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Voorwoord  

 
Beste lezer, 
  
U heeft het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband 28.13 voor u. Met dit 
document komt het voorgaande ondersteuningsplan 2014-2018 te vervallen. 
Wellicht bent u verbonden aan een school in onze regio, of bent u onze partner in het 
realiseren van passend onderwijs? Of bent u een ouder van een leerling in ons 
samenwerkingsgebied en zoekt u naar mogelijkheden voor ondersteuning van uw zoon of 
dochter? 
Ik hoop dat u in alle opzichten zult worden geïnspireerd door het ondersteuningsplan van ons 
samenwerkingsverband. Kern daarvan, wat we zien als onze missie en bestaansrecht: passend 
onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen en dit zoveel als mogelijk in en tussen de 
scholen.   
Deze opdracht voeren wij uit met deskundige, enthousiaste  collega’s op tal van terreinen en 
met de grote inzet en passie van alle teams op de aangesloten scholen.  
Deze opvatting van passend onderwijs maakt dat we voortdurend in ontwikkeling zijn. 
Borgend wat goed gaat en vernieuwend waar nodig. Belangrijkste raamwerk voor het beleid 
is de notitie Breder Ondersteuningsaanbod van 2017. Dit groeidocument brengt helder in 
beeld welke ondersteuningsvragen er liggen, nu en in de toekomst, én biedt ruimte aan de 
scholen om deze vragen in de periferie van het eigen kunnen te beantwoorden, ondersteund 
door het SWV.  
  
Samen met u hopen we in de komende planperiode betekenisvolle stappen te zetten, zodat 
Passend en Thuisnabij Onderwijs voor iedere leerling de norm zal zijn.  
  
 
Cees Nugteren 
Directeur-bestuurder 
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Hoofdstuk 1 - Wet, visie en uitgangspunten  

 
1.1. Wat zegt de wet Passend Onderwijs?  
 

In artikel 17a, lid 2 wordt het volgende doel omschreven: 
Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren 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.  
 
 

1.2. De visie van het samenwerkingsverband 
 

Het samenwerkingsverband wil zoveel mogelijk leerlingen in thuisnabijheid een passende 
pedagogische/didactische plek bieden. Het samenwerkingsverband wil in deze regio de 
verbindende schakel zijn tussen de diverse partijen binnen het domein van onderwijs en 
jeugd. 
 
 

1.3. De ambities van het SWV 
 

Passend Onderwijs doen we samen 
 
De visie van het samenwerkingsverband werkt door in de ambities van het SWV VO 
Noordelijke Drechtsteden.  
 
Door deze visie wil het SWV: 
 

▪ De docententeams op de scholen ondersteunen bij het realiseren van deze visie, 
door vanuit het SWV ondersteuning en advies te bieden.  

▪ Werken aan een breder dekkend aanbod en de verworvenheden borgen en 
continueren. 

▪ Nauw samenwerken met het SWV primair onderwijs, om de doorgaande lijnen in 
ondersteuning te versterken 

▪ Een  betrouwbare partner zijn voor de gemeenten in de samenwerking en 
afstemming ten aanzien van jeugdhulpverlening. 

▪ Een eenduidige basisondersteuning op alle scholen realiseren en borgen. 
  
 
 

Passend Onderwijs is een gezamenlijke verantwoording 
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  1.4. Doelstellingen van het SWV 
 

▪ Zoveel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek bieden op didactisch en 
pedagogisch vlak. 

▪ Een meetbare vermindering  van thuiszitters, uitstroom naar het VSO en/of afstroom 
binnen het reguliere onderwijs.  

▪ Het uitrollen van integraal arrangeren in samenwerking met de gemeenten. 
▪ Verbreding van het ondersteuningsaanbod binnen het samenwerkingsverband, door 

verbreding van de expertise binnen de scholen en in de periferie van het School 
Ondersteuningsprofiel (notitie Breder Ondersteuningsaanbod 2017).  

▪ Verbreding en borging van de ondersteuning op de scholen van het 
samenwerkingsverband. 

 

1.5. Financiën Samenwerkingsverband 

Inleiding:  
In het ondersteuningsplan 2015-2018 werd uiteengezet hoe de geldstromen door het 
invoeren van Passend Onderwijs zouden veranderen. In de afgelopen jaren heeft dit zijn 
beslag gekregen. Daarbij heeft het SWV een betrouwbare koers gevolgd in het financieel 
beleid. Hierdoor was er duidelijkheid naar alle scholen en besturen over de middelen die het 
SWV beschikbaar stelde.  
 
De begroting van het SWV bedraagt in 2018 € 7,75 mln. Als gevolg van de positieve verevening 
zal dit de komende jaren gestaag groeien naar een begroting van € 8,1 mln in 2022. De 
financiële positie van het SWV kan als solide worden omschreven.  
 
Het grootste deel van het eigen vermogen is ontstaan doordat in de laatste jaren de middelen 
voor LWOO op het niveau van 2012 werden bekostigd, terwijl de deelname aan het LWOO 
afnam. Het bestuur van het SWV zal voor de komende planperiode beleid ontwikkelen met 
als doel de groeiende reserves rechtmatig en doelmatig in te zetten voor Passend Onderwijs. 
(zie verder 1.5.2) 
 
 

1.5.1. Baten en Lasten SWV 
 
De inkomsten van het SWV bestaan uit de Rijksbijdragen voor: 
 

▪ Lichte ondersteuning, zowel personeel als materieel; 
▪ De zware ondersteuning, zowel personeel als materieel; 
▪ De verevening, zowel personeel als materieel; 
▪ De vergoeding voor Praktijkonderwijs; 
▪ De vergoeding voor Leerwegondersteunend onderwijs;  
▪ Daarnaast is er een bate vanuit het regionale project Voortijdig schoolverlaters. 
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De uitgaven van het SWV 
 
In hoofdstuk 3 van dit ondersteuningsplan is beschreven hoe het samenwerkingsverband de 
doelen wil bereiken. In 2017 heeft een werkgroep, met vertegenwoordigers vanuit het SWV + 
de aangesloten scholen, onder leiding van de teamleider Onderwijs van het SWV de notitie 
bredere ondersteuning opgesteld.  
 
Dit groeidocument heeft op tal van terreinen ruimte gemaakt voor de vraag: Wat is nodig voor 
een breder passend aanbod in en tussen de scholen van ons verband. Waardoor de 
scholen/schoolbesturen in het samenwerkingsverband in toenemende mate hun zorgplicht 
kunnen realiseren met financiële ondersteuning van het samenwerkingsverband. Dit heeft 
geleid tot een rijk palet aan mogelijkheden, die deels al zijn geëffectueerd of die voor een 
groot deel hun beslag zullen krijgen in de planperiode.  
 
Daarnaast voert het samenwerkingsverband de volgende activiteiten uit: 
 

▪ Faciliteren van scholen in de versterking van de ondersteuning door het beschikbaar 
stellen van een vaste begeleider passend onderwijs (zie paragraaf 3.6 BPO). 

▪ Het beschikbaar stellen van middelen t.b.v. deskundigheidsbevordering en de inzet 
van schoolmaatschappelijk werk. 

▪ Faciliteren van scholen bij het bieden van extra ondersteuning door het beschikbaar 
stellen van gelden voor arrangementen, inclusief onderwijsopvangvoorziening GOAL!. 

▪ Het afgeven en bekostigen van de toelatingsverklaringen VSO voor leerlingen in het 
voortgezet speciaal onderwijs (voorheen cluster 3 en 4) vanuit het budget zware 
ondersteuning.  

▪ Bekostigen van de structurele en planmatige activiteiten van het 
samenwerkingsverband.  

 
 

1.5.2. Financieel beleid voor deze planperiode 
 
In deze planperiode zal het bestuur van het SWV financieel beleid formuleren, met als doel de 
scholen van het SWV specifiek te voorzien van mogelijkheden en financiële ruimte, zodat ze 
niet alleen kunnen voldoen aan hun taak en opdracht, maar ook hun ambities t.a.v. Passend 
Onderwijs kunnen realiseren. 
 
De uitgangspunten voor dit beleid zijn als volgt: 
 

▪ Elke aanvraag voor extra ondersteuning is ingebed in het groeidocument bredere 
ondersteuning; 

▪ Op het moment dat het hierboven geformuleerde beleid is geeffectueerd, zal de 
toekenning van arrangementsmiddelen op grond van historische aantallen LGF 
leerlingen komen te vervallen; 

▪ In 2021 komt een einde aan het huidige systeem rond LWOO. Het SWV heeft als beleid 
dat de middelen beschikbaar komen voor alle scholen; 

▪ Het SWV stelt een jaarlijks ondersteuningsbudget op; 
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▪ De leden van het SWV (voorheen de besturen) kunnen via het indienen van een 

begroting voor extra ondersteuning, een aanvraag indienen ten laste van dit budget, 
ingebed in de notitie bredere ondersteuning; 

▪ Scholen ontvangen voor de planperiode minstens hetzelfde bedrag aan middelen als 
in 2017 (mits correct begroot en verantwoord).  Scholen krijgen hierdoor zekerheid 
over de toekenning van middelen; 

▪ Het SWV heeft houvast over de maximaal uit te keren bedragen; 
▪ Twee maal per schooljaar wordt de inzet van de extra ondersteuning op directieniveau 

verantwoord naar het SWV in evaluatiegesprekken.   
 

Daarnaast zal het SWV de mogelijkheden bestuderen middelen vrij te maken voor incidentele 
projecten op de scholen, passend binnen de opdracht van Passend Onderwijs. Dit betreft altijd 
een tijdelijke investering.  
De personele kosten voor GOAL, AT-VO en BPO blijven nagenoeg gelijk.  
 
Paragraaf 1.6. Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging 

Inleiding: 
De onderwijsinspectie heeft in haar waarderingskader 2017 SWV Passend Onderwijs onder 
KA, Kwaliteitszorg en ambitie onder meer het volgende vastgelegd: 
 
‘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.’ 
 

1.6.1. Kwaliteitszorg 

Een deel van deze kwaliteitszorg betreft de Basiskwaliteit. Zo treft u in dit ondersteuningsplan 
de kwalitatieve en kwantitatieve beleidsdoelstellingen en de beoogde financiële effecten 
daarvan. Deze zijn eenduidig vastgelegd en besproken in het OOGO. Tevens spreekt het SWV 
de scholen en schoolbesturen aan op het nakomen van de afspraken in het 
ondersteuningsplan.  
 
Het SWV werkt verder doelgericht aan beargumenteerde verbeteringsacties, die jaarlijks 
worden vastgesteld.  
 
Naast de basiskwaliteit zijn er specifieke, SWV-eigen aspecten van kwaliteit. Onder deze 
noemer vallen onder meer de volgende zaken: 
 

▪ Het SWV heeft met de notitie bredere ondersteuning 2017 een beleidsrijke stap gezet 
naar een breder thuisnabij passend aanbod; 

▪ Samen met aangrenzende SWV-en, verenigd in het overleg ‘Passend Verbinden’ met 
zes gemeenten in de Drechtsteden is een kengetallenkaart ontwikkeld, waarmee 
inzichtelijk wordt gemaakt naar elkaar en partners welke resultaten worden bereikt, 
alsook welke verschillen er (bedoeld) bestaand tussen de samenwerkingsverbanden; 

▪ Het SWV maakt deel uit van de werkgroep monitor VSO, waarin regionaal de 
leerlingenstromen rond VSO worden gevolgd; 
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▪ Het MT van het SWV bezoekt tweemaal per schooljaar alle scholen/besturen. In het 

eerste gesprek worden de effecten van de ingezette middelen besproken en 
tussentijds geëvalueerd; in het tweede gesprek worden de besturen in de gelegenheid 
gesteld daarover verantwoording af te leggen. Van beide bezoeken worden de 
bevindingen en vervolgafspraken in verslagen vastgelegd; 

▪ Er is ten allen tijde een actueel beeld van toewijzingen extra ondersteuning, alsmede 
de plaatsing van deze leerlingen; 

▪ Met de adviesraad VO worden alle plannen binnen het SWV besproken en getoetst, 
waarbij bijzondere aandacht is voor de doelmatigheid en rechtmatigheid van de inzet;  

▪ Bij de inzet van de middelen voor extra ondersteuning wordt nadrukkelijk het resultaat 
van de geboden inzet geëvalueerd en verantwoord; 

▪ Het samenwerkingsverband biedt aan de scholen en overige betrokken partijen advies 
en consultatie. 
 

Binnen het SWV is sprake van gezonde professionele kwaliteitscultuur, wat inhoudt dat bij 
medewerkers een grote mate van transparantie en integriteit aanwezig is, waarop men elkaar 
actief aanspreekt. Het toezicht op het SWV heeft een meer onafhankelijke dimensie gekregen 
met het aantrekken van onafhankelijke voorzitters voor de Algemene Ledenvergadering en de 
Auditcommissie.  
Het SWV rekent het tot haar maatschappelijke opdracht alles in het werk te stellen om 
leerlingen waar nodig (nieuwe) perspectieven te bieden. Zo wordt niet alleen het thuiszitten 
actief voorkomen, maar is er ook gericht beleid ontwikkeld die heeft geleid tot een bewezen 
aanpak voor jongeren die in voorgaande jaren zijn afgehaakt van het onderwijs. Dit beleid is 
verwoord in de notitie ‘Opstaan voor Thuiszitters’.  
 
 

1.6.1. Kwaliteitsinstrumenten 

Voor de juiste input voor de PDCA cyclus maakt het SWV gebruik van de volgende (digitale) 
instrumenten: 
 

▪ Het dashboard Passend Onderwijs; 
▪ De MARAP reportages (ieder kwartaal) vanuit het administratiekantoor; 
▪ De regionale monitor (v)so. 

 
 
1.6.2. Doelen met betrekking tot Kwaliteit in de planperiode 
 
Voor de doelstellingen met betrekking tot de kwaliteit van het samenwerkingsverband, 
gedurende de planperiode, wordt verwezen naar de geformuleerde doelen van het 
samenwerkingsverband in hoofdstuk 1.4. 
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Hoofdstuk 2 - Inrichting van het samenwerkingsverband 

 
2.1.  Wat zegt de wet Passend Onderwijs?  
 
In artikel 17a, lid 4 wordt o.a. de verplichting van een rechtsvorm aangegeven. In artikel 17a, 
lid 2 en lid 5 wordt aangegeven welke bevoegde gezagen deelnemen of kunnen deelnemen 
aan een samenwerkingsverband. Daarnaast bevat de wet een aantal artikelen, dat impliciet 
een beroep doet op de organisatiekwaliteit van het samenwerkingsverband.  
 
2.2. De bestuurlijke en organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband.  
 

• Het samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden omvat de gemeenten 
Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht. Een 
locatie van het Willem de Zwijger College te Hardinxveld-Giessendam behoort tot het 
aanpalende samenwerkingsverband Gorinchem (28-14). Met dit 
samenwerkingsverband zijn afspraken (financieel, procedureel en inhoudelijk) 
gemaakt opdat deze locatie functioneel kan blijven deelnemen aan het 
samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden. Voor exacte informatie over de 
omvang van het samenwerkingsverband, zie www.noordelijkedrechtsteden.nl > 
samenwerkingsverband > postcodegebied. 

 

• In het kader van goed bestuur (Governance) heeft het samenwerkingsverband een 
transitie doorgemaakt, waarbij de stichting is omgezet in een vereniging. Deze 
omzetting is voltooid met het passeren van de omzettingsakten op 18 januari 2018. 
Leidende visie is dat besturen allen gelijkwaardig lid zijn van het 
samenwerkingsverband 28.13 en vanuit dit lidmaatschap hun betrokkenheid en 
belang zo goed mogelijk behartigen.  

 

• Het bestuur is overgegaan van een Dagelijks en Algemeen Bestuur naar de directeur-
bestuurder.  

• De leden vormen met elkaar in de Algemene Ledenvergadering de toezichthouders. 
Om de rolvastheid van zowel bestuur als toezicht te borgen is een onafhankelijk 
voorzitter benoemd, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. Daarnaast is er 
een onafhankelijk voorzitter benoemd van de auditcommissie financiën. Enkele ALV-
leden, gekozen door en vanuit de ALV,  maken eveneens deel uit de 
remuneratiecommissie en de auditcommissie. 

  

http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/
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2.3. Medezeggenschap en OPR 
 
Het samenwerkingsverband heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad. De wet 
Medezeggenschap op scholen is hierop van toepassing, personen van de betrokken scholen 
en ouders zijn in deze raad evenredig vertegenwoordigd.  
De Ondersteuningsplanraad heeft 12 zetels. De Ondersteuningsplanraad is in december 2013 
opgericht. De taak van de Ondersteuningsplanraad is al dan niet instemming geven aan het 
Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  
 
Het reglement van de Ondersteuningsplanraad is te vinden op de website: 
www.noordelijkedrechtsteden.nl > publicaties > reglement Ondersteuningsplanraad. 
 
De Ondersteuningsplanraad komt vier keer per jaar bij elkaar en wordt thematisch 
geïnformeerd over het beleid en de organisatie van het SWV. Daarbij is het 
samenwerkingsverband verplicht een medezeggenschap te hebben t.b.v. het personeel dat 
bij het samenwerkingsverband is aangesteld. 
De Medezeggenschapsraad is op 1 augustus 2016 opgericht en heeft drie zetels, waarmee het 
personeel wettelijk is vertegenwoordigd.  
 
 

2.4. Adviesraad 
 
De Adviesraad komt 5 maal per jaar bijeen en bestaat uit 11 leden waaronder:   

▪ SWV : directeur-bestuurder; directeur-zorg, directeur-onderwijs 
▪ Scholen: Van elke school een directielid met mandaat 

 
Zorgcoördinatoren komen 5 maal per jaar bijeen in het Zorgoverleg. De managers zorg en 
onderwijs VO sluiten hierbij aan en vormen de schakel met de Adviesraad.  
 
Taken en bevoegdheden adviesorganen  
 
De adviesraad heeft geen wettelijk verankerde positie en heeft een adviserende rol. Deze 
functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder en het MT. De adviesraad voorziet 
hen van gevraagd en ongevraagd advies. Het is aan de directeur-bestuurder of een advies al 
dan niet (volledig) wordt overgenomen.  
De adviesraad heeft de mogelijkheid tot het instellen van werkgroepen.    
De taken en bevoegdheden van de adviesraad zijn:   
 

▪ de voorbereiding van en advisering over het ondersteuningsplan;  
▪ de voorbereiding van en advisering over de begroting en de jaarrekening;   
▪ het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid.  

 
Het zorgoverleg brengt agendapunten in voor de adviesraad. Ook het managementteam SWV, 
de Advies- en Toewijzingscommissie VO en het Loket (PO) kunnen agendapunten inbrengen. 
De directeur-bestuurder bepaalt de uiteindelijke agenda.  
  

http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/
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2.5. Zorgoverleg (Zo!) 
 
Het Zorgoverleg wordt door het samenwerkingsverband 5 keer per jaar georganiseerd voor: 
 

▪ Zorgcoördinatoren scholen SWV 
▪ Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) 
▪ Ambulant Dienstverlener cluster 2 
▪ Orthopedagoog Yulius 
▪ Docenten Goal! 
▪ Medewerkers AT-VO  
▪ Directeuren onderwijs en zorg samenwerkingsverband 

 
De inhoud van deze bijeenkomsten wordt thematisch aangeboden. Hierdoor ontstaat er 
inzicht, afstemming en samenwerking op en in de scholen ten aanzien van de 
ondersteuningsbehoeften. De input die dit oplevert wordt gedeeld met de Adviesraad. 
 

2.6. Klachten- en bezwaarprocedure 
 
School 
Wanneer ouders een verschil van mening hebben over schoolplaatsing, 
ontwikkelingsperspectief, ondersteuning, schorsing of verwijdering, dienen zij dit in eerste 
instantie met de directie en het bestuur van de school waar de leerkling ingeschreven staat 
proberen op te lossen. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, dan kan een 
onderwijsconsulent worden ingeschakeld. Het zijn onafhankelijke deskundigen waar ouders 
en scholen kosteloos een beroep op kunnen doen.  

 
Indien de bemiddeling van een onderwijsconsulent ook geen uitkomst biedt, kunnen ouders 
de landelijke geschillencommissie inschakelen. Er wordt één (tijdelijke) landelijke 
geschillencommissie (voor PO, (V)SO en VO gezamenlijk) geformeerd. Deze commissie 
oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief.  
 
De commissie doet ook uitspraak in geschillen in het primair onderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit is het moment dat de zorgplicht in 
werking treedt. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen tien weken uitspraak 
als een geschil wordt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de commissie rekening met het 
schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan.  
 
Ouders kunnen, net als nu, bij geschillen over toelating en verwijdering bezwaar maken bij de 
school, de Commissie Gelijke Behandeling inschakelen en beroep aantekenen bij de rechter. 
Mocht de ouder na een uitspraak van de geschillencommissie alsnog naar de rechter stappen, 
dan neemt de rechter het oordeel van de geschillencommissie mee bij de afweging. 
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Samenwerkingsverband 

Indien er over de communicatie of dienstverlening vanuit het SWV VO Noordelijke 
Drechtsteden klachten zijn, kan er ook contact opgenomen worden met de  
directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Het gaat hier om klachten, waarbij 
betrokkenen van mening zijn dat het samenwerkingsverband zich niet dienstverlenend heeft 
opgesteld of niet heeft gecommuniceerd over werkwijzen, procedures en producten. 

 

Hoofdstuk 3 - Maatregelen ter ondersteuning vanuit SWV op de scholen 
  

3.1. Wat zegt de wet Passend Onderwijs?  
 
Iedere school moet een school-ondersteuningsprofiel (SOP)hebben (artikel 1, lid 2). In het 
school-ondersteuningsprofiel is de basisondersteuning opgenomen en geeft de school aan 
welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die specifieke ondersteuning behoeven. 
Het profiel wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. De 
medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesrecht bij de vaststelling. Indien nodig 
worden school-ondersteuningsprofielen bijgesteld. De uitkomsten uit de jaarlijks te houden 
evaluaties kunnen hiertoe aanleiding geven.  
 
In de wet passend onderwijs wordt op talrijke plaatsen gewezen op de inzet van extra 
ondersteuning. In de doelomschrijving van een samenwerkingsverband gaat het om het 
volgende: ‘het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen door maken en leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen’. 
 
In het ondersteuningsplan moet informatie worden gegeven over de procedure en criteria 
voor de verdeling, de besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en 
ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen en hoe en met welke middelen de beoogde en 
bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven zijn bereikt. Voor leerlingen waarbij  extra ondersteuning wordt 
ingezet moet een ontwikkelingsperspectiefplan worden vastgesteld 
 
 

3.2. Het schoolondersteuningsprofiel 
 
Het samenwerkingsverband heeft na advies van de Adviesraad gekozen voor het 
implementeren van een digitaal School Ondersteuningsprofiel, zodat er een breed inzicht 
ontstaat in: 

▪ Het nakomen van afspraken over de basisondersteuning door de scholen; 
▪ De mate van dekkende ondersteuning; 
▪ De ontwikkeling van de ondersteuning op de scholen. 
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Hiermee kan het samenwerkingsverband: 
 

▪ De basisondersteuning waar nodig op orde brengen; 
▪ De basisondersteuning verder verbreden en borgen; 
▪ Sturen op een verbreding van een dekkend netwerk; 
▪ De ondersteuning monitoren en sturen op ontwikkeling. 

 
De rapportages voor het samenwerkingsverband zijn ook beschikbaar voor ketenpartners. 
 

3.3. Basisondersteuning  
 
Onder basisondersteuning verstaan we het (onderwijs)ondersteuningsaanbod, die op elke 
school binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is. Uitgangspunt is dat deze 
basisondersteuning toereikend is voor zoveel mogelijk leerlingen, met als doel dat de 
leerlingen hun eigen kwaliteiten effectief en optimaal kunnen benutten. De komende jaren 
zal steeds duidelijker worden waar de grenzen liggen van de basisondersteuning. 
 
Het samenwerkingsverband combineert waar mogelijk expertise vanuit verschillende 
invalshoeken, zoals schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en (indien wenselijk) externe 
aanbieders. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband ondersteuning vanuit de AT-VO, 
GOAL en het BPO team. Het samenwerkingsverband wil op die manier een onnodig beroep op 
zware ondersteuning voorkomen, bijdragen aan het tegengaan van vroegtijdige schooluitval 
en een stimulerende en positieve leeromgeving voor leerlingen. 
 
Om de doelstellingen van passend onderwijs te realiseren heeft het samenwerkingsverband 
een ‘standaard’ voor de basisondersteuning ontwikkeld. De standaard bestaat uit 8 
referenties die beschrijven welk kwaliteitsniveau van passend onderwijs de schoolbesturen 
voor VSO willen bereiken: 
 

▪ De school heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt structureel 
aan de opbrengsten. 

▪ De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en 
competenties van haar personeel. 

▪ De school heeft een positief pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor 
leerlingen en docenten. 

▪ De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over. 
▪ De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve 

ondersteuningsstructuur. 
▪ De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, docenten en 

ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd. 
▪ De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast. 
▪ De school heeft een ondersteuningsprofiel dat is opgenomen in het schoolplan. 
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In het school-ondersteuningsprofiel zal aan de hand van deze referenties  de 
basisondersteuning per school concreet benoemd worden op de volgende deelgebieden: 
 

▪ Fysieke ruimten 
▪ Voorzieningen 
▪ Specialisten 
▪ Specifiek onderwijsaanbod 
▪ Protocollen 
▪ Toegepaste methodieken 

 
Het samenwerkingsverband zal in samenspraak met de Adviesraad bepalen in welke mate 
richtlijnen gesteld zullen worden aan de basisondersteuning binnen het 
samenwerkingsverband. 
 
 

3.4. Binnenschoolse intensieve ondersteuning 

 
Onderstaande informatie geldt zolang het voorgenomen beleid, zoals geformuleerd in 
hoofdstuk 1.5, nog niet is geïmplementeerd. 
Scholen ontvangen gelden om ondersteuning te kunnen bieden aan individuele leerlingen, die 
ondersteuning behoeven die uitstijgt boven de basiszorg. Dit zijn leerlinggebonden gelden. 
 
Bij aanvang van het schooljaar zullen op 1 augustus de toegekende gelden voor 
binnenschoolse arrangementen voor 50% worden toegekend (deze zijn vooralsnog gebaseerd 
op het aantal geïndiceerde LGF middelen in 2012). De scholen dienen zelf inzicht te houden in 
hoeverre deze leerlinggebonden middelen zijn ingezet, op welke manier deze middelen zich 
verhouden tot het School Ondersteuningsprofiel. Ook binnen een groepsarrangement dient 
in acht genomen te worden dat de gelden geregistreerd dienen te worden per leerling.  
  
Het MT van het samenwerkingsverband voert in de maanden januari en juni voortgangs- en 
evaluatie gesprekken voeren met directie, zorgcoördinator en Begeleider Passend Onderwijs 
over de inzet van de gelden gekoppeld aan het School Ondersteuningsprofiel. Deze 
gesprekken zijn cruciaal voor de toekenning en voortzetting van de toekenning van de gelden 
en de verdeling van de resterende gelden.   
  
 

3.5. Verbreding ondersteuningsaanbod 
 
Naast de gelden voor intensieve zorg worden er gelden beschikbaar gesteld voor verbreding 
van het ondersteuningsaanbod binnen de school. De notitie Breder Ondersteuningsaanbod is 
hierin leidend.  
In opdracht van de Adviesraad (voorheen Scholenoverleg) is in het jaar 2017 een werkgroep 
samengesteld om te werken aan bovengenoemde vraagstelling. De werkgroep heeft concreet 
uitvoering gegeven aan de ontwikkeling van een breder dekkend aanbod door middel van het 
in kaart brengen van doelgroepen leerlingen, die dreigen buiten boord te vallen.  
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Voor deze doelgroepen zijn schoolarrangementen ontworpen, die samenwerkingsverband 
breed kunnen worden ingezet. Aangezien de notitie een groeidocument is, blijft er in de 
planperiode ruimte voor aanvullende initiatieven. 
 

Scholen kunnen deze arrangementen implementeren met ondersteuning van het 
samenwerkingsverband. De school maakt aanspraak op de gelden door een plan in te dienen 
dat voldoet aan de onderstaande criteria:  
 

▪ Het Samenwerkingsverband (Begeleider Passend Onderwijs/AT-VO) wordt bij aanvang 
en bij uitvoering betrokken en werkt nauw samen met de school aan de ontwikkeling 
van het plan.   

▪ Het plan sluit aan op het School Ondersteuningsprofiel.   
▪ Externe ondersteuning is tijdelijk, gezien het feit dat de verbreding van het 

ondersteuningsaanbod ingebed dient te worden in de eigen structuur.   
▪ Externe ondersteuning kan structureel zijn, indien dit een specialistisch aanbod en niet 

ingebed kan worden in de structuur van de school.   
 

Het MT van het Samenwerkingsverband zal in de maanden januari en juni voortgang- en 
evaluatie gesprekken voeren met directie, zorg coördinator en Begeleider Passend Onderwijs 
over de inzet van de gelden gekoppeld aan het School Ondersteuningsprofiel. Deze 
gesprekken zijn cruciaal voor de toekenning en voortzetting van de toekenning van de gelden 
en de verdeling van de resterende gelden.   
 

3.6. Begeleiders Passend Onderwijs 

De Begeleider Passend Onderwijs functioneert als contactpersoon tussen school en SWV. Elke 

school heeft een vaste Begeleider Passend Onderwijs, die de ondersteuningsroute binnen de 

school kent door onderdeel uit te maken van het Zorgteam van de school. De toekenning van 

uren van de Begeleider Passend Onderwijs is gerelateerd aan het leerlingenaantal van de 

locatie. 
 

De begeleiders richten zich tevens op het versterken van de handelingsbekwaamheid van het 

schoolteam. Vanuit het preventieve kader wordt de begeleider Passend Onderwijs betrokken 

bij ondersteuningsvragen op de school en speelt op deze manier een rol in de signalering en 

beoordeling van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen ten aanzien van de basiszorg en 

het primaire proces. Indien de ondersteuningsbehoefte de basiszorg overstijgt, leidt dit  tot 

een aanvraag voor een binnen- of bovenschoolsarrangement of een TLV . Hierbij dient de 

Begeleider Passend Onderwijs direct betrokken te zijn.  Aangezien de Begeleider Passend 

Onderwijs onderdeel is van de basisondersteuning en vanuit die functie betrokken is bij o.a. 

het signaleren van ondersteuningsvragen, het bieden van handelingsadviezen en het 

adviseren over het (al of niet) aanvragen van arrangementen, wordt de Begeleider Passend 

Onderwijs niet ingezet ten behoeve van de uitvoering van het arrangement.  
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Het team van Begeleiders Passend Onderwijs bestaat uit professionals met een grote 

expertise op verschillende gebieden binnen het Passend Onderwijs. Om optimaal gebruik te 

kunnen maken van alle expertise zal in het formatieplan van de Begeleiders Passend 

Onderwijs gekozen worden om ruimte te creëren binnen de verdeling van de formatie. Op 

deze manier kan de Begeleider Passend Onderwijs naast de primaire taak op de eigen school 

ook gevraagd worden om vanuit het team Begeleiders Passend Onderwijs de plus-expertise in 

te zetten ten dienste van de basis(plus)zorg op een andere school.   

 

Vanuit de notitie Breder ondersteuningsaanbod in het SWV zijn een aantal 

onderwijsinitiatieven benoemd, waarbij de implementatie wordt ondersteund door de 

Begeleider Passend Onderwijs. Deze implementatie wordt gedaan door de Begeleider Passend 

Onderwijs, die zich op dit vlak verdiept heeft en een initiatief op deze manier op meerder 

scholen kan uitrollen. De Begeleider Passend Onderwijs werkt vanuit de volgende waarden: 

Acceptatie, inzicht, respect voor ieders autonomie en identiteit, gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, openheid, en kwaliteit.   
 

Visie Begeleider Passend Onderwijs:  

Het team BPO wil bereiken dat alle betrokkenen zelfbewust, vanuit hun kracht en met regie, 
de uitdagingen in het leven aan kunnen gaan.   
 

Het uitgangspunt van de BPO-er zal ten allen tijde zijn dat het belang van de leerling centraal 
zal staan. 
 

Doelstelling Begeleider Passend Onderwijs:  
De BPO-er is er in zijn/haar werkwijze op gericht om uit te gaan van mogelijkheden en mensen 
in hun kracht te zetten, waardoor de scholen zich kunnen ontwikkelen op het gebied van 
Passend Onderwijs. 
 

3.7. AT-VO 
 
De Advies en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-VO) is een onafhankelijke 
commissie binnen het SWV en bestaat uit een LWOO/PrO deskundige, een orthopedagoog 
of GZ psycholoog, een derde deskundige (master [S]EN) en een voorzitter. Waar nodig wordt 
deze commissie uitgebreid met externe deskundigen.   
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De AT-VO: 
 

▪ Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan SO en V(S)O scholen, leerlingen, ouders en 
andere bij een leerling betrokken partijen en onderhoudt hiervoor nauwe contacten 
met de interne begeleiders, zorgcoördinatoren en begeleiders passend onderwijs; 

▪ Organiseert overleggen met- en tussen de verschillende partijen; 
▪ Bewaakt de doorlopende leer- en ondersteuningslijnen van PO naar VO; 
▪ Signaleert knelpunten;  
▪ Initieert en verzorgt (waar nodig) aanvullende intelligentie- en sociaal 

emotionele onderzoeken;  
▪ Beoordeelt de aanvraag voor een aanwijzing LWOO, TLV PrO, TLV VSO en geeft een 

besluit af; 
▪ Beoordeelt de individuele aanvragen van de bovenschoolse arrangementen; 
▪ Monitoren van leerlingstromen VO-VSO; 
▪ Geeft uitvoering aan het Meldpunt Thuiszitters. 

  
 

3.8. Bovenschools arrangement Goal 
 

De initiatieven voortvloeiend uit de notitie Breder Ondersteuningsaanbod dienen de komende 
jaren geïmplementeerd te worden in de scholen, waardoor er een minder groot beroep 
gedaan zal worden op een tijdelijke plaatsing op Goal. Toch ziet het SWV, met de input van 
het Scholenoverleg, het Zorg Overleg, de AT-VO en de docenten van Goal, de noodzaak 
bestaan om in de toekomst een rebound voorziening te handhaven. Er zullen altijd situaties 
ontstaan in scholen, waardoor het nodig is om even afstand te nemen. Een aantal jaren 
geleden is er een plan geschreven voor uitbreiding van het arrangement GOAL, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. GOAL zou dan op drie manieren ingezet kunnen worden. 
Preventieve ondersteuning binnen de school, plaatsing bij GOAL en begeleiding van/op school 
bij terugplaatsing.   
 

Zo kan er gedacht worden aan: 
 

▪ Meerdere contactmomenten per week op locatie Duindoornhof, waarin het 
lesprogramma van de school geïnstrueerd en besproken wordt, waarna de leerling 
thuis verder werkt aan de lesstof.  

▪ Directe plaatsing van meerdere leerlingen uit één groep als time-out naast de 
bestaande groepen van GOAL .   

▪ Preventieve ondersteuning bieden op groepsniveau aan scholen in samenwerking met 
de Begeleider Passend Onderwijs.  

▪ Begeleiding van de leerling bij terugplaatsing op de school van herkomst door de 
docent van GOAL in samenwerking met de Begeleider Passend Onderwijs.   
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Arrangement GOAL begeleidingsaanbod 

 
 

Goal Contact Goal Rebound Goal Restart 

 
Contact momenten 
Schoolwerkbegeleding 
Stagebegeleiding 
Klasseninterventie 

 
Onderwijsopvang 
Volletijdsonderwijs 
Gedragstraining 
Rustherstel 
Perspectief-ontwikkeling 
Ontw. zelfbeeld t.a.v. onderwijs 
Relatieherstel met school en 
docenten 
 

 
Angstreductie training 
Hervatten opbouwen 
schoolritme 
Bepalen onderwijsniveau 
Perspectief- ontwikkeling 
 

 
 

3.9. Deskundigheidsbevordering 
 

De school ontvangt gelden voor deskundigheidsbevordering waarmee de deskundigheid van 
de teams bevorderd kan worden op het gebied van Passend Onderwijs. De toekenning is 
gebaseerd op het leerlingaantal van het voorgaande schooljaar en een toegekende vaste voet 
om ook de kleinere scholen tegemoet te kunnen komen. Daarnaast investeert het 
samenwerkingsverband in expertise op de scholen en in de eigen organisatie door intervisie, 
trainingen en Kenniskringen te organiseren. 
 
 Alle beschrijvingen in hoofdstuk 3 zijn weergegeven in onderstaand schema. 
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4. Toekenning van toelaatbaarheid 
 

4.1. Wat zegt de wet Passend Onderwijs  
 
De scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurige 
ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen maken deel uit van de 
regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband geeft een 
toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het VSO. Voor 
kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking zijn instellingen ingericht 
die het onderwijs, de toelaatbaarheid en de ondersteuning voor deze leerlingen verzorgen. 
In de wet passend onderwijs (artikel 26) wordt aangegeven dat voor leerlingen waarbij sprake 
is van extra ondersteuning er sprake moet zijn van een ontwikkelingsperspectiefplan.  
De overheid streeft ernaar het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs te 
integreren in passend onderwijs. Dat kan consequenties hebben voor de inhoudelijke 
ontwikkeling van de scholen en voor de toelating van leerlingen. Vanaf het schooljaar 2015-
2016 is de taakstelling van de RVC  overgenomen door het samenwerkingsverband (AT-VO). 
 

4.2. Toelaatbaarheidsverklaringen voortgezet speciaal onderwijs  
 
De toewijzing van een toelaatbaarheidsverklaring (VSO) is een besluit in de zin van de 
Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaarschriften over de beslissingen van toelaatbaarheid 
kunnen worden ingediend bij de commissie bezwaarschriften.  
 
De AT-VO zal t.b.v. het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen naast de eerder omschreven 
bezetting, waar functioneel nodig worden uitgebreid met een kinder- of jeugdpsycholoog, een 
pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.  
Bij een positief vso-advies geeft het samenwerkingsverband een verklaring af met daarop 
vermeld het nummer van de toelaatbaarheidsverklaring, de start- en einddatum en het 
overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning (categorie 1, 2 of 3).  
 
De wet passend onderwijs onderscheidt de volgende drie categorieën voor zware 
ondersteuning:  
 
categorie I, huidige zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, epilepsie en 
leerlingen kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen  
 
categorie II, huidige lichamelijk gehandicapten;  
 
categorie III, huidige meervoudig gehandicapten. De procedure voor het aanvragen van een 
toelaatbaarheidsverklaring. 
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Aanvraag 
 
Indien de (onderwijs)ondersteuningsbehoefte van een leerling het reguliere voortgezet 
onderwijs overstijgt, dan kunnen ouders en/of de school bij de AT-VO van het 
samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Hiervoor worden 
aanvraagformulieren beschikbaar gesteld. Zie voor aanvraag TLV: zie 
www.noordelijkedrechtsteden.nl > formulieren > aanvraag TLV In het aanvraagformulier kan 
de gewenste informatie worden vermeld.  
 
De AT-VO beoordeelt de aanvraag aan de hand van de inhoud en op volledigheid (het 
ontwikkelingsperspectiefplan is hierbij een belangrijk document) en geeft binnen zes weken 
na aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring uitsluitsel. In bijzondere omstandigheden kan 
de AT-VO de termijn verlengen met maximaal zes weken. De aanvraag voor een TLV wordt 
binnen twee weken behandeld. Indien de toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven wordt 
deze aan de school en de ouders verzonden.  
 

Duur van TLV 
 
Over de duur van de toelaatbaarheidsverklaringen het volgende: Als het om leerlingen met 
een ernstig meervoudige beperking gaat, zal de toelaatbaarheidsverklaring voor de gehele 
schoolloopbaan worden afgegeven. Voor de leerlingen van cluster 4 wordt de 
toelaatbaarheidsverklaring voor een periode van minimaal een jaar verstrekt. Wat betreft 
de her indicering van de cluster 3 en 4 leerlingen is het ontwikkelingsperspectiefplan van groot 
belang. Zowel voortzetting in het voortgezet speciaal onderwijs als de mogelijke overstap, 
dienen gedocumenteerd en gemotiveerd te worden. De ouders en de leerling hebben hier een 
zwaarwegende stem.  
 

Terug- en overplaatsing  
 
De procedure en het beleid m.b.t. de terug- en overplaatsing van leerlingen bij wie de 
toelaatbaarheidsverklaring is verstreken: als uit het ontwikkelingsperspectief van de leerling 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs blijkt dat de doelen bijgesteld kunnen worden, behoort 
een reguliere vorm van onderwijs tot de mogelijkheden. De school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs zal in deze situaties in nauw overleg met de ouders en de AT-VO over de 
mogelijkheden overleg voeren. 
 
 Indien alle betrokkenen van mening zijn dat een overstap naar het regulier onderwijs, al of 
niet met een arrangement, gewenst is kunnen de ouders hun kind aanmelden bij de school 
van hun keuze. Hierbij kan de AT-VO een adviserende functie hebben. 
 
De wet passend onderwijs geeft aan, dat de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal 
onderwijs in principe eindigt op het moment van de afronding van het speciaal onderwijs. Dat 
betekent dat de AT-VO voor elke leerling die het speciaal onderwijs heeft afgerond moet 
bezien of er een toelaatbaarheidsverklaring  verstrekt kan worden voor de toelating tot het 
voortgezet speciaal onderwijs.  
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Dit betekent dat iedere leerling eindgroep speciaal onderwijs cluster 3 en 4 waarvan de ouders 
voorzetting op het voortgezet onderwijs wensen aangemeld dient te worden bij de AT-VO.  
Bij toewijzing van een TLV wordt ook de duur en bekostigingscategorie vastgesteld. Dit is 
afhankelijk van de leeftijd, het doel en de ondersteuningsbehoefte van een leerling. 
In principe wordt een TLV tot de maximumleeftijd van 18 jaar afgegeven, tenzij het halen van 
een diploma nog een reëel perspectief is (maximale leeftijd: 20 jaar). 
 

4.3. Aanwijzing Praktijkonderwijs  en Leerwegondersteunend Onderwijs 
 
De AT-VO hanteert de wettelijke criteria die voor 2016 gehanteerd werden door de RVC. Het 
samenwerkingsverband beraadt zich in 2018-2020 op het integreren van 
Leerwegondersteunend Onderwijs binnen Passend Onderwijs.  
 
4.4. Procedure hoor- en adviescommissie van het SWV VO Noordelijke Drechtsteden  
 
Bezwaar tegen een besluit van de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (AT-
VO) kan ingediend worden bij een onafhankelijke hoor- en adviescommissie.  
(Zie www.noordelijkedrechtsteden.nl > swv > bezwaar- en hoorcommissie.) 
 
De bezwaarprocedure geeft de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband de 
gelegenheid een eerder genomen besluit te heroverwegen.(Hierbij gaat het om zowel de 
formele als de inhoudelijke toetsing van het besluit.) De hoor- en adviescommissie brengt 
alleen een advies uit aan de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en het 
bestuur, zij beslist niet.  
 
Een  bezwaarschrift kan ingediend worden  tegen een door de AT-VO afgegeven of 
afgewezen aanvraag : 
 

▪ Aanwijzing LWOO 

▪ Toelaatbaarheidsverklaring tot praktijkonderwijs 
▪ Toelaatbaarheidsverklaring tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

 
Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen. Een belanghebbende is iemand 
wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de AT-VO is betrokken.  
 
Belanghebbend zijn bijvoorbeeld: 
 

▪ De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een leerling waarvoor de aanwijzing 
of  toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd; 

▪ De school die de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd;  
▪ Overige andere belanghebbenden. 

 
 
  

http://www.noordelijkedrechtsteden.nl/
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5. Samenwerken in de regio 

 
5.1. Wet Passend Onderwijs  
 
In de wet passend onderwijs wordt in artikel 18a, lid 9 het volgende gesteld:   
Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het plan op 
overeenstemming gericht overleg (OOGO) heeft plaatsgevonden met burgemeester en 
wethouders van de gemeenten uit het samenwerkingsverband. Het overleg met 
burgemeester en wethouders vindt plaats overeenkomstig een procedure, vastgesteld door 
het samenwerkingsverband en burgemeester en wethouders van die gemeente of 
gemeenten.  
  
In artikel 17b wordt ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven gesteld dat 
het onderwijs gericht is op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de 
leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag daarbij in overleg met een aantal instellingen zoals 
instellingen uit de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning of een 
zorgaanbieder.  
 
Vanaf 1 januari 2015 hebben de gemeenten te maken met een gewijzigde Jeugdwet, WMO, 
wijzigingen in de ZBWZ en de Participatiewet. Tussen de beide wetgevingen bestaan 
raakvlakken, met name daar waar Passend Onderwijs en de jeugdhulp elkaar kunnen 
versterken. In beide wetten is opgenomen dat het samenwerkingsverband en de gemeenten 
van de regio een plan moeten maken waarin is beschreven hoe passend onderwijs en de 
jeugdhulp wordt ingericht. De beide partijen dienen deze plannen in een 
overeenstemmingsgericht overleg met elkaar te bespreken.   
 
  

5.2. VSO 
 
Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor die leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs 
niet meer passend is. De wet Passend Onderwijs heeft ook betrekking op de clusters 3 en 4. 
De besturen en scholen van deze clusters behoren tot het samenwerkingsverband. Met de 
clusters 1 en 2 zijn afspraken gemaakt.  
  
 

5.3. PO/Doorgaande lijnen/Aanmeldprocedure 
 
Het voortgezet onderwijs begint in het primair onderwijs. Met de kans om goed onderwijs 
met goed onderwijs te continueren. Naast een systematische dossieropbouw is het zorgvuldig 
doorgeven van de leerling gegevens van groot belang voor een doorlopende schoolloopbaan.  
De belangrijkste elementen hierin zijn voorlichting, afspraken over het onderwijskundig 
rapport en het (geautomatiseerd) doorgeven, aanmelden en monitoren van informatie. 
Verder het maken van afspraken over advisering en aanmelding bij de scholen voor voortgezet 
onderwijs en het maken van afspraken over de doorgaande lijnen voor de leerlingen met extra 
ondersteuning. 
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Het voormalig bestuur van het samenwerkingsverband heeft ingezet op versterking van de 
doorgaande lijn PO-VO door te kiezen voor een directeur-bestuurder PO-VO. Beide 
samenwerkingsverbanden zijn sinds 01-04-2018 gezamenlijk gehuisvest, waardoor er voor de 
begeleiders Passend Onderwijs (VO) en de ambulant begeleiders meer ruimte is voor 
overdracht en afstemming voor de individuele leerling. Binnen het MT Breed (PO-VO) worden 
beleidslijnen op elkaar afgestemd. 
 

Aanmeldprocedure 
 
Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies van het primair onderwijs 
leidend. Scholen voor primair onderwijs dienen voor 1 maart een schriftelijk schooladvies aan 
al hun leerlingen te verstrekken. Leerlingen worden vervolgens conform dit advies in het VO 
geplaatst. Daarbij geldt dat VO scholen leerlingen desgewenst wel hoger mogen plaatsen dan 
het advies van de basisschool. Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders 
en de leerling zelf.  
Het advies op basis van de score op de eindtoets heeft in deze procedure de plek als 
onafhankelijk, tweede gegeven en geeft de mogelijkheid om het advies (naar boven) bij te 
stellen. 
 

Omdat het schooladvies bij de toelating tot het VO centraal staat, mogen VO scholen de 
toelating niet afhankelijk stellen van het resultaat op de eindtoets. Ook mogen zij naast de 
eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor 
toelatingstoetsen die de VO-school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen 
die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het Cito Volgsysteem 
primair onderwijs of een IQ-test).  
 

De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het schooladvies.  
Uiteraard is het van groot belang dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Dit advies is 
gebaseerd op de gehele schoolloopbaan van een leerling. Basisscholen geven in een 
schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs volgens hen het beste bij een leerling past. 
Bij het streven naar een krachtig advies voor een schooltype, gaat men vooral uit van:  
 

▪ de aanleg en de talenten van een leerling;  
▪ de leerprestaties;  
▪ de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;  
▪ de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.  

 

Zaken als het Cito LOVS, OPP, NIO (of andere IQ-test) en overige relevante bevindingen dienen 
hierin betrokken te worden.  
 
Een basisschool kan bijvoorbeeld een dubbel leerwegadvies geven, de VO-school bepaalt in 
dat geval in welke leerling geplaatst wordt. Voor bijvoorbeeld het schooladvies ‘VMBO 
basisberoepsgerichte leerweg met LWOO’ geldt, dat het deel ‘met LWOO’ dan geen onderdeel 
van het schooladvies is. LWOO betreft een vorm van extra ondersteuning en de basisschool 
geeft alleen aan dat men verwacht dat de leerling in het VMBO-LWOO nodig heeft.  
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De Advies-en Toewijzingscommissie voortgezet Onderwijs bepaalt na beoordeling van het 
complete dossier of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor een aanwijzing LWOO 
of TLV PrO.  
Het advies van de basisschool is dus leidend. Binnen het SWV-VO Noordelijke Drechtsteden is 
dit niets nieuws omdat we altijd al in de geest hiervan hebben gehandeld. Cijfers, scores en 
onderzoek uitslagen zijn er om dit advies, dat gebaseerd is op de ontwikkeling van het kind 
gedurende de hele schoolloopbaan, mede te onderbouwen. Die ontwikkeling kan goed in 
beeld gebracht worden via het Leerling Volg Systeem (LVS). Deze informatie is vooral bedoeld 
ter ondersteuning van de groepsleerkracht, directeur, school voor het geven van een 
gefundeerd eindadvies aan ouders, bij het opstellen van het onderwijskundig rapport (OKR) 
en bij de warme overdracht naar het VO.  
Waar een kind het beste tot haar of zijn recht komt, hangt van een aantal factoren af. 
 

Voor een goede inschatting van het cognitieve niveau van een leerling kunnen de gegevens 
van het LOVS en eventuele testgegevens worden gebruikt. De (werk)houding van de leerling 
en de wijze waarop hij/zij leerstof opneemt en verwerkt is van groot belang. Dat is niet te 
vangen in een score. Inzicht hierin is vaak het meest aanwezig bij hen die langere tijd met het 
kind hebben gewerkt en de ontwikkeling hebben gevolgd. Ook het sociaal-emotioneel 
functioneren en het doorzettingsvermogen kunnen een grote rol spelen voor uiteindelijk 
succes in het VO.  
  

5.4. SO/Doorgaande lijnen 
 
Met de invoering van Passend Onderwijs is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor 
de toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs. De CVI heeft in mei 
2014 haar taken beëindigd. De uitvoering hiervan is overgenomen door de AT-VO van het 
samenwerkingsverband. De bestaande indicaties worden geleidelijk vervangen door 
ondersteuningsarrangementen. Naar verwachting zal een klein aantal leerlingen vanuit het 
speciaal onderwijs door kunnen stromen naar het regulier voortgezet onderwijs. 
 

5.5. MBO/Doorgaande lijnen 
 
De aansluiting tussen het VO, MBO en arbeidsmarkt krijgt veel aandacht. In het 
samenwerkingsverband is in dit kader de werkgroep VO-MBO actief.  
 
De activiteiten van de werkgroep VO-MBO hebben als doelen:  

▪ (geautomatiseerde) informatie overdracht,  
▪ Warme overdracht van leerlingengegevens van VO naar MBO,  
▪ LOB en loopbaandossier,  
▪ Het volgen van VMBO-risicoleerlingen in het MBO en het bevorderen van 

deskundigheidsbevordering 
 

Als overall doelen gelden, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bevorderen 
van effectieve schoolloopbanen. Om deze doelstellingen te realiseren worden er door het 
samenwerkingsverband jaarlijks structureel vier bijeenkomsten georganiseerd waarbij de 
decanen van het VO/MBO uit de regio en leerplicht aansluiten. 
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Aanmeldprocedure 
 
Om Passend Onderwijs goed te kunnen realiseren is er in samenwerking met het MBO een 
overstapkalender gemaakt, waardoor de overstap vanuit het VO naar het MBO gestroomlijnd 
wordt. Binnen het decanenoverleg staat deze overstapkalender jaarlijks centraal.  
Tevens worden er VSV activiteiten ingezet op de VO scholen om deze overstap voor 
risicoleerlingen te begeleiden. 

 
5.6. Cluster 1 en cluster 2 

 
Cluster 1 
Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor die leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs 
niet meer past. De partner voor leerlingen met een visuele handicap voor het 
samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is Visio. Een kwart van de leerlingen 
met een visuele beperking is aangewezen op een onderwijsinstellingen van Visio. Ongeveer 
de helft van deze leerlingen heeft een meervoudige beperking of problematiek. In een enkele 
situatie kan na 2 – 3 jaar een overstap gemaakt worden naar een reguliere school. Dit kan 
omdat de cluster 1 scholen dezelfde kerndoelen nastreven en onderwijsprogramma’s 
gebruiken als in het regulier onderwijs. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een 
visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de koninklijke 
Visio. Na onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek of het kind op basis van de 
landelijke toelatingscriteria recht heeft op een cluster 1 indicatie. Hierbij wordt ook 
aangegeven of het kind recht heeft op ambulante onderwijskundige begeleiding of op 
onderwijs op één van de scholen voor leerlingen met visuele beperking van Visio. Er is geen 
sprake meer van een financiële bijdrage (schooldeel rugzak) voor de school. Alle middelen 
worden ingezet t.b.v. de ambulante begeleiding.   
  

Cluster 2 
Leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kunnen als er sprake is van 
een onderwijsbehoefte rekenen op ondersteuning vanuit cluster 2. Het gaat om leerlingen die 
doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben. De cluster 2 aanbieder voor het 
samenwerkingsverband is de Koninklijke Auris Groep. Deze instelling biedt een 
signaleringsinstrument aan waarmee de eerste kenmerken van auditieve en/of 
communicatieve problematieken kunnen worden herkend. De schoolinterne leerlingenzorg 
kan hiermee een eerste vaststelling doen en eventueel een beroep doen op een consultatie- 
en adviestraject door de instelling cluster 2. De uitkomsten vanuit het signaleringsinstrument  
kunnen leiden tot afspraken tussen de school en de regionale instelling cluster 2. Eveneens bij 
cluster 2 is er geen sprake meer van een financiële bijdrage (schooldeel rugzak) voor de school.  
alle middelen worden ingezet t.b.v. de ambulante begeleiding.  Vanuit het 
samenwerkingsverband wordt ingezet op structurele ondersteuning van leerlingen met een 
taalachterstand. Vanuit de notitie Breder Ondersteuningsaanbod worden op verschillende 
scholen mogelijkheden geboden om deze leerlingen te ondersteunen. Het 
samenwerkingsverband wil (eventueel in samenwerking met Auris) in het preventieve kader 
scholen stimuleren om in te zetten op actief taalbeleid aansluitend op het taalarrangement 
van het primair onderwijs.  
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5.7. Gemeenten en Jeugdhulp: Integraal arrangeren  
 

In de afgelopen jaren is het besef gegroeid dat voor de oplossing van problemen van jongeren 
het noodzakelijk is dat er tussen het onderwijs, de gemeenten en de instellingen voor 
jeugdhulp intensief wordt samengewerkt. Dat heeft geleid tot een visie en een werkwijze die 
aangeduid wordt als integraal werken: gezamenlijk en doelgericht werken aan een passende 
aanpak voor onderwijs-, opvoed- en ondersteuningsbehoefte(n) van jongeren, ouders en 
professionals op basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur.   
 
De afgelopen jaren is gebleken dat er voor sommige jongeren meer nodig is dan algemene 
onder-wijsondersteuning en jeugdhulp op school. Deze jongeren hebben een zodanig 
meervoudige ondersteuningsbehoefte, dat zij zonder een intensieve integrale aanpak 
(gedeeltelijk) thuis komen te zitten en/of geen passend onderwijsaanbod krijgen op de eigen 
school. Het doel van een OZA is dat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en 
daardoor hun ontwikkelingsperspectief kunnen realiseren.  
 
Het samenwerkingsverband wil daarom komen tot een proces van integraal arrangeren en 
een integraal aanbod van jeugdhulpverlening en onderwijsondersteuning. Dat wil zeggen dat 
het samenwerkingsverband arrangeert in nauwe samenwerking met de sociale wijkteams, 
zodat één integraal arrangement van onderwijsondersteuning en jeugdhulpverlening ontstaat 
(één kind - één plan). Dat kan zowel op het niveau van de ondersteuningsteams in de scholen 
als op het niveau van een voortgangsbespreking in het samenwerkingsverband. De komende 
jaren zet het samenwerkingsverband zich in voor het vaststellen en het uitrollen van dit 
integrale werkproces.  
 
Het samenwerkingsverband wil graag samen met partners op basis van wat jongeren nodig 
hebben een visie op het voorzieningenlandschap ontwikkelen. Gemeenten en het 
samenwerkingsverband hebben samen een inspanningsverplichting op dit continuüm van 
onderwijs en zorg. De verschillende partners van onderwijs en zorg moeten vanuit hun 
gedeelde verantwoordelijkheid hiervoor nauwer met elkaar samenwerken. Het dekkend 
netwerk aan onderwijsondersteuning kan hierbij dus ook niet los gezien worden van de 
jeugdhulpverlening waar de gemeenten voor verantwoordelijk zijn.  
 
De Kader Notitie Passend Verbinden (Drechtsteden - 2015-2018) is de onderlegger geweest 
voor een goede samenwerking en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg. De basis 
is hiermee gelegd. Voortschrijdend inzicht door ervaringen van zowel onderwijs als zorg heeft 
het afgelopen jaar een brede input gegeven aan een verbetertraject, gericht op integraal 
arrangeren.  
 
De meerjarenbegroting van de Service Organisatie laat zien dat de processen van toekennen 
van hulpverlening leiden tot tekorten bij gemeenten. De Service Organisatie geeft in zijn 
meerjarenperspectief (januari 2018) aan dat een verschuiving van de middelen naar de 
voorkant ten behoeve van een preventieve inzet een oplossing zou kunnen bieden voor het 
ontstaan van die tekorten.  
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Daarnaast wordt duidelijk in de recent afgenomen interviews door de Service Organisatie dat 
zowel vanuit onderwijs als vanuit zorg geconstateerd wordt dat het toekenningsproces op een 
aantal onderdelen aan beide kanten (zowel in het onderwijs als in de sociale wijkteams) plaats 
vindt, waardoor dit dubbel uitgevoerd wordt. Dit vertraagt het proces en is een extra belasting 
voor de jongere en/of gezin. Ook kan deze dubbelslag leiden tot niet op elkaar aansluitende 
hulpverlening.  
 

Het samenwerkingsverband acht het noodzakelijk voor een goed integraal proces van 
arrangeren dat:  
 

▪ Er zichtbare aanwezigheid is in de scholen van een vaste schakel met/ naar 
jeugdhulpverlening. 

▪ Deze schakel moet mandaat hebben om samen met de school te kunnen arrangeren en 

is de vaste schakel naar de jeugdhulpverlening. Deze schakel moet mandaat hebben om 

samen met de school te kunnen arrangeren en te kunnen indiceren. Daarmee is er een 

“vier-ogen principe”: die van de school en van de jeugdhulpverlening, maar dan aan één 

tafel.  

▪ Er in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken worden gemaakt over samenwerking bij 

signalering / jeugdhulptraject tussen jongere/ouders, jeugdprofessional /ib'ers.  

▪ De samenwerkingsverbanden (SWV-en) faciliteren, samen met de sociale wijkteams 

(SWT’s) (preventieve) onderwijs-zorgarrangementen. De IB-ers, zorgcoördinatoren, 

SMW-er vervullen een verbindende rol in dezen.   

▪ Onderwijs-zorg arrangementen en voorzieningen jeugdhulp worden aan één tafel, in 

gezamenlijkheid toegekend om integraal arrangeren te bevorderen.  

▪ Een deel van de middelen door zowel de samenwerkingsverbanden als de 

serviceorganisatie Jeugd preventief en flexibel wordt ingezet. Dat betekent dat een deel 

van de middelen niet op voorhand naar zorgaanbieders gaat (inkoop van 

jeugdhulpverlening), maar gereserveerd wordt voor gezamenlijke onderwijs-

zorgarrangementen.  

▪ Ten aanzien van de inkoop van zorgaanbieders de samenwerkingsverbanden kunnen 

meebeslissen. De SWV-en hebben veel ervaring met de zorgaanbieders, die mede van 

invloed kan zijn op deze inkoop. Bovendien: niet alleen ten aanzien van de eventueel 

gerealiseerde preventief ingezette, flexibele middelen, maar ook wat betreft de  overige 

middelen geldt dat winst (efficiency, doelmatigheid) bereikt kan worden als nauw wordt 

aangesloten bij de inzet vanuit de scholen. Ook hiervoor geldt dat integraal arrangeren 

impliciet meerwaarde heeft.  
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Beoogde resultaten integraal arrangeren  
 

▪ Een steviger inzet op preventieve trajecten, waarmee aanspraak op duurdere zorg 
wordt voorkomen. Een significante daling van deze (geïndiceerde) jeugdhulpverlening 
zal het effect zijn.  Daarvan hebben de SWV-en al concrete voorbeelden.  

▪ Er komt meer tijd vrij voor de eigenlijke werkprocessen, omdat de dubbele uitvoering 

uit het arrangeerproces wordt gehaald. Dit zal overigens ook tot meer tevredenheid 

leiden bij betrokkenen (ouders, jongeren) die niet iedere keer opnieuw hun verhaal 

hoeven te vertellen.   

▪ De mogelijkheid tot afschalen binnen de jeugdhulpverlening wordt beter en er kan meer 

losgekomen worden van bestaande trajecten.   

▪ Er ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het welslagen van 

hulpverleningstrajecten.   

▪ Er vindt kennisoverdracht plaats, waardoor het niveau en de kwaliteit van wederzijdse 

werkwijzen wordt verhoogd.  

  

5.8. Afstemming gemeenten en samenwerkingsverbanden/ Passend 
verbinden 
 

De gemeenten hebben ten aanzien van de jeugdhulp een coördinerende en sturende rol. Om 
een gezamenlijke aanpak te realiseren, is het gewenst dat alle betrokkenen vanuit een 
gemeenschappelijke visie en concept werken. De komende jaren zijn dan ook gericht op het 
uitrollen van het integraal arrangeren Hiertoe zijn de volgende overleggen:  
  

▪ Er bestaat een regionale overlegstructuur van onderwijs, gemeenten, instellingen 
jeugdhulp en leerplicht. Deze overleggen bevinden zich zowel op beleidsniveau als op 
uitvoeringsniveau. De regio betreft ZHZ.  

▪ Het samenwerkingsverband neemt deel aan het overleg voortijdig 
schoolverlaten/plusvoorzieningen. Er zijn lokale en regionale afspraken over inzet van 
de schoolmaatschappelijk werk medewerkers en regionale afspraken met de 
medewerkers leerplicht en de jeugdgezondheidszorg.     

▪ Er zijn afspraken gemaakt over de overdracht van informatie van primair-, speciaal 
onderwijs naar voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en van 
voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs.   

 

5.9. Leerplicht 
 

Het samenwerkingsverband en de gemeenten werken samen aan het voorkomen van 
thuiszittende leerlingen. Leerplichtambtenaren nemen deel aan de ondersteuningsteams van 
de scholen en aan overleggen van de AT-VO. 
 

Vanuit de AT-VO zijn twee medewerkers aangewezen, die samen het Meldpunt Thuiszitters 
vormen. Vanuit dit Meldpunt wordt in nauwe samenwerking met de scholen en leerplicht het 
zorgelijk verzuim van individuele leerlingen gevolgd en worden er acties ondernomen met het 
oog op dreigende thuiszitters. Het Meldpunt Thuiszitters kan ingeschakeld worden door alle, 
bij een leerling betrokken partijen. 
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5.10. Leerlingenvervoer 
 
Vanuit de samenwerkingsagenda Passend Verbinden werken de vijf betrokken gemeenten 
nauw samen met het samenwerkingsverband om op maat passend onderwijs te realiseren. 
Het ontschotten van het aanbod in leerlingenvervoer is hierbij een groot aandachtspunt 
waarin de leerling centraal staat.  
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