 

ouders en school. Dat impliceert dat als er een OPP is het SWV mag veronderstellen 

dat de leerling op de juiste plek zit.  

Indien er met het OPP wordt gestopt is extra ondersteuning klaarblijkelijk niet meer 

nodig.  

De 3e mogelijkheid is dat de leerling naar een andere school gaat en daar een 

betere plek heeft. 

 

Van iedere school (geldt niet voor SO en SBO) wordt de volgende tabel ingevuld: 

 

 

 

 

Van iedere school wordt de volgende tabel ingevuld: 
 

Naam school 
 

Aantal 
OPP’en  

ondertekend 
door ouders 

OPP 
succesvol 
afgerond 

OPP nog 
actief 

  Ja/nee   

     

     

 
NB 
Gelieve de tabel in te vullen pr school. Indien uw bestuur meerdere scholen onder 
haar bevoegd gezag heeft, dan voor iedere school een tabel invullen ( voor de 
scholen participerend in 2305 PO). 
 
 

Toelichting: 

 

De Wet Primair Onderwijs en de Wet op de ExpertiseCentra24 zegt over het OPP het 

volgende: 

 

Artikel 40a/41a Ontwikkelingsperspectief 

1.Het bevoegd gezag stelt nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met 

de ouders een ontwikkelingsperspectief vast,. 

2.Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 

weken na de inschrijving van de leerling vastgesteld. Indien het betreft een 

inschrijving op grond van artikel 40 lid 7 (HK: dit betreft een leerling die extra 

ondersteuning behoeft, conform de zorgplicht bepaling) wordt het 

ontwikkelingsperspectief uiterlijk binnen zes weken na de definitieve plaatsing van de 

leerling vastgesteld. 

                                                
24

 Bij de WEC speelt ook de Commissie van Begeleiding een rol. 
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3.Het ontwikkelingsperspectief wordt ten minste één keer per schooljaar met de 

ouders geëvalueerd. 

4.Nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders kan het 

bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen. 

5.Het ontwikkelingsperspectief bevat een omschrijving van de begeleiding, bedoeld 

in artikel  

8 lid 4 (HK: dit heeft betrekking op de lichte en zware ondersteuning conform het 

ondersteuningsplan). Indien voor leerlingen als bedoeld in het eerste lid, onder a, bij 

de inrichting van het onderwijs wordt afgeweken van één of meer onderdelen van het 

onderwijsprogramma, wordt dat in het ontwikkelingsperspectief vermeld. Bij 

algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften over de inhoud van 

het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. 

 

Passage uit de AMvB: 

 

§1.1 Ontwikkelingsperspectief  

Dit besluit bepaalt welke informatie het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 
40a  

van de Wet op het primair onderwijs en artikel 26 van de Wet op het voortgezet  

onderwijs, in ieder geval dient te bevatten. In dit besluit gaat het om een  

ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs,  

voortgezet onderwijs en in het praktijkonderwijs. Dezelfde nadere voorwaarden ten  

aanzien van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal 
2 

onderwijs zijn geregeld in het besluit dat is opgesteld op basis van de Wet kwaliteit 
(v)so  

(Staatsblad 2012, nr. 545).  

Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief is verplicht voor alle leerlingen die 
extra  

ondersteuning nodig hebben. Dit geldt niet voor leerlingen die ondersteuning 
ontvangen  

vanuit de basisondersteuning die door de school wordt geboden.  

Onderdelen van het ontwikkelingsperspectief  

De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn:  

1. De te verwachten uitstroombestemming van de leerling. Daarmee wordt in het  

basisonderwijs en in het speciaal basisonderwijs gedoeld op uitstroom naar één  

van de onderwijssoorten in het regulier voorgezet onderwijs dan wel uitstroom  

naar één van de uitstroomprofielen in het voortgezet speciaal onderwijs. In het  

voortgezet onderwijs heeft de uitstroombestemming betrekking op uitstroom die  

naar middelbaar of hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs of in  

geval van het praktijkonderwijs naar welk soort functie op de arbeidsmarkt  
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uitstroom wordt verwacht.  

2. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling. Deze  

onderbouwing bevat de samenhangende argumenten die relevant zijn voor het  

onderwijs en die daarmee de keuze onderbouwen voor een uitstroombestemming.  

Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling in relatie  

tot de voor de uitstroombestemming vereiste kennis en vaardigheden. De  

onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en  

bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. Het  

gaat hier om kindgebonden factoren en omgevingsfactoren die het  

onderwijsproces kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een leerling een  

bepaalde uitstroombestemming kan bereiken, zoals bijvoorbeeld motivatie,  

doorzettingsvermogen, een stimulerende thuisomgeving en/of kenmerken van de  

leerling. Deze factoren vormen belangrijke bouwstenen in de onderbouwing van  

de keuze die wordt gemaakt voor de te verwachten uitstroombestemming van de  

leerling. Wanneer het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief voor de eerste  

keer na inschrijving vaststelt, zal de onderbouwing een weergave zijn van de voor  

de uitstroombestemming relevante gegevens in de beginsituatie van de leerling,  

zoals die bijvoorbeeld blijkt uit het onderwijskundig rapport indien de leerling  

eerder onderwijs heeft gevolgd.  

3. In het ontwikkelingsperspectief dient ook de te bieden ondersteuning en  

begeleiding opgenomen te worden en, indien aan de orde, de afwijkingen van het  

onderwijsprogramma.  

Volgen en evalueren van de ontwikkeling van de leerling.  

Het ontwikkelingsperspectief speelt een centrale rol in het cyclische proces van 
planmatig  

handelen bij het onderwijs. Gedurende het onderwijsleerproces wordt de 
ontwikkeling  

van de leerling in het (speciaal) basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het  

praktijkonderwijs nauwkeurig gevolgd. Ten minste jaarlijks evalueert het bevoegd 
gezag  

met de ouders het ontwikkelingsperspectief. Op basis van deze evaluatie treft het  

bevoegd gezag, indien nodig, extra maatregelen om de leerling op de koers richting  

uitstroombestemming te houden of stelt het ontwikkelingsperspectief bij. Door 
gebruik te  

maken van de mogelijkheid om het ontwikkelingsperspectief bij te stellen, kan de 
school  

rekening houden met het feit dat leerlingen door omstandigheden een andere  

ontwikkeling kunnen doormaken dan zij aan het begin van de basisschoolperiode 
had  

verwacht.  
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Bijstelling van het ontwikkelingsperspectief kan ook aan de orde zijn wanneer het 
eerder  

een lastige afweging was om de uitstroombestemming vast te stellen. Scholen 
hebben de  

ruimte om de uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief in de loop van de  

schoolperiode van de leerling verder te verfijnen. Zo kan er aanleiding zijn om het  

ontwikkelingsperspectief van een nieuwe basisschoolleerling van wie de school nog 
maar  

beperkte gegevens heeft wat ruimer te definiëren. Ook bij jonge kinderen kan de 
keuze  

lastig zijn. Naarmate de schoolloopbaan in het primair onderwijs vordert en op basis 
van  

de voor zorgleerlingen verplichte voortgangregistratie meer gegevens beschikbaar 
komen  

over de ontwikkeling van de leerling, zal de keuze voor een uitstroombestemming en 
de  

afweging daarbij eenduidiger zijn. 

 

Een goed OP wordt door de inspectie gehonoreerd : 

 

Om te voorkomen dat scholen alleen leerlingen aannemen van gemiddeld en 

bovengemiddeld niveau is het nodig dat scholen die meer ondersteuning bieden 

daarvoor in positieve zin door de inspectie beoordeeld worden. Bij de risicobepaling 

en/of het oordeel over de opbrengsten van de school zal het gegeven ‘geboden 

ondersteuning’ worden meegenomen in de weging. Hoe dit gebeurt, zal verder 

worden uitgewerkt in de toezicht kaders die via de reguliere procedures worden 

vastgesteld. 

Memorie van Toelichting – hoofdstuk 3 (p. 117) 

 

 

3. Zorgplicht 

 

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht bepaling van kracht geworden.  

 

Toelichting: 

De zorgplicht houdt in dat - formeel - schoolbesturen (in de praktijk de scholen) de 

verantwoordelijkheid krijgen om voor een leerling met extra onderwijsvragen een 

passend arrangement aan te bieden. Of extra ondersteuning nodig is, dient door de 

school (formeel het bestuur) te worden vastgesteld.   

Het passende arrangement moet aangeboden worden bij de aanmelding of als de 

leerling al op school zit en dan blijkt dat extra ondersteuning nodig is.  

Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten 

naar waarheid aangeven of zij mogelijk weten of er iets te melden is over hun kind 
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dat consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het 

recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen. 

Daarnaast zijn wellicht de gegevens van de voorschoolse instellingen beschikbaar. 

Het extra aanbod  van de school (indien dat extra gewenst of nodig is voor een 

leerling) moet gedaan worden na maximaal 6 weken (met de mogelijkheid 1x – 

gemotiveerd - te verlengen met 4 weken).  

Het aanbod voor extra ondersteuning is of op de eigen school (of de school waar is 

aangemeld) of op een andere school. Dat kan de school van aanmelding  zijn, maar 

ook een andere school. Of een speciale school (voor basisonderwijs). 

Zorgplicht is dus trajectplicht, en geen acceptatieplicht. 

 

Uitvoering: 

Aan het schoolbestuur wordt gevraagd per school de volgende tabel in te vullen 

(stand 30 november van ieder jaar). 

 

Aantal 

leerlingen 

waarvoor 

binnen de 

eigen school 

oplossingen 

zijn gevonden. 

Aantal 

leerlingen dat 

naar een 

andere 

basisschool 

school is 

verwezen. 

Aantal 

leerlingen dat 

naar een 

school voor 

speciaal 

(basis) 

onderwijs is 

verwezen. 

Aantal 

procedures bij 

de landelijke 

geschillen 

commissie 

passend 

onderwijs. 

  SBO: .. 

SO: --- 

 

 

    

Indien het passend arrangement bij één of meer leerlingen NIET tot stand is 

gekomen wat is er toen gebeurd? 

 

Welke actie is ondernomen en welke afloop heeft die actie gehad? 

  

 Welke actie is ondernomen en welke afloop heeft die actie gehad? 

 

Leerling 1  

Leerling 2  

Leerling 3  

Leerling 4  

Leerling 

525 

 

 

                                                
25

 Indien het meer leerlingen betreft graag zelf de tabel aanvullen 
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HOOFDSTUK 7  personele paragraaf 

 

 

Inleiding  
 
In het tripartiete akkoord is opgenomen dat in 2 jaar (2015/16 en 2016/17 een traject 
wordt gelopen waarin de AB’ers (ambulant begeleiders) aan de deelregio’s worden 
gekoppeld, zodat er helderheid komt over de match tussen de nodige en gewenste 
expertise en de borging én de kwaliteiten van de AB’er.  
Bij dit alles speelt het zgn. tripartiete akkoord tussen brancheorganisaties, centrales 
en OCW (ook bekrachtigd in een Algemene Maatregel van Bestuur (februari 2014 – 
nr. 95). 
 
Tripartiete akkoord. 
 
De tripartiete overeenkomst is een principeakkoord van het ministerie van OCW, 
vakcentrales en sectorraden. Het doel van de overeenkomst is zoveel mogelijk 
expertise te behouden voor het onderwijs.  
 

Het SWV heeft  geen gebruik gemaakt van de opting out regeling. Belangrijkste 
redenen hiertoe waren de afname van het aantal leerlingen en de personele fricties 
die dit oplevert. Het hoge deelname percentage aan LGF en het ontbrekende zicht 
op de gewenste en noodzakelijke expertise. Hierbij speelt een belangrijke rol dat de 
deelregio’s in overwegende mate zelf al jaren werken aan versterking van de 
expertise (voorbeeld:  de Brug kent het expertise centrum Adapt en Salland het 
expertisecentrum Epos). 

Onze situatie 
 
Zie hiervoor het tripartiete akkoord op onze website, zoals we dat tussen de besturen 
van het SO, de vakcentrales en het bestuur van het SWV is overeengekomen. 
 
 
  



63 

 

Hoofdstuk 8  -  begrippenlijst en afkortingen 

 

 

Basisondersteuning 
Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht 
curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school – 
eventueel samen met ketenpartners – planmatig en op een overeengekomen 
kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. 
 
Basiskwaliteit 
Inspectienorm: leerprestaties zijn tenminste voldoende en het onderwijsleerproces of 
de ondersteuning en begeleiding voldoet op kernindicatoren. 
 
Extra ondersteuning 
Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. 
Binnen ‘extra ondersteuning’ kunnen verschillende typeringen voor het aanbod 
worden gebruikt, zoals breedte- en diepteondersteuning, lichte en zware 
ondersteuning of een indeling in zwaartecategorieën. 
 
Ketenpartners 
Lokale / regionale instanties die een bijdrage (kunnen) leveren aan een sluitende 
keten jeugd en onderwijs, zoals bijvoorbeeld: scholen, (bureau) jeugdzorg, 
Jeugdhulpverlening, (school)maatschappelijk werk, politie, justitie, 
jeugdgezondheidszorg / GGD, Jeugd- ggz, AMK, (sport) verenigingen, leerplicht, 
RMC-functie, verslavingszorg, buitenschoolse opvang, welzijnswerk en 
zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. 
 
Normatief ondersteuningsbudget 
Het budget dat gebaseerd is op de deelname aan Rugzakken en VSO op 1-10-2011. 
Dit budget wordt toegekend in een bedrag per leerling. 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
SOP: De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de 
basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school – 
eventueel met ketenpartners – biedt. 
 
Referentiekader 
Het geheel aan werkwijzen en afspraken van de PO raad, waarnaar schoolbesturen 
en samenwerkingsverbanden zich kunnen richten bij de vormgeving van Passend 
Onderwijs. 
 
Rugzak 
De regeling van het ministerie die gericht was op het beschikbaar stellen van extra 
middelen voor leerlingen die toelaatbaar waren voor het SO maar toch in het 
reguliere PO bleven. De officiële term is Leerling Gebonden Financiering (LGF). 
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Verevening 
Vanaf 1-8-2015 ontvangen SWV’en een normatief budget. Dit budget wordt in 5 jaar 
tijd verevend, d.w.z. dat elk SWV in Nederland evenveel middelen ontvangt. In de 
periode 2015-2020 wordt er rekening gehouden met de historische context van een 
SWV (bijvoorbeeld meer Rugzakken dan het landelijk gemiddelde) 
 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

 

AB  Ambulante Begeleiding 

AB  Algemeen Bestuur (afkorting is gerelateerd aan de context) 

BJZ  Bureau Jeugdzorg 

Brinnummer Basisregistratie instellingsnummer 

CAO PO  Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs (van 
toepassing voor het voortgezet speciaal onderwijs) 

CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin 

CvB  College van Bestuur of commissie van begeleiding (afhankelijk van de 
context) 

DB  Dagelijks Bestuur 

DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs (Ministerie van OC&W) 

(G)MR  (Gemeenschappelijk) Medezeggenschapsraad 

HGPD  Handelings Gerichte Proces Diagnostiek 

IB  Interne Begeleiding 

ZC  zorg coördinator  
IHP  Integraal Huisvestingsplan 

IPB  Integraal Personeelsbeleid 

LA/LB/LC Salarisschalen Leraren 

LEA  Lokaal Educatieve Agenda 

LGF  Leerlinggebonden financiëring 

LZK  school voor Langdurig Zieke Kinderen 

MARAP Management Rapportage 

NJI  Nederlands Jeugd Instituut 

NT2  Nederlands als tweede taal 

OLP  Onderwijs Leer Pakket 

OLS  Onderwijs Leer Situatie 
OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel 

OPP  Ontwikkelingsperspectief 

PABO  Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs 

PCL  Permanente Commissie Leerlingenzorg 

PO  Primair Onderwijs (inclusief het speciaal (basis) onderwijs) 

REA  regionale educatieve agenda 

REC  Regionaal Expertise centrum;  
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RvT  Raad van Toezicht 

BaO  School voor BasisOnderwijs 

SBO  Speciale School voor Basisonderwijs 

SO  Speciaal Onderwijs 

SOP  School Ondersteuningsprofiel 

SPW  Sociaal Pedagogisch Werk 

VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs  

SWV  Samenwerkingsverband 

Vf/Pf  Vervangingsfonds/Participatiefonds  

VO  Voortgezet Onderwijs 

VOG  Verklaring Omtrent Gedrag 

ZMLK  Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen 

Wet BIO Wet op de Beroepen in het Onderwijs 

WMS  Wet Medezeggenschap Scholen 

WPO  Wet Primair Onderwijs 

WVO  Wet op het Voortgezet Onderwijs 
WEC  Wet op de Expertise Centra 
WMS  Wet Medezeggenschap Scholen 
WOT  Wet op het Onderwijs Toezicht 
WSNS  Weer Samen naar School 

ZEK  Zelfevaluatiekader 
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BIJLAGE 1 

Checklist  voor de deelregio’s26 en het SO (= speciaal onderwijs) 
 

 

NR I   BESTUURLIJK 

ORGANISATORISCH                                              

Opmerkingen  

1 De schoolbesturen in de deelregio 

zijn betrokken bij de DR 

 

1a - Er zijn afspraken over de 

bestuurlijke ambities 

 

1b - Er zijn afspraken over de 

taken en de functies van de 

DR 

 

2 Er is een overzicht met 

kengetallen27 

 

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   

3c - voor de zware 

ondersteuning  

 

3d - voor hoogbegaafdheid  

4 De financiële administratie is 

georganiseerd in afstemming met 

ObMeppel 

 

5 Er is een afvaardiging naar het 

SWV 

Bestuur (het dagelijks bestuur) 

 

6 Er is een afvaardiging naar het 

afstemmingsoverleg (AO) 

 

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) 

 

                                                
26

 In het vervolg DR 
27

 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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9 Er is een afvaardiging naar de 

ondersteuningsplanraad  

 

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 ObMeppel  

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 coördinatiefunctie 

geregeld 

 

14 Er ligt een taakomschrijving van 

de coördinatiefunctie 

 

15 Er is een rechtspositionele 

regeling voor de coördinatiefunctie 

 

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 

coördinatiefunctie is 

georganiseerd 

 

20 Er is een monitor functie 

georganiseerd  

 

21 Er is een begroting voor 4 jaar  

22 Er zijn afspraken over de  
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vaststelling van de begroting 

23 De medezeggenschap over het 

DRplan is geregeld 

 

24 Er liggen afspraken met de 

gemeente(n) en  overige externe 

partners voor lokale onderwerpen 

 

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 Er zijn afspraken over de 

aanmelding van leerlingen 

(procesgang e.d.) 

 

 

 

NR     II   INHOUDELIJK opmerkingen 

   

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 coördinatiefunctie 

hierover 

 

5 Er liggen afspraken over de  
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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 zijn afspraken over het 

aanvragen van de TLV 

 

11a - Over de aanlevering van 

gegevens 

 

11b - Over de positie van de 

ouders 

 

11c - Over de bemensing van de 

eigen (of gezamenlijke) 

adviescommissie 

 

11d - Over de wettelijke 

adviesfunctie 

 

11e - Over de gegevens voor de 

toelaatbaarheidsverklaring28 

 

12 Er zijn afspraken met de andere 

deelregio’s over de directe 

onderinstroom 

 

                                                
28

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

voor het SO. 
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13 Er is een beschrijving van 

arrangementen beschikbaar 

 

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 andere DR 

 

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 

voorzieningen29 

 

23 Er zijn afspraken met het SBO 

hierover 

 

24 Idem met het SO   

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  

 

28 Er is een overzicht van de 

schoolondersteuningsprofielen en 

beleid over de aanpassingen 

 

                                                
29

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

e.d. 
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(bijvoorbeeld over termijnen) 

 

 

 

 

 Alleen voor Zwolle: opmerkingen 

   

1 Er is een gezamenlijke commissie 

onderinstroom SBO/SO 

 

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 onderwerp 

nauwgezet afgestemd met het 

SWV 
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 ALLEEN VOOR HET SO opmerkingen 

   

1 Er is werkoverleg met de 7 

deelregio’s en het SWV 

management 

 

2 Er zijn afspraken over het 

aanleveren van gegevens 

 

3  Men heeft zitting in het 

afstemmingsoverleg van het SWV 

 

4 Er is een afvaardiging naar de 

OPR 

 

5 Er zijn afspraken met de 7 

deelregio’s over arrangementen 

 

6 Er zijn afspraken met de 

commissie onderinstroom in Zwolle 

 

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 
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BIJLAGE 2 – Het basisprofiel  

 

Standaard A: pedagogische aanpak 

 

1. Ons beleid over ons pedagogisch klimaat wordt door alle 
teamleden toepast. 

 
Toelichting: denk aan regels over informatie verschaffen, 
omgangsvormen, belonen en straffen. 
 

2. Wij nemen periodiek een leerlingenquête af, waarin veiligheid 
herkenbaar is opgenomen. 
 

3. Het is voor ons duidelijk hoe we handelen bij pestgedrag. 
 

4. Wij werken met een vastgelegd veiligheidsbeleid 
 
Toelichting: denk aan protocol norm overschrijdend gedrag, melding 

AMK  
 

 

Standaard B: didactische omgeving 

 

1. Wij hebben extra (orthodidactische) materialen 
 
Toelichting: Er wordt gebruik gemaakt van aanvullende materialen voor              
taal/lezen/reken/wiskunde 

 

2. Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen die dat nodig 
hebben. 

 
Toelichting: denk aan leerlingen met een achterstand, sociaal 
emotionele problematiek (faalangst bijvoorbeeld) en meerbegaafde 
leerlingen. 

 

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 op verschillen tussen leerlingen. 
 

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

7. Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen. 
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8. Wij geven leerlingen feedback over hun resultaten. 

 

 

Standaard C: handelingsgericht werken 

 

1. we gebruiken voor de cognitieve ontwikkeling een 
leerlingvolgsysteem. 
 

2. we gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling een 
leerlingvolgsysteem. 
 

3. we gebruiken voor de fysieke ontwikkeling een 
leerlingvolgsysteem. 
 

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

 

5. We handelen snel als leerlingen extra ondersteuning nodig 
hebben. 
 

6. Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de cognitieve 
ontwikkeling. 
 

7. Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de sociaal 
emotionele ontwikkeling. 
 

8. Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de fysieke 
ontwikkeling. 
 

9. Wij passen de groepsplannen ten minste twee maal per jaar 
aan. 
 

10.  Wij weten wanneer we een ontwikkelingsperspectief (OP)  op 
moeten stellen. 
 

11. Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste twee maal 
per jaar aan. 
 

12. Wij hanteren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben het HGW dossier (groeidossier) van het 
samenwerkingsverband 2305PO. 
 

13.  Wij werken met een groepsoverzicht uitgaande van 
bevorderende en belemmerende factoren 
 

14.  Wij formuleren onderwijsbehoeften in termen van 
belemmerende en bevorderende factoren. 
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15.  Wij beschrijven de onderwijsbehoeften altijd integraal. 
 
Toelichting: met integraal bedoelen we het kind in zijn/haar context 
(dus gezin en vrije tijd nemen we mee). 

 

 

 

Standaard D: beleid en organisatie 

 

1. Onze systematiek van onderwijsondersteuning hebben wij 
uitgewerkt. 

 
Toelichting: denk aan de interne procedures, de taak en functie van de 
interne begeleider (IB, gericht op leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. 
 

2. Onze ondersteuningsprocedures werken in de praktijk. 
 
Toelichting: denk bijvoorbeeld aan de “één-zorgroute”. 
 

3. Wij evalueren jaarlijks ons systeem van de 
onderwijsondersteuning. 
 

4. Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van deze 
evaluatie 
 

Toelichting: denk aan het werken met een verbeterplan of het opstellen 

van een ontwikkelagenda. 

 

5. Wij borgen de kwaliteit van het systeem van onze 

onderwijsondersteuning. 

 

6. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het 
terrein van de onderwijsondersteuning zijn duidelijk. 
 

7. Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. 
 

Toelichting: Denk aan deskundigen van de jeugdzorg of van de jeugd 
gezondheidszorg of van de eigen deelregio (bijvoorbeeld Adapt in de 
deelregio de Brug of Epos in de deelregio Salland). 
 

8. Onze IB’er participeert in een bovenschools netwerk. 
 

9. Wij verantwoorden ons aan ouders over onze 
ondersteuningsstructuur. 
 

10. Bij alle vormen van evaluatie gebruiken wij de PDCA cyclus. 
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Toelichting: PDCA staat voor de cyclische aanpak van plan,do,check 
en act. 
 

11. Wij kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het SBO. 

12. Wij kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het SO. 

 

 

Standaard E: professionaliteit 

 

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

 
Toelichting: We hebben het begrip deskundig niet verder gedefinieerd 
u bepaalt dus zelf wat u deskundig genoeg vindt. 
 

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 hebben een deskundige interne begeleiding (IB). 
 

 

Standaard F: communicatie 

 

1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (lees: of 
verzorgers en/of voogd). 
 
 

2. Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.  
 

3. Wij bevragen ouders over hun ervaringen in de thuissituatie en 
het 3e milieu (bijv. de voetbalclub). 

 
 

4. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van het 
ontwikkelingsperspectief voor hun kind.  

 
 

5. Wij betrekken de leerling bij het opstellen en evalueren van 
zijn/haar ontwikkelingsperspectief.  
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6. Wij maken afspraken met ouders over de extra ondersteuning 
en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 

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

8. Wij houden met leerlingen die extra ondersteuning hebben een 
exitinterview. 

 
 

 
 
Standaard G: doorgaande lijn  

 

1. Er is warme overdracht van voorschoolse 

instellingen naar onze school. 
 
Toelichting: met warme overdracht bedoelen we dat er een gesprek 
over de leerling plaatsvindt. 

 

2. Er is warme overdracht van het speciaal 
basisonderwijs (bij terugplaatsing) naar 
onze school. 

 

3. Er is warme overdracht van het speciaal 
onderwijs (bij terugplaatsing) naar onze 
school. 

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

5. Wij hebben ons aannamebeleid vastgelegd. 

6. Wij dragen zorgvuldig over aan het 
voortgezet onderwijs 

 

 

Standaard H: voor het speciaal onderwijs 
 

1.Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen naar onze 
school. 
 

2.Er is warme overdracht van het (speciaal) basisonderwijs bij 

plaatsing naar onze school. 
 

3.Er is warme overdracht van ander speciaal onderwijs (bij 
(terug)plaatsing) naar onze school. 
 

4.Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  
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5.Wij hebben ons aannamebeleid vastgelegd. 
 

6.Wij dragen zorgvuldig over aan het voortgezet speciaal onderwijs of 
aan het voortgezet onderwijs. 
 

7.Onze commissie van begeleiding is actief betrokken bij ons 
terugplaatsingsbeleid. 
 

8.Wij werken met symbiose 
 

Symbiose betekent dat de leerling nog op het speciaal onderwijs staat 
ingeschreven, maar wel een aantal lessen of dagdelen bij u het 
onderwijs volgt. 

 

9.Wij houden (minimaal een jaar) contact met de toeleverende school 
 

10 wij werken met de LECSO normering voor de kwaliteit van de 
organisatie en het onderwijs in onze scholen 
 

 
  
 
 

 

 
 
 


