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Inleiding 

In het Ondersteuningsplan, deel A, zijn de uitgangspunten en ambities voor de komende planperiode  

beschreven. De reeds bestaande structuren, overleggen en procedures, soms enigszins 

geactualiseerd of verduidelijkt, worden in dit deel B beschreven.  

Indien blijkt dat het gewenst is dat op grond van actuele ontwikkelingen een en ander wordt 

bijgesteld, dan worden de regelingen aangepast. Daar waar een en ander zou leiden tot een wijziging 

van beleid, zullen de procedures van besluitvorming in acht genomen worden. 

 

1. Passend onderwijs voor elke leerling met een ondersteuningsvraag 

2. Organisatie 

3. Bekostiging 

4. Resultaten 

5. Informeren van ouders 

6. Samenwerken met ketenpartners 

7. Voortgezet Speciaal Onderwijs algemeen 
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1. Passend onderwijs voor elke leerling met een ondersteuningsvraag 

In de regio Midden Holland Rijnstreek zijn zo’n 18.800 leerlingen ingeschreven bij de V(S)O-scholen.  
In een bijlage wordt een overzicht gegeven van het aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband 
met nadere specificatie van het aantal leerlingen over schoolsoorten. Al die leerlingen willen we 
goed onderwijs bieden en passende ondersteuning, indien nodig.  

1.1 Ondersteuningsstructuur 

Als uitgangspunten voor de toewijzing van de ondersteuning gelden de volgende zaken: 

• handelingsgericht werken en handelingsgericht arrangeren: vanuit een planmatige en 
cyclische zorgstructuur laagdrempelig ondersteuningsarrangementen toewijzen; 

• school als vind- én werkplaats; 

• zo min mogelijk opschalen;  

• ouders en leerlingen worden nauw bij het proces betrokken. 
 
Schematisch kan dit als volgt worden voorgesteld: 

 

1.2 Basisondersteuning  

Basisondersteuning is de ondersteuning die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen 
organisatie biedt aan alle leerlingen. Uitgangspunt is dat elke school goed onderwijs biedt. Goed 
onderwijs is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van elke school en haar bestuur.   
De wetgeving schrijft voor dat de besturen van het samenwerkingsverband met elkaar afspraken 
maken over het niveau van basisondersteuning dat alle scholen moeten realiseren. Dit is gebeurd. 
 
De Notitie Basisondersteuning swv VO VSO MHR 2015 is de actueel lopende afspraak ten aanzien van 
de basisondersteuning binnen ons samenwerkingsverband. 
 

1.3 Aanname van leerlingen 

De aanname van leerlingen vormt een belangrijk deel van de basisondersteuning. Voor passend 

onderwijs zijn de zorgplicht en de doorzettingsmacht bij de aanname/plaatsing van leerlingen 

belangrijke onderwerpen.  
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Zorgplicht 

In de wetgeving met betrekking tot passend onderwijs hebben de schoolbesturen zorgplicht 
gekregen. Deze zorgplicht geldt voor de leerlingen waarvan is vastgesteld dat ze een extra 
ondersteuningsbehoefte hebben. Voor alle andere leerlingen geldt de toelating volgens de reguliere 
aanmeldingsprocedure.  
 
De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind, dat extra ondersteuning 
behoeft, op een bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed 
mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als de school zelf geen passend onderwijs kan bieden, 
heeft de school de verantwoordelijkheid om in overleg met andere scholen van het 
samenwerkingsverband na te gaan welke school wel een passend onderwijsaanbod kan bieden. 
Doordat scholen op zoek moeten naar een school die wel een passend onderwijsaanbod heeft, 
hoeven ouders niet langer meer zelf diverse scholen af om passend onderwijs voor hun zoon/dochter 
te vinden.  
 
Om de zorgplicht waar te kunnen maken, moeten alle scholen voor regulier en voortgezet speciaal 
onderwijs binnen een samenwerkingsverband met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is niet 
vrijblijvend. Doel is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te 
bieden, zodanig dat leerlingen – al dan niet met extra ondersteuning – een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken. 
 
Gelet op de verantwoordelijkheid die hoort bij de zorgplicht kan het voorkomen dat er een heel 
enkele keer doorzettingsmacht nodig is om ervoor te zorgen dat een leerling een passend 
onderwijsarrangement krijgt.  
 
Doorzettingsmacht 

Het is de opdracht van het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passende onderwijsplek 
te realiseren. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor dit niet of moeizaam gerealiseerd kan 
worden. Redenen kunnen zijn dat er geen plaats meer is op een school of dat de school de 
noodzakelijke ondersteuning niet kan bieden. 
In het samenwerkingsverband bestaat per sub-regio een bovenschools toelatingsoverleg voor de 
overstap PO/SO-VO. Indien een school meent dat zij een leerling niet kan plaatsen, dan treedt de 
school in overleg met collega-scholen om te bezien of er op de collega-school plek is. Uiteraard 
gebeurt dit in overleg met de leerling en de ouders. 
Een overeenkomstige situatie kan zich ook voordoen bij een zij-instromer dan wel bij een verhuizing. 
Ook dan zal de school die denkt niet te kunnen plaatsen, contact opnemen met een collega-school. 
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt dit binnen een week gemeld aan het 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband organiseert dan binnen zeven schooldagen een 
overleg van directieleden van de betrokken scholen. 
 

1.4 Extra ondersteuning op de scholen  

Als een leerling ondersteuning nodig heeft, die de mogelijkheden van de school wat betreft de 

basisondersteuning overstijgt, wordt de leerling besproken in het Flex-ZAT. Aan het Flex-ZAT nemen 

deel: de leerling en de ouders, leden van het schoolondersteuningsteam, de onderwijsspecialist van 

het samenwerkingsverband en de gezinsspecialist (jeugdhulpverlener – lid van het Jeugd- en 

gezinsteam of sociaal team dat arrangementen voor de jeugdhulpverlening arrangeert). Zo nodig 

kunnen andere relevante betrokkenen worden uitgenodigd, zoals Leerplicht. 

Het Flex-ZAT bepaalt welke ondersteuning nodig is. De vertegenwoordigers vanuit de school  zijn 

verantwoordelijk voor het toekennen van arrangementen vanuit de school. De onderwijsspecialist is 
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verantwoordelijk voor het toekennen van arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. De 

gezinsspecialist is verantwoordelijk voor het toekennen van arrangementen vanuit de 

jeugdhulpverlening.  

Als een leerling extra ondersteuning ontvangt, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Een en ander is in een bijlage 

(b-1-m) nader uitgewerkt. 

1.5 Middelen scholen 

Jaarlijks ontvangen de scholen een bedrag voor de versterking of doorontwikkeling van de 

basisondersteuning, een bedrag voor de begeleiding passend onderwijs en een bedrag voor de basis- 

en extra ondersteuning (schoolgebonden middelen). De begeleiding passend onderwijs en de  extra 

ondersteuning zijn bestemd voor de ondersteuning van leerlingen die aangewezen zijn op 

begeleiding aangaande gedrags- en/of psychische problematiek als ook voor leerlingen die behoren 

tot de doelgroep zml binnen het praktijkonderwijs. In het bedrag is ook een bedrag voor de materiële 

kosten LZ/LB begrepen. De scholen kunnen voor deze ondersteuning dus geen financieel beroep 

meer doen op het samenwerkingsverband.  

De verdelingssystematiek is beschreven in deel A van het ondersteuningsplan. 

1.6 Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school heeft de wettelijke verplichting om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.  
In dit profiel beschrijft de school de basis- en de extra ondersteuning die de school kan bieden. De 
scholen hebben de verplichting om het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids te plaatsen, dan 
wel daarin op te nemen waar het schoolondersteuningsplan is in te zien.  
De schoolondersteuningsprofielen zijn in te zien op de website van het samenwerkingsverband, 

tabblad ‘Ouders’. Ook zijn daar de links opgenomen naar de websites van de scholen, waar de 

schoolgidsen te vinden zijn. 

Gelet op de opdracht aan het samenwerkingsverband om een regionaal dekkend aanbod te hebben 

dan wel te realiseren, wordt het SOP, alvorens het wordt vastgesteld, met het 

samenwerkingsverband besproken. Dat geldt ook bij een herziening ervan. 

 

1.7 Bovenschoolse arrangementen en TLV-aanvragen 

Het samenwerkingsverband kent een aantal bovenschoolse arrangementen. Dit zijn op dit moment: 

de Onderwijsopvangvoorziening (OOV), Leerweggerichte ondersteuning (Lwoo) en Ambulante 

begeleiding voor leerlingen LZ/LB (zie voor de actuele arrangementen onze website). De V(S)O-

scholen kunnen een arrangement bij het samenwerkingsverband aanvragen. 

Daarnaast verleent het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO en 

Praktijkonderwijs. De TLV-aanvragen worden door het V(S)O respectievelijk het Praktijkonderwijs 

ingediend. Voorts worden de Aanwijzingen Lwoo door het samenwerkingsverband afgegeven. 

Het samenwerkingsverband kent ook regelingen voor “onderwijs op een andere locatie” en IVIO-

modules.  

Daarnaast beschikt het samenwerkingsverband in zeer bijzondere gevallen over een frictiefonds. 

 
Onderwijs Opvang Voorziening (OOV) 
De onderwijsopvangvoorziening is bedoeld voor leerlingen die vanwege hun gedrag tijdelijk niet op 
hun school kunnen zijn, bijvoorbeeld bij veelvuldig spijbelen, zorgwekkend ziekteverzuim of andere 
problematiek. 
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Met de onderwijsopvangvoorziening beoogt het samenwerkingsverband: 1) Terugkeer naar regulier 
onderwijs, indien mogelijk naar school van herkomst, 2) (Dreigend) vroegtijdig schoolverlaters nieuw 
perspectief te bieden, 3) Het versterken van de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden van de 
leerlingen, 4) Observatie, om zicht te krijgen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de 
leerlingen. 
Bij plaatsing worden de doelen samen met ouders/leerling en de school die verwijst geformuleerd. 
De leerling blijft op zijn eigen school ingeschreven; die school blijft ook betrokken en houdt zich 
verantwoordelijk. 
De OOV is een onderwijszorgarrangement. Het wordt in samenwerking met jeugdhulppartners 
uitgevoerd. 
In de ‘Procedure OOV’ van november 2016 staan de actuele  afspraken weergegeven. 
 
Lwoo en Praktijkonderwijs 

Met ingang van 1 januari 2016 verstrekt het samenwerkingsverband de Aanwijzingen lwoo en de 
Toelaatbaarheidsverklaringen PrO. De aanvragen worden gedaan door de VO-school waar de leerling 
is aangemeld. De Adviescommissie Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA) bespreekt de aanvragen en 
adviseert het bestuur over de toewijzingen. 
Met ingang van januari 2019 heeft het samenwerkingsverband gekozen voor Opting Out van het 

Lwoo. Vooralsnog is gekozen de licenties te behouden en de indicatiecriteria deels te laten vervallen. 

De uitwerking staat in bijlage B-1-b. 

Ambulante begeleiding voor LB/LZ 

Bij de verdeling van de ambulante begeleiding over de scholen is ervoor gekozen een beperkt budget 

bovenschools aan te houden voor de ondersteuning van leerlingen LB/LZ. Het betreft een zeer klein 

aantal leerlingen per jaar waarvoor op deze wijze gericht ambulante begeleiding kan worden ingezet. 

Ambulante Begeleiders LB en LZ werken in opdracht van de school op basis van een OPP dat in 

samenspraak met ouders door de school is opgesteld. Het is de bedoeling dat de Ambulante 

Begeleiders ook de docenten coachen hoe een leerling LZ of LB ondersteund moet worden. 

In een van de bijlagen is de regeling voor aanvragen opgenomen. 

Onderwijsloket begeleidt aanvragen 

Het onderwijsloket van het samenwerkingsverband richt zich op de ondersteuningsvragen van 

leerlingen. Het onderwijsloket is de werktitel waarin de orthopedagogen en de trajectbegeleider van 

het samenwerkingsverband samenwerken. Het “loket” is vooral het aanspreekpunt voor de scholen. 

Het Onderwijsloket van het samenwerkingsverband begeleidt de aanvragen van arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaringen. Voorts richt het Onderwijsloket zich op maatwerktrajecten. Binnen dit 

loket zijn o.a. de volgende taken belegd: 

• advies aan ouders over ondersteuningstoewijzing en schoolsoorten en scholen; 

• advies aan scholen voor primair onderwijs over de ondersteuningstoewijzing in het VO,  

het ondersteuningsaanbod op scholen en in het samenwerkingsverband; 

• advies aan scholen voor VO over procedures en inhoudelijk advies; 

• toewijzing van arrangementen, waaronder de plaatsing op de OOV 

• het onderzoeken en realiseren van maatwerktrajecten, samen met de scholen, o.a. voor 

thuiszitters en risicoleerlingen; 

• secretariaatsfunctie van de toelaatbaarheidscommissie CTA; 

• controleren, monitoren en acties inzake thuiszitters; 



Ondersteuningsplan 2018-2022 Deel B, versie september 2020  7 
 

• bijhouden van kengetallen ten aanzien van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. 

 

Toelaatbaarheidsverklaringen, onderwijsarrangementen e.d. worden gemotiveerd in een digitaal 

beveiligde omgeving geplaatst. Ook meldingen aangaande thuiszitters worden hierin gemeld. 

Er wordt gewerkt in de werkomgeving van “Onderwijstransparant”. 

1.7 De toeleiding naar arrangementen en TLV-aanvragen 

Onderstaand is de ondersteuningsroute van basisondersteuning tot en met bovenschoolse 
arrangementen en TLV-aanvragen weergegeven. 

 

 VERKORTE VERSIE ONDERSTEUNINGSROUTE 

 

Fasering 

 

Ondersteuningsroute 

 

Gegevens  Contact ouders  
 

B
as

is
o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g 

Fase 0: 

Warme 

overdracht van 

de leerling 

School van herkomst levert 

overdracht gegevens. 

Gegevens van de leerling worden 

opgevraagd via de povo-module van 

Onderwijstransparant. 

Voor elke leerling een onderwijs-

kundig rapport (met/zonder OPP). 

 

Advies van de basisschool en 

gegevens van de plaatsingswijzer (zie 

afspraken). 

 

Warme overdracht vindt plaats voor 

leerlingen conform afspraken in SWV. 

Informatie van 

ouders/omgeving. 

Fase 1:  

Observeren en 

signaleren  

 

 

Docent observeert en signaleert in 

de klas.  

 

Ouders signaleren thuis of er 

komen signalen uit de omgeving 

van het kind.  

 

Start van handelingsgericht werken 

volgens afspraken 

basisondersteuning.   

 

Overleg met de 

mentor/coördinator brugklas 

Signaleren:  

Overdrachtgegevens, toetsen, cijfers, 

verzuimregistratie, incidenten.  

Informatie ouders/omgeving.  

 

 

Docent in gesprek met ouders 

over de ontwikkeling van hun 

zoon/dochter.  

 

Met ouders kijken naar kansen 

en mogelijkheden.  

 

Ondersteuningsadviezen voor 

school en thuissituatie. 
 
 
 

 

Fase 2:  

Collegiale 

consultatie 

 

 

Mentor deelt zorg met 

zorgcoördinator.  

 

Collegiale consultatie, binnen de 

school en indien gewenst met 

externe partners. 

Consultatie binnen het team.  

Dit kan op verschillende manieren:  

• leerlingbespreking 

• rapportvergadering 

• leerlingbegeleider 

• orthopedagoog 

• ambulant begeleider  

• begeleider passend onderwijs 

 

Informeren, uitwisselen van 

gegevens.  

Afstemmen van de aanpak.  

 

Indien het nodig is om leerling 

aan te melden bij het 

schoolondersteuningsteam, 

toestemming aan ouders vragen. 

Fase 3a:  

Ondersteu-

ningsteam en 

Leerling bespreken in 

schoolondersteuningsteam. 

Betrokken zijn in ieder geval 

Informeren en uitwisseling.  

 

Afspraken over inzet 

Ouders als partners van 

schoolondersteuningsteam.  
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 VERKORTE VERSIE ONDERSTEUNINGSROUTE 

 

Fasering 

 

Ondersteuningsroute 

 

Gegevens  Contact ouders  
 

inzet 

interventies 

basisonder-

steuning 

 

 

 

docent, mentor/ afdelingsleider en 

zorgcoördinator.  

 

Vaststellen 

ondersteuningsbehoefte leerling, 

school en/of ouders.  

Inzet interventies vanuit de 

basisondersteuning.  

 

Indien gewenst ook inzet 

deskundigen uit flex-ZAT 

(onderwijsspecialist en/of jeugd- en 

gezinsmedewerker).  

basisondersteuning en ingezette 

acties evalueren.  

 

 

 

 

 

Indien het nodig is om leerling 

aan te melden bij flex-ZAT, 

toestemming aan ouders vragen. 

 

Ex
tr

a 
o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g 

Fase 3b: 

FlexZAT en 

arrangementen 

extra 

ondersteuning 

 

 

De leerling heeft meer 

ondersteuning nodig dan vanuit de 

basisondersteuning geboden kan 

worden. De leerling wordt 

besproken met  (leden van) het 

flex-ZAT, eventueel aangevuld met 

externe deskundigen.  

 

Aanvraag en inzet extra 

ondersteuning.  

 

Nagaan of ondersteuning nog past 

binnen het ondersteuningsprofiel 

van de school.  

Ondersteuningsbehoefte van leerling, 

school en ouders opnieuw 

vaststellen.  

 

In ieder geval een OPP invullen als 

een extra arrangement wordt 

aangevraagd.  

 

 

 

 

Ouders als partners van het flex-

ZAT. Ouders betrekken bij het 

opstellen van het OPP.  

 

Indien gewenst ouders 

ondersteunen.  

Ouders informeren over 

uitkomst inzet extra 

arrangement.  

 

Ouders betrekken bij evaluatie 

inzet extra arrangement.  

 

Sp
e

ci
a

le
 o

n
d

e
rs

te
u

n
in

g Fase 4: 

Aanvraag TLV 

voor speciale 

lesplaats 

Constatering dat de leerling is 

aangewezen op voortgezet speciaal 

onderwijs.  

Aanvragen van een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV).  

De aanvraag TLV gaat vergezeld van 

een dossier, waarin in ieder geval een 

ingevuld OPP is opgenomen.  

 

De school dient de aanvraag TLV in bij 

de advies  Commissie 

Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA) 

Ouders betrekken bij opstellen 

OPP en aanvraag TLV.  

 

Ouders begeleiden bij keuze 

VSO-school, dan wel verwijzen 

naar onafhankelijk adviespunt 

voor ouders.  

 

 

Commissie voor Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA) 

Het samenwerkingsverband heeft een Adviescommissie voor de toelaatbaarheidsverklaringen 

betreffende het VSO en het praktijkonderwijs, alsmede voor de aanwijzingen voor het 

leerwegondersteunend onderwijs. Deze commissie kent twee kamers, te weten een kamer voor de 

advisering betreffende de toelaatbaarheidsverklaringen VSO en een kamer voor de advisering van de 

toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs en de aanwijzingen voor het lwoo. 

De CTA kent voor de samenstelling en werkwijze een reglement. Dit staat op de website van het 

samenwerkingsverband. 



Ondersteuningsplan 2018-2022 Deel B, versie september 2020  9 
 

Op grond van de adviezen kent het bestuur van het samenwerkingsverband al dan niet een 

“toelaatbaarheidsverklaring” dan wel “aanwijzing” toe. 

Een toelaatbaarheidsverklaring of een aanwijzing kan (bij wet) alleen door een schoolbestuur worden 

aangevraagd. 

Tegen het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring of aanwijzing kan door een 

schoolbestuur of ouders/verzorgers van een leerling beroep worden ingesteld bij de 

Adviescommissie Bezwaarschriften. Hiervoor wordt verwezen naar de website van het 

samenwerkingsverband. 

1.8 Arrangeren naar een lesplaats in het VSO 

Vóór 2014 ontvingen leerlingen een indicatie voor het speciaal onderwijs op basis van landelijk 

vastgestelde criteria waarbij de medische criteria veelal bepalend waren. Het ging om het vaststellen 

van de beperkingen en stoornissen van kinderen. Bij het arrangeren gaan we nu uit van de 

onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van docent/school en ouders en op 

basis daarvan zoeken we naar een passend onderwijsarrangement. Dat passend arrangement kan 

een (tijdelijke) plaatsing op een VSO-school zijn. In de procedure ‘Arrangeren naar een lesplaats in 

het VSO’ (bijlage) staat deze handelingsgericht werkwijze nader uitgewerkt. 

1.9 Terugplaatsing vanuit het VSO naar het VO 

De toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO wordt voorlopig afgegeven voor minimaal een jaar. De 

scholen voor voortgezet speciaal onderwijs hebben de verplichting om het jaar voordat de verklaring 

afloopt na te gaan of de leerling teruggeplaatst kan worden naar het VO. Dit moet vóór 15 maart 

bekend zijn.  

Voor leerlingen voor wie op voorhand overduidelijk vaststaat dat zij nimmer de overstap naar het 

regulier onderwijs kunnen maken, kan een toelaatbaarheidsverklaring voor een langere periode 

worden afgegeven. Dit geldt vooral voor leerlingen behorende tot de scholen voor cluster 3. 

Het streven is erop gericht dat een leerling wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs, 

uiteraard alleen als dit verantwoord is. Passend onderwijs beoogt dat ook. Als uit het volgen van de 

leerling in het voortgezet speciaal onderwijs blijkt dat de ontwikkeling boven de profielen uitstijgt, 

wordt in het CvB van de betreffende VSO-school besproken of de leerling (met eventueel extra 

ondersteuning) naar het regulier onderwijs kan.  

Als ingeschat wordt dat een leerling binnen een andere vorm van onderwijs meer vooruitgang kan 

boeken of dat er zodanig achteruitgang in de ontwikkeling wordt gesignaleerd dat het functioneren 

binnen de VSO-school niet meer als zinvol wordt ervaren, dan wordt in overleg met ouders en 

leerling naar een andere passende plek voor de leerling gezocht.  

Dit traject wordt ook gevolgd als de geldigheid van de toelaatbaarheidsverklaring afloopt. 

Het terugplaatsen van leerlingen is een traject dat zorgvuldig moet gebeuren. Voor het beleid op het 

niveau van het samenwerkingsverband maken we gebruik van de ‘Handreiking Speciaal Gewoon’. 

Voor EMB-leerlingen hanteert het samenwerkingsverband de beleidsregel dat zij te allen tijde een 

TLV voor vier schooljaren krijgen aansluitend op het SO.  
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Het samenwerkingsverband geeft in beginsel geen TLV af voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar 

hebben bereikt en geen diplomagerichte leerweg volgen, tenzij er met de lokale overheid in het 

kader van het jeugdbeleid, dan wel in het kader van de participatiewet, nadere afspraken te maken 

zijn. 
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2. Organisatie 

Het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland is één van de 75 regionale 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO/VSO en omvat de gemeenten:  

• regio Midden-Holland: 

 Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard (m.u.v. de kernen Krimpen aan den Lek en 

Lekkerker), Gouda, Waddinxveen en Zuidplas (m.u.v. de kern Nieuwerkerk aan den IJssel) 

• regio Rijnstreek: 

 Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop 

Bestuurlijke uitgangspunten 

De bestuurlijke organisatie is gebaseerd op de statuten en kent de volgende uitgangspunten: 

• De schoolbesturen verzorgen  het onderwijs en zij voelen zich zowel afzonderlijk als gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het vormgeven van en doen uitvoeren van passend onderwijs. 

• Geen van de participerende schoolbesturen is belast  met het besturen van het 

samenwerkingsverband. 

• Het ondersteuningsplan is het beleidskader voor het vormgeven van passend onderwijs. 

• Het bestuur van het samenwerkingsverband spreekt een schoolbestuur aan als dit bestuur zich 

niet houdt aan de gemaakte afspraken binnen het samenwerkingsverband. 

• De afzonderlijke schoolbesturen spreken elkaar aan indien een schoolbestuur het eigen belang 

laat prevaleren boven algemeen belang. 

• Het bestuur van het samenwerkingsverband is zowel belast met de bestuurlijke 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het samenwerkingsverband als met de dagelijkse 

leiding. 

• Het samenwerkingsverband onderscheidt twee subregio’s, te weten de regio Midden-Holland en 

de regio Rijnstreek. De afstemming met het primair onderwijs en jeugdzorg alsmede de 

onderlinge afspraken tussen het VO en het VSO in de subregio vinden plaats binnen de 

vastgestelde kaders binnen een “kameroverleg”. Een “kamer” bestaat uit de directieleden van de 

scholen in de subregio. Het overleg in de “Kamers” is ook belast met advisering, voorbereiding en 

uitvoering van de bestuurlijke afspraken met het primair onderwijs respectievelijk middelbaar 

beroepsonderwijs.  

Naast het “Kameroverleg” per regio is er een “Kameroverleg voor en met de scholen voor VSO”. 

Hierin worden specifieke zaken betreffende het VSO beproken. 

• In de communicatie en in het overleg c.q. de afstemming met de school vervult de 

zorgcoördinator een belangrijke (spil-)functie en is deze de verbindende schakel, voor in 

uitvoering.  Voor veel beleidsvoornemens consulteert het samenwerkingsverband het overleg 

van zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator van een school geeft adviezen aan het 

samenwerkingsverband maar ook aan de directie van de school aangaande passend onderwijs, 

waaronder ondersteuningsvraagstukken. Voorts geeft de zorgcoördinator praktische 

terugkoppeling hoe afspraken en besluiten in het werkveld uitpakken. 

• Het bestuur laat zich voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen en aanwijzingen 

adviseren door een adviescommissie. 

• Het bestuur wordt bijgestaan door een administratief en beleidsmatig stafbureau alsmede een 

controller voor het financieel beleid. 
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Indien formele besluitvorming noodzakelijk is omdat dit het beleid van het hele 

samenwerkingsverband raakt, dan is dit uitsluitend voorbehouden aan het bestuur, na goedkeuring 

van de algemene ledenvergadering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen zaken die louter 

gericht zijn op het beleid passend onderwijs en overige beleidsaspecten. 

Inrichting organisatie van het samenwerkingsverband 

Het samenwerkingsverband is een vereniging met de statutaire zetel in de gemeente Gouda. De 

leden van de vereniging zijn de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet 

speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft een bestuur, dat niet gevormd wordt uit of 

door vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Met het toezicht op het bestuur is de Algemene 

Vergadering belast. De Algemene Vergadering, bestaande uit de leden, die elk een natuurlijk persoon 

op directie- of bestuursniveau afvaardigen, is tevens belast met goedkeuring van beleid, zoals 

verwoord in de statuten. Voor de toezichthouders geldt een competentieprofiel. 

Alvorens aan de Algemene Vergadering voorgenomen besluiten vallende onder de reikwijdte van 

passend onderwijs, zoals het ondersteuningsplan, ter goedkeuring worden voorgelegd, draagt het 

bestuur er zorg voor dat de bevoegde medezeggenschapsorganen gelegenheid hebben gehad advies 

uit te brengen, dan wel instemming te verlenen. 

 

Interne overleggen 

Kameroverleg  

Eerder is aangegeven dat het samenwerkingsverband is verdeeld in twee subregio’s, te weten de 

‘kamer’ Midden-Holland en de ‘kamer’ Rijnstreek. In een ‘kamer’ hebben directieleden van alle 

scholen in de sub-regio zitting. De directiekamers zijn actief betrokken bij de voorbereiding van en 

uitvoering van passend onderwijs in het samenwerkingsverband. 

Daarnaast is er een directieoverleg van de VSO-scholen, waaraan ook de directies van de scholen 

voor VSO van de “opting in” besturen kunnen deelnemen. 

Bovenschools toelatingsoverleg 

Daarnaast is er een bovenschools toelatingsoverleg binnen elk der ‘kamers’ in het kader van de 

overstap PO/SO-VO/VSO. In dit overleg worden de leerlingen besproken die nog geen passende 

onderwijsplek hebben. Aan het overleg neemt van elke school een gemandateerde 

vertegenwoordiger deel. Mochten deze gemandateerde vertegenwoordigers niet tot een plaatsing 

van een leerling kunnen komen, dan zal het kameroverleg op basis van een advies van het 

(onderwijsloket van het) samenwerkingsverband gezamenlijk invulling geven aan de 

‘doorzettingsmacht’.  

De directieleden van de scholen hebben toegezegd in een voorkomend geval hoge prioriteit te geven 

aan het gewenste overleg. 

Op grond van bepalingen in het Regeerakkoord Rutte III zal bezien worden of de doorzettingsmacht 

zoals georganiseerd, voldoet. 
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Bijeenkomsten zorgcoördinatoren 

Er is een niet vrijblijvend overleg van zorgcoördinatoren. Deze komen vier à vijf keer per jaar bijeen 

en vervullen een functie ten aanzien van uitwisselen van informatie, leren van elkaar, afstemming, 

consultatie en advisering. 

Adviescommissie voor Toelaatbaarheid en Aanwijzing (CTA) 

Deze commissie kent twee “Kamers”, te weten: 

•  de Kamer VSO voor het beoordelen van de aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het 

VSO; 

• De Kamer Lwoo/Pro voor het beoordelen van Aanwijzingen Lwoo en 

toelaatbaarheidsverklaringen Pro. 

In de CTA hebben eigen onderwijsspecialisten  zitting en externe orthopedagogen.  

Onderwijsloket 

Het onderwijsloket is belast met de toelating tot de OOV’s, de toekenning en coördineren van 

specifieke arrangementen, waaronder complexe maatwerktrajecten voor thuiszitters. Het is ook 

belast met de registratie van thuiszitters en risicoleerlingen. Het onderwijsloket werkt ook sub-

regionaal, te weten voor de regio Midden-Holland en voor de regio Rijnstreek. Aan het 

casuïstiekoverleg nemen naast de onderwijsspecialisten, de teamleider van de OOV en soms 

leerplicht deel, ook een vertegenwoordiger van de GGZ deel. Dit staat onder druk, maar we hopen 

dat dit toch gecontinueerd kan worden. Het onderwijsloket wordt gecoördineerd door de 

coördinator onderwijstrajecten. 

Bijeenkomsten voor Begeleiders Passend Onderwijs 

Diverse scholen hebben voormalige ambulante begeleiders in dienst genomen of eigen begeleiders 

passend onderwijs benoemd uit de middelen “zware ondersteuning” die zij van het 

samenwerkingsverband voor de begeleiding van leerlingen die “zwaardere ondersteuning” behoeven 

van het samenwerkingsverband ontvangen. Bepaald is dat deze begeleiders passend onderwijs 

(praktische) kennis hebben van onderwijs en over specifieke deskundigheid beschikken om leerlingen 

met een gedrags- dan wel psychiatrische problematiek gericht te begeleiden en het docententeam 

dat daarbij betrokken is, te adviseren en ondersteunen.  Opdat de kwaliteit/deskundigheid behouden 

blijft is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een aantal keren per schooljaar een bijeenkomst 

voor deze begeleiders passend onderwijs organiseert ter bevordering/versterking van de kennis en 

vaardigheden. Deze bijeenkomsten zijn voor betrokkenen niet vrijblijvend. 
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In een bijlage is opgenomen welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 

en welke scholen deze besturen in de regio van het samenwerkingsverband hebben. 

3. Bekostiging 

 
Het bestuur maakt jaarlijks een kalenderjaarbegroting en een meerjarenbegroting, en na afloop van 
het jaar een bestuursverslag, waaronder de jaarrekening. Deze worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de toezichthouder. De jaarstukken worden gecontroleerd door een onafhankelijk accountant. 
De jaarverslagen worden op de website, tabblad ‘Beleid en resultaten’ geplaatst. Tevens staan daar 
de jaarverslagen van de CTA en van het Onderwijsloket. 
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Richtlijnen voor het financieel beleid 
De hoofdlijnen voor het financieel beleid zijn opgenomen in deel A van het Ondersteuningsplan. 
Hieronder worden de aanvullende richtlijnen geformuleerd. 
De financiële en personele administratie wordt gevoerd door een extern administratiekantoor.  
1) Er is een financiële controllersfunctie. Deze kan extern worden betrokken. 
2) In de planning- en controlecyclus worden het financieel beleid en het financieel beheer 

verankerd. 
3) De begroting kent een opbouw in programma’s. De inrichting van de financiële administratie sluit 

volledig aan bij de begroting en kent dan ook een kostensoorten- en kostenplaatsenstructuur. 
Periodiek zullen managementrapportages over de (financiële) stand van zaken van de begrote 
activiteiten worden verstrekt aan het toezichthoudend orgaan.   

4) De notitie ‘Beleggen, Belenen en Derivaten’ is bepalend voor de financiële organisatie annex 
beleggings- en spaarbeleid. 

5) Het samenwerkingsverband kent een “gemengd model v.w.b. de toewijzing van middelen”. 
Naast de middelen die nodig zijn voor het bureau kent het samenwerkingsverband een groot 
deel van de middelen toe aan de schoolbesturen en een kleiner deel van het budget blijft 
berusten bij het samenwerkingsverband voor arrangementen en expliciete leerlingeninterventies 
voor wat betreft thuiszitters en “maatwerkoplossingen v.w.b. OnderwijsZorgArrangementen” 
Daarnaast ook voor de uitvoering van de overige aan het bureau opgedragen taken. 

 
Uitgangspunten begroting en inzet van middelen 
Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
1) Het samenwerkingsverband streeft naar het werken met sluitende begrotingen, maar kan binnen 

verantwoorde marges een voorzien tekort aanvullen vanuit de algemene reserves. Daar wordt 
het volgende in acht genomen: 
a) om financiële risico’s het hoofd te kunnen bieden, beschikt het samenwerkingsverband over 

een reserve en weerstandsvermogen van minimaal 5% en maximaal 11% van het totaal 
subsidiebedrag; 

b) het samenwerkingsverband is niet verzekerd voor ziekte van personeel en kent derhalve 
voor het afdekken van het risico een personele voorziening van (minimaal) twee jaren de 
brutoloonsom van de hoogst bezoldigde functionaris;  

c) opgebouwde reserves kunnen worden ingezet binnen de beleidskaders, met in achtneming 
van het ondersteuningsplan, indien opgenomen in de begroting. 

2) Voor de liquiditeitspositie wordt een percentage van minimaal 150% van de maandelijkse 
uitgaven aangehouden. 

3) De uitgaven/afdrachten voor het vso en de “schoolgebonden middelen” worden gezien als 
communicerend vat. Om te voorkomen dat de scholen bij overschrijding worden gekort, zullen 
de schoolgebonden middelen worden verminderd als korting op de lumpsum dreigt.  

4) De scholen ontvangen naast de schoolgebonden middelen een bedrag voor de “begeleiding 
passend onderwijs”, volgens een verdelingssystematiek zoals deze ook geldt voor de verdeling 
van de middelen onder 5). Bij een noodzakelijk korting zal deze eerst plaatsvinden op de 
schoolgebonden middelen, opdat de formatie voor begeleiding passend onderwijs gehandhaafd 
kan blijven. 
Daar waar nog ambulante begeleiding op scholen voor voortgezet onderwijs op het gebied van 
gedrag plaatsvindt, geldt – in de afbouwfase – dat deze middelen in omvang worden 
gehandhaafd. 

5) De scholen ontvangen voorts middelen voor het versterken van de basisondersteuning. 
6) De schoolbesturen verantwoorden jaarlijks de verkregen middelen op basis van de gestelde 

doelen en de bereikte resultaten aan het samenwerkingsverband, dat een en ander gebruikt in 
het jaarverslag. 

7) De Onderwijsopvangvoorzieningen worden – onder verantwoordelijkheid van het 
samenwerkingsverband – uitgevoerd door een van de aangesloten schoolbesturen en kennen 
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een projectbegroting, waarin o.a. opgenomen de door de scholen te betalen bijdragen per 
geplaatste leerling.  

8) Voor de arrangementen LZ en LB sluit het samenwerkingsverband een vierjarige 
dienstverleningsovereenkomst met de AED te Leiden voor de maximale jaarsom van € 195.000 
per 1 augustus 2018, met dien verstande dat het bedrag jaarlijks kan worden verhoogd met de 
loonsverhogingen als gevolg van cao-aanpassingen. Afhankelijk van de vraag om arrangementen, 
kan jaarlijks een aanvullend bedrag aan formatie worden ingekocht. 

9) Het samenwerkingsverband heeft jaarlijks een budget ten behoeve van projecten en frictie-
ondersteuning  ter beschikking. 

 
Verdelingssystematiek schoolgebonden middelen 
In de schoolgebonden middelen zijn de personele gelden en ontwikkelkosten verdisconteerd als ook 
materiële kosten, ook voor de leerlingen die aangewezen zijn op een arrangement LZ of LB. 
Ook de gelden voor de versterking van de basisondersteuning maken deel uit van dit budget. 
Als verdelingscriterium wordt een combinatie gebruikt van het totaal aantal leerlingen op de school 
en het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De regeling met deze 
verdelingssystematiek loopt tot eind 2019. Per 1 januari 2020 is een nieuwe verdelingssystematiek 
vastgesteld. Deze is verwoord in deel A. 
 
Verdelingssystematiek middelen begeleiding passend onderwijs 
De middelen voor de begeleiding passend onderwijs zijn bestemd voor personele formatie. 
De desbetreffende personeelsleden moeten aantoonbaar deskundigheid bezitten op het gebied van 
leerlingenondersteuning aangaande gedrags- en psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld een 
diploma VSO, master SEN of HBO/WO orthopedagogiek. 
Er geldt een verplichting dat desbetreffende personeelsleden jaarlijks de specifieke 
scholingsbijeenkomsten, die op het niveau van het samenwerkingsverband georganiseerd worden, 
bijwonen. 
De verdelingssystematiek is gelijk die van de schoolgebonden middelen. 
 
Verantwoording inzet middelen 
Het samenwerkingsverband verantwoordt zich over het beleid en de behaalde resultaten met alle 
middelen die het ontvangen heeft. Dat gebeurt voor de activiteiten op het niveau van het 
samenwerkingsverband, de Onderwijs Opvang Voorzieningen en op het niveau van scholen. 
De verantwoording geschiedt cyclisch met behulp van het ondersteuningsplan, een jaarplan, 
tussentijdse rapportages en jaarverslag. Voor de inzet van de middelen spelen de (meerjaren-) 
begroting en jaarrekening een belangrijke rol.  
De in het samenwerkingsverband participerende schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk 
voor een goede kwaliteit van deze processen en documenten. 
De inhoudelijke doelstellingen en activiteiten zijn gekoppeld aan de beschikbare middelen in geld en 
menskracht. 
 
De ondersteuningsmiddelen worden ingezet, conform het ondersteuningsplan. 
De rechtmatige verantwoording vindt plaats door middel van een door de accountant goedgekeurd 
jaarverslag. 
De verantwoording door de schoolbesturen gebeurt aan de hand van een ontwikkeld format, dan 
wel eventueel landelijk ontwikkeld model. 
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Planning- en controlecyclus 
 

 
 
 
Plan (doelen stellen) en Act (doelen bijstellen) 
Doelen van het samenwerkingsverband worden gesteld in het ondersteuningsplan. Het 
samenwerkingsverband richt zich niet alleen op het realiseren van een dekkend netwerk (aanbod van 
ondersteuning), maar ook op het gebied van processen (arrangeren), samenwerking (met elkaar, met 
de gemeenten) en financiën (risico’s afdekken, allocatie). Het samenwerkingsverband heeft een 
ruimere taak dan alleen passend onderwijs, zoals PO-VO en VO-MBO. 
 
Do (uitvoeren) 
De opgestelde doelstellingen worden vervolgens door het samenwerkingsverband en de individuele 
schoolbesturen opgepakt ter uitwerking.  
 
Check 
In het check-gedeelte van de cyclus worden de, met behulp van een of meerdere instrumenten (het 
kwaliteitsinstrumentarium), opgehaalde data met betrekking tot processen die bijdragen aan de 
doelstellingen omgezet in informatie. De instrumenten die deze data verzamelen kunnen zeer 
verschillend zijn in meetmethode (kwantitatief of kwalitatief) of in scope (één of meerdere 
aandachtsgebieden). 
 
Regeling tussentijdse bekostiging/groeibekostiging 
Indien een leerling in de periode van 2 oktober tot en met 1 februari  instroomt op een school voor 
VSO, dan betaalt het samenwerkingsverband de ondersteuningsbekostiging; de school voor 
voortgezet onderwijs is de basisondersteuning verschuldigd. 
 
De groeiregeling op basis van de peildatum 1 februari geldt niet voor iedere leerling die er meer is 
dan op 1 oktober daaraan voorafgaand. Voor de bepaling van groei tellen alleen de leerlingen mee 
die in de periode 2 oktober T-1 tot en met 1 februari T met een nieuwe TLV worden ingeschreven. 
Leerlingen die op 1 oktober al met een TLV op een vestiging van een school zijn ingeschreven en 
daarna overgaan naar een andere school binnen hetzelfde of een ander samenwerkingsverband 
tellen dus niet mee voor de bepaling van het aantal nieuwe TLV's. Ook moeten de leerlingen van 
vestigingen van eenzelfde (V)SO-school in een samenwerkingsverband bij elkaar gevoegd worden.  
Bovendien moet de groei verminderd worden met de leerlingen die in dezelfde periode 
uitgeschreven worden. Niet alleen uitgeschreven bij de betreffende school, maar uitgeschreven 
worden uit het VSO cluster 3 en 4 als zodanig. Leerlingen die uitgeschreven worden omdat ze 
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overgaan naar een andere school voor VSO van cluster 3 en 4 (doorstroom, geen uitstroom) blijven in 
dit kader dus buiten beschouwing. 
Het samenwerkingsverband volgt de landelijke regeling. Het samenwerkingsverband vergoedt dus de 
basis- en ondersteuningsbekostiging aan het VSO. Het samenwerkingsverband kan een deel van de 
basisondersteuning verhalen op het verwijzende VO. 
 
Overdracht van financiële middelen tussen scholen  
Ten aanzien van de overdracht van middelen geldt dat “kruidenierspolitiek” niet gewenst is. Daarom 

is de regel “geld volgt de leerling” alleen van toepassing op de ondersteuningsmiddelen aangaande 

lwoo en praktijkonderwijs, de plaatsingen op de OOV’s, op grond van de landelijke groeiregeling en 

in situaties waarbij arrangementen in het kader van “onderwijszorgarrangementen” nodig zijn. 

In alle andere gevallen is er een interne richtlijn. Overdracht van middelen kan overigens nimmer een 

reden zijn om een leerling niet toe te laten. 

Begroting en meerjarenbegroting 
De aantallen leerlingen die ingeschreven zijn op de scholen voor regulier voortgezet onderwijs zijn 

bepalend voor de rijksbijdragen van het samenwerkingsverband. Hiervan moet de 

ondersteuningsbekostiging van de leerlingen lwoo, pro en vso betaald worden. 

Er moet rekening worden gehouden met een krimpend leerlingenaantal. De krimp waarmee rekening 

wordt gehouden varieert jaarlijks tussen de 2% en 3%. Dit is verwerkt in de jaarlijkse begroting. Gelet 

op de ondersteuningsvragen is aangenomen dat het aantal leerlingen met een ondersteuningsvraag 

niet evenredig afneemt. Vandaar dat dit wat meer druk geeft op de begroting. De komende jaren 

wordt dus rekening gehouden met een tekort. Het tekort kan verantwoord opgevangen worden met 

de reserves van het samenwerkingsverband. 

Jaarlijks wordt een jaarbegroting gemaakt en een indicatieve meerjarenbegroting. 

De begroting 2018 en meerjarenbegroting zijn ter informatie als bijlage in onderdeel B opgenomen. 

4. Resultaten 

 

Het samenwerkingsverband brengt jaarlijks de volgende jaarverslagen per schooljaar uit: 

▪ Onderwijsloket en thuiszitters; 

▪ Jaarverslag CTA 

▪ Jaarverslag bestuur, inclusief jaarrekening. 

Deze jaarverslagen worden op de website van het samenwerkingsverband geplaatst. 

5. Informeren van ouders 

Veelal melden ouders/wettelijk vertegenwoordigers hun zoon/dochter aan op een school. Hier 

ontstaat het eerste contact. In eerste aanleg is het dan ook aan de scholen ouders goed te 

informeren over het onderwijs en over de mogelijkheden van ondersteuning en de regelgeving die 

daarbij van toepassing is. 

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers kunnen zich ook wenden tot het samenwerkingsverband voor 

informatie of advies. Daar waar het gaat om een schoolkeuze of toelating zal het 

samenwerkingsverband het contact leggen met één of meer scholen.  
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Overigens, ouders/wettelijk vertegenwoordigers kunnen ook contact opnemen met het landelijk 

bureau Onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl. 

In deel A van dit ondersteuningsplan is beschreven hoe ouders invloed kunnen hebben op de 

ondersteuning voor hun kind en op de ondersteuning van de scholen en het swv. In paragraaf 1.7 van 

dit deel B is in de tabel voor de ondersteuningsstructuur beschreven hoe ouders in elke stap worden 

betrokken. Sinds augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP 

van hun kind. 

Dit alles staat ook beschreven op de website van het samenwerkingsverband, tabblad Ouders. 

6. Samenwerken met ketenpartners 

6.1 Overgang PO/SO naar V(S)O 

De toelatingsprocedure van de scholen in Midden-Holland en Rijnstreek is gebaseerd op de landelijke 

wetgeving en aanvullend eigen procedures en criteria. Voor de vaststelling van het regionale beleid is 

er in beide sub-regio’s (Midden Holland en Rijnstreek) een bestuurlijk PO-VO-overleg actief. Jaarlijks 

maken circa 3700 leerlingen in onze regio de overstap van PO/SO naar V(S)O.  

Aanname en overstap leerlingen  
Voor de toelating bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn de bevoegde gezagsorganen van de 

scholen in de regio van het samenwerkingsverband V(S)O Midden-Holland & Rijnstreek het volgende 

overeengekomen: 

a) de ondersteuningsstructuur van de school is verwoord in het schoolondersteuningsprofiel; 

b) in het kader van de PO-VO-procedure: 

• voor de leerlingen woonachtig in de regio van het samenwerkingsverband PO 2813 en het 

samenwerkingsverband PO 2814, die mogelijk aangewezen zijn op lwoo of praktijkonderwijs 

geldt als richtlijn 1 februari als aanmeldingsdatum (kan jaarlijks i.v.m. vakanties is fluctueren); 

• voor leerlingen die buiten de regio’s van de genoemde samenwerkingsverbanden PO 

voornoemd woonachtig zijn en vermoedelijk aangewezen zijn op lwoo of praktijkonderwijs, 

start de toelatingsprocedure in beginsel op 1 juni (deze datum kan jaarlijks worden vervroegd 

tot uiterlijk 15 mei. Dit wordt dan gecommuniceerd via de website van het 

samenwerkingsverband); 

• voor (alle) leerlingen die mogelijk aangewezen zijn op voortgezet speciaal onderwijs, geldt  1 

februari eveneens als richtlijn voor de aanmelding; 

• voor de overige leerlingen geldt 15 maart als aanmeldingsdatum; 

• de toelatingsprocedure voor het eerste leerjaar volgend op de aanmelddatum start niet eerder 

dan de hiervoor genoemde data en pas als de aanmelding schriftelijk op de school heeft 

plaatsgevonden; 

• indien de school niet beschikt over de volledige onderwijskundige gegevens die nodig zijn om 

over de toelating te kunnen beslissen, dan deelt de school dit schriftelijk aan de ouders/ 

verzorgers mee; 

• indien de school binnen zes weken geen beslissing over de toelating kan nemen, dan 

informeert de school de ouders hierover schriftelijk. De termijn wordt dan met maximaal vier 

weken verlengd; 

• voor een toelating tot het praktijkonderwijs of VSO is een toelaatbaarheidsverklaring vereist; 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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• om in aanmerking te komen voor lwoo is een ‘aanwijzing’ van het samenwerkingsverband 

vereist; 

• indien de school op basis van de verkregen onderwijskundige en begeleidingsinformatie van 

mening is dat de leerling niet toegelaten kan worden, dan zoekt de school – in samenspraak 

met de ouders van de leerling – actief naar een passende onderwijsplek op een andere school. 

Bij wijze van uitzondering kan deze taak overgenomen worden door het 

samenwerkingsverband; het schoolbestuur behoudt echter de zorgplicht; 

• de V(S)O-school (niet de ouders) vraagt in voorkomende gevallen een 

toelaatbaarheidsverklaring respectievelijk aanwijzing aan bij het samenwerkingsverband, 

indien verwezen lijkt te moeten worden naar het VSO.  

 
De specifieke procedures zijn te vinden op de website, onder de tabbladen ‘Ouders’, ‘Werkwijzer PO’ 

en ‘Werkwijzer VO’. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de algemene overstapprocedures en de 

procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 

6.2. Tussentijdse aanmelding 

Voor leerlingen die in de loop van het schooljaar worden aangemeld, geldt dat eveneens een volledig 

ingevuld, ondertekend en adequaat onderwijskundig rapport beschikbaar moet zijn.  

Ook dan geldt de wettelijke termijn van zes weken en mogelijk vier weken verlenging. 

Indien er onderwijsondersteuning nodig is of een vorm van jeugdhulpverlening dan wel als niet  

of onvoldoende duidelijk is welke onderwijssoort het meest passend is, kan de school het 

onderwijsloket van het samenwerkingsverband bij de aanmeldingsprocedure – na overleg met de 

ouders of voogd van de leerling – betrekken. Bij complexe ondersteuningsvragen zal het 

Onderwijsloket dan de nadere informatie binnen de termijn verzamelen om te komen tot een 

weloverwogen advies. Het bevoegd gezag van de school waarvoor de leerling is aangemeld blijft te 

allen tijde formeel verantwoordelijk. 

6.3. Uitstroom na het VO of VSO 

 
Uitstroom 
Leerlingen gaan na het V(S)O bij voorkeur naar een vervolgopleiding, naar de arbeidsmarkt of naar 

(arbeidsmatige) dagbesteding. Individuele scholen onderhouden de contacten met de partners die 

daarin een rol spelen en maken onderling afspraken over warme overdracht en terugkoppeling van 

voortgangsgegevens. 

Het samenwerkingsverband stimuleert dat zo veel mogelijk jongeren die daartoe in staat zijn een 

startkwalificatie behalen. Ook participeert het samenwerkingsverband in regionale samenwerkingen 

om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om extra kansen te creëren voor jongeren in een 

kwetsbare positie. 

Voortijdig schoolverlaten 

Het samenwerkingsverband coördineert voor het V(S)O de betrokkenheid bij het convenant 

Voortijdig schoolverlaten (VSV). 
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Het doel van het convenant VSV 2016-2020 is het initiëren en borgen van bestuurlijke samenwerking 

tussen gemeenten en onderwijs met het oog op de reductie van voortijdig schoolverlaten van alle 

jongeren en de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. 

Uitstroom van jongeren in een kwetsbare positie 

Door ontwikkelingen in de economie en de wetgeving (participatiewet) veranderen de kansen voor 

kwetsbare jongeren om uit te stromen naar werk. Recent zijn nieuwe regionale samenwerkingen 

opgestart om deze kwetsbare jongeren naar arbeid te begeleiden. Hierin zijn de scholen (V(S)O, 

MBO), de gemeenten en het bedrijfsleven betrokken.  

6.4 Samenwerken met gemeenten en jeugdhulp  

Samenwerkingsverbanden en gemeenten in de regio maken afspraken. De gezamenlijke ambities, 
beleidsrichting en –afspraken worden besproken met gemeenten en bestuurlijk overeengekomen in 
het OOGO. De uitwerking en voorbereiding daarvan staat in een gezamenlijke ontwikkelagenda per 
regio. 
De ontwikkelagenda’s worden – per subregio – in samenspraak met de andere 

samenwerkingsverbanden in de regio jaarlijks geactualiseerd. De ontwikkelagenda’s zijn gericht op 

de aspecten als jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, leerlingenvervoer, huisvesting daar waar het 

passend onderwijs raakt, thuiszitters, leerrecht en toeleiding van kwetsbare jongeren naar 

arbeidsmarkt en/of dagbesteding. 

In Midden-Holland hebben de vijf gemeenten en zes samenwerkingsverbanden primair en voortgezet 

onderwijs daarnaast een gezamenlijk gedragen visie op onderwijszorgarrangementen opgesteld, 

waaronder een regeling betreffende de doorzettingsmacht inzake OnderwijsZorgArrangementen. 

6.5 Afstemming met cluster 1 en 2  

De ondersteuning voor leerlingen met een visuele beperking en leerlingen met een communicatieve 

en auditieve beperking wordt niet verzorgd door het samenwerkingsverband V(S)O MHR. Deze 

ondersteuning is belegd bij landelijke organisaties vanwege hun expertise. Voor leerlingen met een 

visuele beperking is dit Visio (www.visio.org ). Voor leerlingen met een communicatieve en auditieve 

beperking is dit Siméa (www.simea.nl ). De meest actuele informatie over de arrangementen voor 

deze leerlingen is te vinden op de genoemde websites.  

Het samenwerkingsverband stemt met deze organisaties af daar waar dit nodig is. Zo participeren de 

scholen voor speciaal onderwijs van Auris in de regio in het regionaal overleg PO-VO en worden 

wijzigingen in arrangementsvormen vanuit Auris en Kentalis of de aanvraag ervan gecommuniceerd 

met het werkveld. 

6.6 Leerlingen met epilepsie 

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van 

specifieke onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het landelijk Werkverband 

Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee 

epilepsiescholen, De Berkenschutse in Heeze en de Waterlelie in Cruquius. Beide scholen zijn 

verbonden aan een Epilepsiecentrum (3e lijnsziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch 

bepaalde stoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland. 

(SEIN). 

Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere en in het speciaal 

onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt 

http://www.visio.org/
http://www.simea.nl/
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directe preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig begeleider van het LWOE.  

Indien meer intensieve ondersteuning nodig is, wordt de ondersteuningsbehoefte en het 

begeleidingsarrangement voor de betreffende leerling vastgesteld. 

Naast de eerste preventieve interventie worden de volgende arrangementen onderscheiden: lichte 

begeleiding, medium begeleiding en zware onderwijszorg. De lichte begeleiding is screenend en 

kortdurend van aard. De mediumbegeleiding is handelingsgericht en langer durend van aard.  

In voorkomende gevallen zal het LWOE het samenwerkingsverband zware onderwijszorg adviseren 

om een leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Voor het samenwerkingsverband geldt dat hierbij de orthopedagoog betrokken kan worden voor 

nadere advisering. 

Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE een signaleringslijst aangaande het 

herkennen van epilepsieproblematiek. Tevens biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing 

met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag (zie www.lwoe.nl).  

7. Voortgezet Speciaal Onderwijs Algemeen  

De scholen voor VSO zijn lesplaatsen i.c. specifieke arrangementen voor leerlingen die een zwaardere 

ondersteuning behoeven. Mede vanuit het streven van thuis-nabij-onderwijs is het beleid dat deze 

vorm niet langer dan echt noodzakelijk wordt geboden. Regulier onderwijs heeft de voorkeur. 

Binnen het samenwerkingsverband zien we een groei van het VSO. Nader onderzocht zal worden wat 

daarvan de oorzaak is. Uit financiële overwegingen is een “rem” gewenst, maar mag geen reden zijn 

om leerlingen de noodzakelijke ondersteuning te onthouden. De voorkeur heeft dat leerlingen met 

extra ondersteuning onderwijs kunnen volgen binnen het regulier onderwijs, mits verantwoord. Een 

en ander gaat niet vanzelf. De besturen zullen daarom hun personeel actief moeten scholen, opdat 

het meer kennis verwerft over leerlingen met een ondersteuningsvraag en tevens deskundiger wordt 

om leerlingen passend onderwijs aan te bieden binnen de reguliere school.  

Passend onderwijs biedt de mogelijkheid de ondersteuning van leerlingen naar intensiteit en naar 

duur te differentiëren. Dit maakt het mogelijk de omvang van het VSO-volume te beïnvloeden. 

Belemmerend zou echter de zorgplicht kunnen zijn. Immers, als een leerling op een school voor  

VO of VSO is ingeschreven, dan heeft en houdt deze school formeel de zorgplicht. Binnen het 

samenwerkingsverband is echter voor gekozen voor de algemeen verbindende afspraak dat een 

leerling waarvoor een langer verblijf op het VSO niet noodzakelijk of wenselijk is, teruggaat naar  

de VO-school die de leerling heeft verwezen, al dan niet met een begeleidingsarrangement.  

Bij verschil van mening tussen de VSO- en de VO-school wordt het samenwerkingsverband  om een 

bindend advies gevraagd.  

Hieruit vloeit voor alle duidelijkheid voort dat de VO-school die de leerling heeft verwezen naar het 

VSO, zich zal opstellen alsof de leerling feitelijk nog ingeschreven is op de school voor VO.  

De desbetreffende school beschouwt zich in deze voorkomende gevallen als zorgplichtig. 

Een parallel wordt hier getrokken met het beleid ten aanzien van de onderwijsopvangvoorzieningen. 

Voor leerlingen die geplaatst zijn in een residentiële voorziening en terugkeren geldt een 

overeenkomstige intentie.  

http://www.lwoe.nl/
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Bijlagen B-1 

Regelingen en procedures intern 

 

B-1-a.  Notitie Basisondersteuning swv VO VSO MHR 2015 

B-1-b.  Regeling lwoo en praktijkonderwijs 2020 

B-1-c.  Procedure aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring VSO 

B-1-d.  Richtlijn EMB-leerlingen 

B-1-e. Arrangeren naar een (tijdelijke) lesplaats in het VSO 

B-1-f.  Regeling Arrangementen LZ en LB  

B-1-g.  Ondersteuningsroute Voortgezet Onderwijs en Jeugdhulp (NJI) 

B-1-h.  Overzicht aangesloten schoolbesturen 

B-1-i.  Procedure OOV 

B-1-j.  Meerjarenbegroting 

B-1-k.  Overzicht scholen 

B-1-l.  Handreiking Speciaal Gewoon 

B-1-m. Ontwikkelingsperspectief 
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Bijlage B-1-a 

BASISONDERSTEUNING SWV VO VSO MHR  
Versie 1 mei 2015 
 
In deze notitie staan de afspraken die in het SWV zijn gemaakt over de basisondersteuning.  
De notitie is een aanvulling en deels ook vervanging van teksten uit het ondersteuningsplan 2014-2018 van het 
SWV, ingegeven om de basisondersteuning nauwkeuriger te beschrijven. 
De notitie is tot twee keer toe besproken in de Directiekamer Midden-Holland en Directiekamer Rijnstreek. Op 
grond van deze besprekingen is het eerste concept aangepast. 
 
Omdat de basisondersteuning opgenomen is in het Ondersteuningsplan heeft dit tot gevolg dat een aanpassing 

van de basisondersteuning voorgelegd moet worden aan de Ondersteuningsplanraad. 
 
Procedure 
16 maart 2015  bespreking in en voorgenomen besluit door DB 

30 maart 2015  bespreking in OPR => instemming verleend 

20 april 2015 eventuele wijzingen o.b.v. standpunten OPR en vervolgens aanpassing voorgenomen 

besluit DB 

19 mei 2015  Bespreking/goedkeuring Algemeen Bestuur 

 

Toelichting beschrijving Basisondersteuning  
 
Inleiding  
Basisondersteuning heeft betrekking op de kwaliteit en omvang van de ondersteuning die een school kan 
bieden. Elk SWV heeft de verplichting om het niveau van de basisondersteuning dat door alle scholen (VO en 
VSO) wordt gegeven vast te stellen. Daarmee wordt niet alleen een basiskwaliteit van alle scholen bepaald, 
maar is voor het SWV ook helder op welk moment er gesproken wordt over extra ondersteuning aan een 
leerling: namelijk als de ondersteuning die de leerling nodig heeft het niveau van de basisondersteuning 
overstijgt. Kortom, het is belangrijk dat in een SWV het begrip basisondersteuning helder en eenduidig is 
geformuleerd. 
 
De inspectie van het onderwijs heeft in haar verslag van het simulatie onderzoek (d.d. 26 februari 2014)  
opgemerkt dat de basisondersteuning in het SWV onvoldoende helder is uitgewerkt. Deze constatering is mede 
de aanleiding voor deze notitie. In het SWV VO VSO MHR is in verschillende documenten de 
basisondersteuning beschreven. Maar net niet allemaal in dezelfde bewoordingen. In deze notitie wordt de 
basisondersteuning nogmaals onder de loep genomen. Dit resulteert in een hernieuwde beschrijving van de 
basisondersteuning, het WAT. Ook aandacht wordt enige aandacht besteed aan de inzet van middelen (school- 
en samenwerkingsverband niveau)  t.b.v. het versterken van de basisondersteuning.  
De besturen hebben de gezamenlijke ambitie om het niveau van de basisondersteuning de komende jaren 
geleidelijk te versterken en te verhogen. Dit met het doel om uiteindelijk meer leerlingen in het SWV zoveel 
mogelijk thuisnabij kwalitatief goed passend onderwijs te kunnen bieden.  
In een later stadium zal derhalve ook beschreven moeten worden hoe een en ander geëvalueerd wordt. 
 
1.  Basisondersteuning 
Op dit moment zijn er verschillende documenten waarin de basisondersteuning wordt beschreven. Ten eerste 
staat de basisondersteuning beschreven in het ondersteuningsplan van het SWV (zie hoofdstuk 5). Daarnaast 
bevat het bijlagenboek bij het ondersteuningsplan een notitie basisondersteuning (opgesteld door een 
werkgroep van het SWV, april 2013). In deze notitie is de basisondersteuning gedefinieerd met behulp van 
indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs in combinatie met een uitgewerkte checklist. Ten derde staat 
de basisondersteuning beschreven in elk schoolondersteuningsprofiel van de afzonderlijke scholen.  
Bovengenoemde documenten worden vervangen door deze herziene beschrijving van de basisondersteuning.   
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In zowel het ondersteuningsplan als in de afzonderlijke schoolondersteuningsprofielen wordt voor de 
basisondersteuning de volgende indeling gehanteerd (conform het Referentiekader)1 :  
a. basiskwaliteit 
b. preventieve en licht curatieve interventies 
c. planmatig handelen 
d. ondersteuningsstructuur 
Aangezien deze indeling in alle documenten van het SWV over de basisondersteuning wordt gehanteerd, is het 
niet meer dan logisch om deze indeling vast te houden.   
 
1.1.  Beschrijving basisondersteuning 
 
a. Basiskwaliteit:  
Basisondersteuning veronderstelt basiskwaliteit.  
Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een 
minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de opbrengsten (vo) van de school zijn tenminste 
voldoende en daarnaast voldoet de Zorg en begeleiding aan de gestelde norm.  Als een school onder het 
basistoezicht van de inspectie valt, betekent dit dat de school voldoet aan deze indicatoren en dat de 
basiskwaliteit op orde is.  
Als minimaal niveau van basiskwaliteit geldt de toekenning van een basisarrangement door de inspectie (Deze 
afspraak is al gemaakt in het ondersteuningsplan van het SWV 2014-2018, hoofdstuk 5). 
 
b. Preventieve en licht curatieve interventies:  
De preventieve en licht curatieve interventies binnen het onderwijs  staan op drie verschillende manieren 
beschreven:  
In de checklijst die onderdeel uitmaakt van de notitie basisondersteuning wordt uitgegaan van de minimale 
eisen die in het Referentiekader worden genoemd voor het onderdeel ‘preventieve en licht curatieve 
interventies’.  
 
In het ondersteuningsplan staat een overzicht van de interventies die de scholen kunnen inzetten in de 
basisondersteuning. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende arrangementen.  
 
Het overzicht ‘preventieve en licht curatieve interventies’ dat in de schoolondersteuningsprofielen is 
opgenomen vormt een combinatie van de eisen uit het Referentiekader en de interventies die de scholen 
bieden.  
Met het oog op eenduidigheid kiest het SWV ervoor om één omschrijving te hanteren. Deze omschrijving gaat 
uit van het overzicht zoals opgenomen in het Referentiekader, aangevuld met de interventies die nu al door 
scholen worden uitgevoerd. Dit betekent dat in de beschrijving van de basisondersteuning in ieder geval de 
volgende onderdelen aan bod komen:  
Op de school is de vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen in orde 
De school heeft een veilig pedagogisch klimaat. 
Het schoolgebouw is ingericht op uiteenlopende onderwijsbehoeften, begeleiding en leerstijlen. 
De school heeft een specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met dyslexie en hanteert een dyslexieprotocol. 
Hiervan is het vso-zmlk uitgezonderd omdat dyslexie voor de doelgroep niet is vast te stellen.  
De school heeft een specifiek onderwijsaanbod voor leerlingen met dyscalculie/ernstige reken- en wiskunde 
problemen. Hiervan is het vso-zmlk eveneens uitgezonderd omdat dyscalculie voor de doelgroep niet is vast te 
stellen.  
 
De school biedt een aanbod voor leerlingen met specifieke cognitieve vragen (bijv. hoogbegaafdheid, leerlingen 
met een aparte leerlijn, leerlingen met veel behoefte aan structuur, huiswerkbegeleiding).  
 
NB. Het aanbod kan per school verschillen en de school kan dit zelf of in samenwerking met externe partners 
uitvoeren.  

 
1 Voor schoolbesturen is het belangrijk om passend onderwijs zo vorm te geven dat het past bij de regionale situatie. 
Daarom hebben de VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en PO-Raad gezamenlijk het referentiekader Passend onderwijs 
ontwikkeld. In dit referentiekader staan alle werkwijzen en afspraken beschreven rondom de vormgeving van hun 
zorgplicht rondom passend onderwijs.  

http://poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/book/bestand/referentiekader_pao_versie_def_januari_2013_0.pdf
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De school biedt een aanbod voor leerlingen met specifieke sociaal- emotionele /gedragsvragen. Denk hierbij 
aan faalangstreductietraining, weerbaarheidstraining. De school kan dit zelf of in samenwerking met externe 
partners uitvoeren.  
 
Voor het onderhavige onderdeel van de basisondersteuning zijn de volgende concrete afspraken gemaakt: 
- Scholen die het dyslexieprotocol en/of dyscalculieprotocol hanteren kunnen dat op verschillende manieren 

uitvoeren. Om eenduidigheid te verkrijgen over wat er in de basisondersteuning door de scholen wordt 
uitgevoerd, staat in de bijlage Basisondersteuning een voorbeeld beschreven voor zowel het hanteren van 
het dyslexieprotocol als dyscalculieprotocol. De afspraak is dat scholen minimaal uitvoering geven aan deze 
werkwijze. 

- Om te voldoen aan het niveau van de basisondersteuning wordt van elke school verwacht dat ze minimaal 
twee interventies aanbiedt (en beschrijft) voor zowel leerlingen met specifieke cognitieve vragen als voor 
leerlingen met specifieke sociaal-emotionele vragen.  

 
Hierdoor wordt de basisondersteuning concreter. Tegelijkertijd komt het tegemoet aan de verschillen tussen 
scholen. 
  
c. Planmatig handelen 
In de checklijst basisondersteuning wordt bij het onderdeel ‘planmatig handelen’ aangesloten bij de 
standaarden (indicatoren) die de onderwijsinspectie hanteert voor planmatig werken. Voor het VO betreft dit 
kwaliteitsaspect 9  Ondersteuning en begeleiding:  De school biedt effectief aanvullend onderwijs en 
ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. En voor het VSO gaat het om kwaliteitsaspect 2: 
Leerlingenzorg: De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich 
naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Voldoende betekent in het inspectiekader dat de school een oordeel 3 
verkrijgt op de onderliggende indicatoren bij dit kwaliteitsaspect. Op deze manier is het planmatig handelen 
‘gedekt’ in de basiskwaliteit. 
Toch komt hiermee het handelingsgericht werken, waar in het ondersteuningsplan expliciet over wordt 
gesproken, onvoldoende aan bod. Handelingsgericht werken is nog niet op alle scholen van het SWV ingevoerd. 
Het cyclisch werken is expliciet als indicator opgenomen. Met daarbij speciale aandacht voor ‘gesprekken met 
leerlingen en ouders’ als onderdeel van de cyclus HGW.  
 
d. Ondersteuningsstructuur 
De uitwerking van de ondersteuningsstructuur in de notitie basisondersteuning is vooral gericht op de 
aanwezige expertise in de school en de samenwerking met externe partners. Bij nader inzien ontbreekt een set 
indicatoren die gerelateerd zijn aan de interne ondersteuningsstructuur van de school.  Deze zijn nu 
toegevoegd.   
Voor het overzicht van de basisondersteuning die op alle scholen van dit SWV wordt verzorgd verwijzen we 
naar bijlage I.  
 
1.2.  Inzet financiën  
In het ondersteuningsplan is afgesproken dat in principe de schoolbesturen zowel inhoudelijk als financieel 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de basisondersteuning. In de lumpsumbekostiging zijn 
scholingsgelden en gelden voor ondersteuning opgenomen. Het is aan de schoolbesturen, rekening houdend 
met de gemaakte afspraken binnen het samenwerkingsverband, deze gelden te benutten voor het realiseren 
van het afgesproken niveau van basisondersteuning en het op termijn versterken en verhogen van dit niveau 
van basisondersteuning.  
In het ondersteuningsplan is de afspraak opgenomen dat, indien er financiële ruimte ontstaat binnen de 
meerjarenraming van het samenwerkingsverband, impulsgelden kunnen worden uitgetrokken ten behoeve van 
de basisondersteuning. Met deze impulsgelden zal het samenwerkingsverband bovenschoolse 
scholingsbijeenkomsten organiseren voor sleutelfunctionarissen, uiteraard na overleg met de directies van de 
scholen. Indien het budget toereikend is, kunnen scholen of besturen ook financieel gefaciliteerd worden. 
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Bijlage bij Notitie Basisondersteuning 

 
Vooraf 
 
Zoals al gezegd, zal dit nieuwe format ‘basisondersteuning’ de nu al bestaande documenten over 
basisondersteuning vervangen. Met ingang van 1 augustus 2015 wordt met dit nieuwe format gewerkt. 
Het is de bedoeling dat het formulier wordt opgenomen in het digitale onderwijsloket en online kan worden 
ingevuld. Zolang dat niet het geval is, zal met behulp van papier en e-mail of post plaatsvinden. 
Het document wordt jaarlijks ingevuld, in de periode mei-juni.  
Het formulier wordt voor die tijd nog aangevuld met een onderdeel waarin elke school de voornemens tot 
verbetering kan vullen. Zo wordt het document over de basisondersteuning een ontwikkeldocument voor elke 
school/locatie. Het formulier moet per school of per locatie worden ingevuld, afhankelijk van het gegeven of 
het schoolondersteuningsprofiel nu per school of per locatie is ingevuld. M.a.w. als er per locatie of schoolsoort 
een schoolondersteuningsprofiel is gemaakt, dan wordt ook per locatie of schoolsoort dit formulier voor de 
basisondersteuning ingevuld.  
 

Basisondersteuning SWV VO VSO MHR   
 
De basisondersteuning gaat uit van de vier kenmerken van de basisondersteuning, aangevuld met indicatoren 
handelingsgericht werken. Dit resulteert uiteindelijk in 8 basisafspraken rondom de basisondersteuning. Bij de 
uitwerking van de basisondersteuning maken we onderscheid in een algemeen gedeelte, waar alle scholen aan 
moeten voldoen. Daarnaast is er een aanvullend gedeelte, waarin scholen aanvullende relevante 
afspraken/modellen/reglementen kunnen vermelden. Scholen kunnen onderling verschillen in de aanvullende 
mogelijkheden van basisondersteuning.  

 
A.  BASISKWALITEIT- toelichting 
Dit aspect verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de 
inspectie van het onderwijs. Scholen die een basisarrangement van inspectie hebben gekregen, hebben hun 
basiskwaliteit op orde. Criterium voor de basiskwaliteit is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de 
onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: het domein opbrengsten 
(vo) van de school zijn tenminste voldoende (een score 3) en daarnaast voldoen de domeinen  
Onderwijsleerproces of de Zorg en begeleiding aan de gestelde norm. Het overzicht van de hier genoemde 
indicatoren is aan het einde van deze bijlage opgenomen.   
 
1.1. De school voldoet (volledig) aan de inspectie-eisen in de standaard 
1.2. De school kent heeft een duidelijk en verifieerbaar toelatingsbeleid alsmede heeft de school een 

duidelijke aanmeldings- en toelatingsprocedure, mede gebaseerd op de gemaakte afspraken in het 
samenwerkingsverband 

1.3. De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel duidelijk en transparant beschreven en voor ouders, 
leerlingen en andere belanghebbenden gepubliceerd op een algemeen toegankelijke plaats. 

 
B.  PREVENTIEVE EN LICHT CURATIEVE INTERVENTIES 
2.  De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen 
 en medewerkers. 
 
2.1.  Een representatieve groep van leerlingen, ouders en medewerkers geven in 2- jaarlijkse 

 tevredenheids-onderzoeken aan dat zij zich veilig voelen op school. 
2.2.  De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en 

om de school. 
2.3. De school heeft in ieder geval een ondersteuningsbeleid gericht op werkhoudingsproblemen, zoals 

taakgerichtheid, motivatie, aandacht, concentratie, planning en concentratie. 
2.3.  Het personeel zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en 
 anderen omgaan. 
2.4 De school heeft een aanpak gericht op sociale veiligheid. 
2.5.  De school heeft een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen. 
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2.6.   Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. 
2.7. De school betrekt ouders bij het bevorderen van een veilig sociaal-pedagogisch klimaat voor 
 leerlingen en medewerkers 
2.8. De school werkt in het kader van haar ondersteuningsstructuur samen met ketenpartners binnen het 

domein van de jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg, mede op grond van de afspraken die het 
samenwerkingsverband in het ondersteuningsplan heeft verwoord. 

 
Op de school zijn ten minste aanwezig (wettelijke verplichtingen) en deze zijn ook actief: 

• Een verzuimregeling voor leerlingen 

• Een beleid om pesten tegen te gaan 

• Een vertrouwenspersoon (in de zin van de klachtenregeling)  

• Afspraken om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden 

• Een medisch protocol  

  
Aanvullende optie(s):  
Daarnaast is/zijn op de school aanwezig:   

• Een veiligheidscoördinator 

• Trainingen in het bemiddelen en oplossen van conflicten (mediation) 

• Protocol vreedzame school 

• ……………… 

 
3.  De school biedt (ortho-) pedagogische en (ortho-) didactische programma’s en 
 methodieken aan, die gericht zijn op de pedagogische en didactische ondersteuning van 
 leerlingen. Deze interventies zijn structureel beschikbaar voor en/of binnen de 
 school en moeten de continuïteit in de schoolloopbaan van een leerling 
 ondersteunen. Elke school biedt minimaal twee interventies aan voor leerlingen met 
 specifieke cognitieve vragen en minimaal twee programma’s/interventies voor 
 leerlingen met specifieke sociaal-emotionele vragen.  
 
3.1.  De school hanteert een dyslexieprotocol en dit protocol wordt - conform de standaard idie is 

afgesproken - nageleefd.  
3.2.  De school hanteert een dyscalculieprotocol en dit protocol wordt - conform de standaardii die is 

afgesproken - nageleefd.  
3.3.  De school biedt minimaal twee onderwijsprogramma’s/interventies  en/of  leerlijnen die zijn 
 afgestemd op leerlingen met een minder/meer dan gemiddelde intelligentie. Deze worden  
 Hieronder kort beschreven. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.  De school biedt minimaal twee programma’s/interventies voor leerlingen met specifieke sociaal-

emotionele vragen. Deze worden hieronder kort beschreven.  
 

Beschrijven in maximaal 5 zinnen.  

Voorbeeldbeschrijvingen:  

• Het gebruik van de leerroutes uit Passende perspectieven 

(SLO) voor leerlingen die niet het reken of taal niveau halen 

dat op grond van hun leeftijd verwacht mag worden. 

• De school biedt verrijkend onderwijsmateriaal aan 

voor leerlingen die anders uitgedaagd moeten 

worden. Dit materiaal wordt vooral ingezet tijdens de 

lessen Nederlands en Engels.  
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3.5.  De school is toegankelijk en heeft aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen voor 

leerlingen die dat nodig hebben. 

 
Aanvullende optie(s):  
Op deze school bieden wij:  

• Huiswerkbegeleiding 

• Aandacht voor schoolse vaardigheden (agendabeheer / huiswerkvaardigheden  /tas inpakken enz.) 

• Aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden (samenwerken / keuzes maken / op tijd komen / 
inzicht in gedrag enz.) 

• Steunlessen 

• Remedial teaching 

• Weerbaarheidstraining 

• hulp sociaal emotioneel 

• concentratietraining 

• structuur-uren 

• zelfverdediging 

• taalbegeleiding 

• rekenbegeleiding 

• NT2 

• overig 

 
 
C.  PLANMATIG WERKEN 
4. De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over. 
 
4.1.  De school houdt zich aan de afspraken die zijn gemaakt in het SWV VO/VSO ten aanzien van de  

doorgaande schoolloopbanen (PO-VO/VSO, VO-VO/VSO, VO-MBO en het vigerende protocol 
thuiszitters 

4.2.  De school houdt systematisch uitstroomgegevens bij 
4.3.  De school investeert in loopbaan oriëntatie - en begeleiding 
4.4  Ouders en leerlingen worden tijdig betrokken bij de overdracht en overgang van de ene naar de 

andere school/instelling 
4.5.  Het OPP2 van een leerling sluit aan bij het OPP van de vorige school van de leerling (doorgaande lijn) 
4.6.  Het OPP van leerlingen wordt binnen de school warm overgedragen bij de overgang naar een nieuwe 

mentor. 

 
2 OPP: Ontwikkelingsperspectief 

Beschrijven in maximaal 5 zinnen.  

Voorbeeldbeschrijvingen:  

• Faalangstreductietraining. De mentor selecteert de 

leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. De ouders 

worden op de hoogte gebracht. De training wordt 

gegeven door gespecialiseerde docenten. De training 

wordt zowel individueel als groepsgewijs gegeven.   

• Rots en water. Dit is een weerbaarheidsprogramma, 

waarin zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie 

centraal staan. De mentor selecteert de leerlingen die 

hiervoor in aanmerking komen. De ouders worden op de 

hoogte gebracht. De training wordt aangeboden in 

samenwerking met schoolmaatschappelijk werk 

Kwadraad.  
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4.7.  De school koppelt in beginsel in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met extra 
 onderwijsbehoeften terug naar de vorige school, tenzij ouders of wettelijk vertegenwoordiger van de 
leerling zich hiertegen verzet 

 
Aanvullend:  
Daarnaast biedt de school:  

• De school zorgt voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en waar nodig extra 
begeleiding bij de start op de arbeidsmarkt. 

• ……………… 

 
5.  De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en 
 competenties van haar personeel.  
 
5.1.  Docenten voldoen aan de bekwaamheidseisen VO 3 
5.2.  De school versterkt de competenties van docenten in handelings- en opbrengstgericht  werken 
5.3.  De leer- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen worden vroegtijdig gesignaleerd 
5.4. De ondersteuningsbehoeften bij ouders bij de opvoeding en in het gezin worden vroegtijdig 
 gesignaleerd 
5.5. De ouders en de leerlingen worden vroegtijdig bij de ondersteuningsvraag betrokken 
5.6. De school hanteert effectieve interventies bij beginnende (gedrags-)problematiek 
5.7. De school heeft ondersteuning en begeleiding ingericht volgens de cyclus van handelingsgericht 

werken: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren.  

 
6.  De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast en past 

het beleid zo nodig aan. 
 
6.1. De school kan aantonen welke ondersteuning en begeleiding zij aan leerlingen met een (extra) 
 ondersteuningsbehoefte heeft geboden (door middel van het OPP).  
6.2.  De school evalueert jaarlijks met de partners van het flex-ZAT de inzet en resultaten van de 

ondersteuning en begeleiding. 
6.3.  De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen. 
6.4.  De school evalueert met leerling en ouders de inzet en resultaten van ondersteuning en 

 begeleiding aan de hand van het OPP. 
6.5.  De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. 

  
D.  ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR 
7.  De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 
 
7.1. De school heeft een ondersteuningscoördinator4 met een duidelijke taakomschrijving. 
7.2.  Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van de taak van de 
 ondersteuningscoördinator. 
7.3.  Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de basis en extra 
 ondersteuning zijn duidelijk en transparant. 
7.4.  De samenstelling, functie, taken, werkwijze en bevoegdheden van het schoolondersteuningsteam zijn 

vastgelegd. 

 
  

 
3 Bekwaamheidseisen VO en BVE zijn in 2006 gepubliceerd (zie website onderwijs coöperatie). In april 2012 heeft de onderwijs coöperatie 

aan de minister een voorstel gedaan om de bekwaamheidseisen te herijken. Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden 
behandeld. 
4 Is gelijke aan de zorgcoördinator 
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8.  De school werkt samen met externe partners in het flex-ZAT aan een effectieve 
 ondersteuningsstructuur. 
 
8.1.  De samenstelling, functie, taken, werkwijze en bevoegdheden van het flex-ZAT zijn vastgelegd en 

sluiten aan bij het beleid, zoals verwoord in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 
8.2.  De school heeft de inzet van expertise en ondersteuning van de externe partners in het flex-ZAT 

vastgelegd.  
8.3.  De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven over welke (gecertificeerde) expertise 

de school beschikt en op welke wijze deze expertise zichtbaar wordt in de ondersteuning van 
leerlingen.   

8.4. De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel aangegeven op welke wijze de specifieke expertise 
van samenwerkende scholen wordt benut en met elke ketenpartners5 wordt samengewerkt.  
 

Behorende bij A: basiskwaliteit 
 
Waarderingskader toezicht inspectie voor VO (december 2013) en VSO (2012)  
Criterium voor de basiskwaliteit is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin 
een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: het domein opbrengsten (vo) van de school zijn 
tenminste voldoende en daarnaast voldoen de domeinen  Onderwijsleerproces (vo en vso) en leerlingenzorg 
(vso) aan de gestelde norm. Bij de beslisregel of een school (weer) in aanmerking komt voor een 
basisarrangement speelt ook het domein condities (vo) of kwaliteitszorg (vso) een rol. Vandaar dat de 
kernindicatoren resp. normindicatoren van deze domeinen ook in dit overzicht zijn opgenomen.  
Per domein volgt hieronder een overzicht van de kernindicatoren uit het waarderingskader toezicht inspectie 
VO. Deze indicatoren vormen het kernkader: de indicatoren die de inspectie altijd allemaal wil onderzoeken in 
een kwaliteitsonderzoek. Voor de wijze waarop inspectie beoordeelt of een school in aanmerking komt voor 
een basisarrangement, verwijzen we naar de brochure toezichtkader 2013. 
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2013/brochure-
toezichtkader-voorgezet-onderwijs-2013.pdf 
Voor het VSO staan hieronder de normindicatoren uit het waarderingskader toezicht inspectie VSO. Voor de 
wijze waarop inspectie beoordeelt of een school in aanmerking komt voor een basisarrangement, verwijzen we 
naar de brochure toezichtkader 2012. 
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-
toezichtkader_ec_2_web_def.pdf 
 
  

 
5 Ketenpartners zijn de externe partners waarmee wordt samengewerkt, niet zijnde de partners die onderdeel uitmaken 
van het flexZAT.  Voorbeeld: samenwerking met Kwadraad (uitvoering programma Rots en Water).  

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2013/brochure-toezichtkader-voorgezet-onderwijs-2013.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Documents+algemeen/2013/brochure-toezichtkader-voorgezet-onderwijs-2013.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader_ec_2_web_def.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2012/brochure-toezichtkader_ec_2_web_def.pdf
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 Domein opbrengsten  

Inspectie 
eisen VO 

 
 
Kwaliteitsaspect 1: De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  
 
Kwaliteitsaspect 2: Sociale opbrengsten 
 

 

  
1.1.   De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht  
  (alleen PrO en EOA). De leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden   
                  verwacht.  
 
1.2.  De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding  
 
1.3.  De leerlingen behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht.  
 
1.4. De verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen zijn  

van een aanvaardbaar niveau.  
 

1.5. Alleen Pro: De leerlingen in het praktijkonderwijs ontwikkelen zich volgens een individuele 
 route  
 
1.7.  Alleen Pro: De leerlingen van praktijkonderwijs functioneren naar verwachting in de 
 vervolgopleiding of het werkveld  
 
2.1.  De sociale opbrengsten zijn van voldoende niveau.  
 

  

 
 Domein onderwijsproces 

Inspectie 
eisen VO 

 
Kwaliteitsaspect 4: De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken 
 
Kwaliteitsaspect 5: Het schoolklimaat is ondersteunend en gericht op een brede vorming 
 
Kwaliteitsaspect 7: Het (vak)didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling. 
 
Kwaliteitsaspect 9: De school biedt effectief aanvullend onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die dat nodig 
hebben. (basisondersteuning) 
 
Kwaliteitsaspect 10: De school begeleidt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben effectief aan de hand 
van hun ontwikkelingsperspectief. (extra ondersteuning) 
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4.3. De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. 
 
5.4.  (alleen voor Pro) De school ondersteunt de leerlingen en de ouders/verzorgers bij de keuzes tijdens de 
                 schoolloopbaan. 
 
7.1. De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. 
 
7.2.  De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. 
 
7.3.  De leerlingen zijn actief betrokken 
 
7.4.  De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. 
 
9.1.  De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde 
 toetsen. 
 
9.2.  De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen 
 leerlingen. (niet voor Pro) 
 
9.4.  De school voert de ondersteuning planmatig uit. (niet voor Pro) 
 
10.1.  (verplicht voor Pro) Het bevoegd gezag stelt bij plaatsing voor iedere leerling een 
 ontwikkelingsperspectief vast. 
 
10.2  (verplicht voor Pro) De leerling ontvangt onderwijs zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief. 
 
10.3  (verplicht voor Pro) De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het 
 ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 
 
 

 Domein condities 

Inspectie 
eisen VO 

Kwaliteitsaspect 12: De school bewaakt de kwaliteit van haar opbrengsten 
 
Kwaliteitsaspect 13: De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijsproces 

 12.1  De school evalueert systematisch de opbrengsten. 
 
12.2  De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. 
 
13.1 De school evalueert systematisch het onderwijsproces. 
 
13.2  De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. 
 
13.3 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. 
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 Domein leerlingenzorg 

Inspectie 
eisen 
VSO 

 
Kwaliteitsaspect 2: De school begeleidt de leerlingen aan de hand van hun ontwikkelingsperspectief, zodat zij zich 
naar hun mogelijkheden ontwikkelen. 
 
 

  
2.1.  De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief  vast. 
 
2.2.  De school gebruikt een samenhangend systeem van (waar mogelijk genormeerde) instrumenten en  
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 
  
2.3.  De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en  maakt 
naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. 
  
2.4.  De school voert het onderwijs en de ondersteuning planmatig uit. 
 
 

 
 
 Domein Onderwijsleerproces 

Inspectie 
eisen 
VSO 

 
Kwaliteitsaspect 3: De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen voor op vervolgonderwijs en 
samenleving 
 
Kwaliteitsaspect 4: De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 
 
Kwaliteitsaspect 5: Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen. 
 
Kwaliteitsaspect 6: De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt en houden de 
leerlingen taakbetrokken. 
 
Kwaliteitsaspect 7: De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking, onderwijstijd en aanpak af op verschillen 
in ontwikkeling tussen de leerlingen. 
 

  
3.1.  De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken van het uitstroomprofiel 
 
3.3.  Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming. 
 
4.2.  De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in. 
 
5.2.  De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel. 
 
6.1.  De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 
 
6.2 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 
 
6.3  De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 
 
7.5.  De leraren stemmen hun (ortho-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van 
 leerlingen. 
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 Domein kwaliteitszorg 

Inspectie 
eisen 
VSO 

Kwaliteitsaspect 8: De school zorgt systematisch en planmatig voor behoud en verbetering van de kwaliteit van 
haar onderwijs 
 

  
8.2.  De school evalueert jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen. 
 

 
 

  
- de school heeft een dyslexieprotocol 

- alle docenten zijn op de hoogte van het dyslexieprotocol 

- signaleren in de brugklas: via OKR wordt informatie doorgegeven of de 

school signaleert zelf ernstige leesproblemen 

- de school verwijst (ouders en leerlingen) door:  eigen specialisten of extern 

bureau gecontracteerd met GZ psycholoog (geen vergoeding voor 

behandeling) 

- voor dyslectische leerlingen maakt de school gebruik van compenserende 

maatregelen en dispensaties voor lezen, spellen en schrijven en het toetsen 

daarvan.  

- Leerling krijgt dyslexiepas in de school met welke maatregelen voor 

hem/haar van toepassing zijn.  

- Voor een dyslectische eindexamenkandidaat kunnen de examencondities 

aangepast worden op grond van de dyslexieverklaring. Deze aanpassingen 

betreffen zowel het schoolexamen als het centraal examen. 
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- de school heeft een visie op het rekenonderwijs 

- de school heet een dyscalculieprotocol 

- alle docenten zijn op de hoogte van het dyscalculieprotocol  

- signaleren in de brugklas: via OKR wordt informatie doorgegeven of de school 

signaleert zelf ernstige rekenproblematiek 

- de school verwijst (ouders en leerlingen) door:  eigen specialisten of extern 

bureau gecontracteerd met GZ psycholoog (geen vergoeding voor behandeling) 

- voor leerlingen met dyscalculie maakt de school gebruik van compenserende 

maatregelen en dispensaties voor rekenen en het toetsen daarvan.  

- de manieren van begeleiden bij verschillende gradaties van rekenproblematiek 

zijn beschreven 

N.B. Helaas zijn er geen richtlijnen voor aangepaste eindexamens voor leerlingen 

met dyscalculie.  Het College voor Examens is hier nog mee bezig. 
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Bijlage B-1-b 

REGELING LWOO EN PRAKTIJKONDERWIJS 2020 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding op de regeling 

 
Aanleiding en inhoud regeling 
Met ingang van 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de toekenning 
van lwoo en praktijkonderwijs.  Voor het toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring 
praktijkonderwijs gelden landelijke criteria. Ook bij het arrangement lwoo kan gebruik worden 
gemaakt van de landelijke criteria. Een samenwerkingsverband kan echter ook kiezen voor “Opting 
Out lwoo”. Dit houdt in dat het samenwerkingsverband voor het lwoo een eigen regeling kan maken. 
De Algemene Vergadering van het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek 
heeft in mei 2018 besloten te kiezen voor “Opting Out lwoo”, met ingang van schooljaar 2019-2020. 
 
Deze “regeling lwoo en praktijkonderwijs 2020” is de samenvoeging en actualisatie van twee eerdere 
regelingen, namelijk “regeling opting out leerwegondersteunend onderwijs” (vastgesteld op 9 
oktober 2018) en “uitvoeringsregeling praktijkonderwijs en  leerwegondersteunend onderwijs, mede 
in relatie tot nieuwkomers vo, en praktijkonderwijs” (vastgesteld op 1 oktober 2017). 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de specifieke bepalingen voor toekenning van praktijkonderwijs. Hoofdstuk 3 
behandelt de specifieke bepalingen voor toekenning van lwoo, en hoofdstuk 4 de bepalingen voor de 
bekostiging voor nieuwkomers vo. Hoofdstuk 5 behandelt de besluitvormingsprocedure bij het 
samenwerkingsverband en hoofdstuk 6 de overige algemene bepalingen.  
 
Deze regeling maakt integraal deel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, 
deel B. 
 
Positie en advies basisonderwijs 
1.1 Een leerling wordt door zijn ouders of wettelijke verzorgers aangemeld voor een school voor 

voortgezet onderwijs. De schoolkeuze zal o.a. gebaseerd zijn op het schooladvies van de 
school voor primair onderwijs. 

1.2 In beginsel is het schooladvies van de basisschool leidend voor de toelating tot vmbo, havo 
en vwo. Voor het arrangement lwoo en de schoolsoort praktijkonderwijs geldt dit niet. Het 
samenwerkingsverband vo bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het praktijkonderwijs of 
in aanmerking komt voor lwoo. Het lwoo staat immers los van het schooladvies, omdat dit 
gaat over de ondersteuning na plaatsing in het vmbo. 

1.3 Bij lwoo en praktijkonderwijs wordt dus door meerdere betrokkenen een inschatting 
gemaakt van wat passend is voor de leerling. Bij twijfelgevallen (leerlingen met een niveau 
tussen lwoo en praktijkonderwijs) geldt het volgende: wordt een vmbo-advies gegeven door 
de basisschool, maar zijn er aanwijzingen dat praktijkonderwijs passender zou zijn voor de 
leerling, dan geldt in principe het advies van de basisschool. Adviseert de basisschool 
praktijkonderwijs, dan hoeft dit niet leidend te zijn. Voor het praktijkonderwijs zijn immers 
de dwingende indicatiecriteria en het al dan niet toekennen van de 
toelaatbaarheidsverklaring doorslaggevend. 

1.4 Een leerling mag worden toegelaten tot het praktijkonderwijs – evenals tot een andere vorm 
van voortgezet onderwijs - als de basisschool van mening is dat de leerling hier klaar voor is 
en als er overeenstemming is met de ouders/wettelijk verzorgers van de leerling. In het 
verleden konden alleen leerlingen van minimaal 12 jaar worden toegelaten. Nu gelden de 
toelatingsvoorwaarden zoals die voor de andere schoolsoorten ook gelden. Echter, 
aanvragen voor tussentijdse toelating van leerlingen tot vmbo of praktijkonderwijs direct uit 
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het primair onderwijs (groep 7 of 8) tijdens een lopend schooljaar zullen voor wat betreft de 
indicatiestelling worden afgehouden. 

1.5 Het is wenselijk dat er in een vroegtijdig stadium bekend is of een leerling voor het 
praktijkonderwijs of een ondersteuningsbudget lwoo in aanmerking komt. Daarom zal het 
primair onderwijs verzocht worden in een zo vroeg mogelijk stadium de onderwijskundige 
gegevens beschikbaar te hebben opdat – bij twijfel – tijdig met het voorgezet onderwijs in 
overleg getreden kan worden, bij voorkeur in de periode november en december 
voorafgaand aan het betreffende schooljaar. 
De complete onderwijskundige dossiers zijn bij voorkeur uiterlijk 1 februari voorafgaand aan 
het beoogde schooljaar beschikbaar, opdat de beoordeling of een leerling in aanmerking 
komt voor de (lichte) ondersteuning gestart kan worden. 
Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een procedure en tijdpad op en brengt dit ter 
kennis aan het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze procedure en dit tijdpad 
worden vooraf besproken in de bestuurlijke overleggen po en vo in Midden-Holland resp. 
Rijnstreek. 

1.6 Alleen de school voor voortgezet onderwijs kan een ondersteuningsbudget lwoo dan wel een 
toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs aanvragen.  

 

Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen voor toekenning praktijkonderwijs 

 
Toelaatbaarheid praktijkonderwijs 
2.1 Hoofdstuk IIa van het Inrichtingsbesluit WVO is van toepassing. 
2.2 De WISC-V is een toegestaan instrument voor IQ-onderzoek in het kader van het 

Inrichtingsbesluit. In een IQ verslag bij de WISC-V worden geen exacte cijfers meer gegeven, 
maar wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval. Indien in het gemeten interval op 
het TIQ van de WISC-V een waarde voorkomt die binnen de bandbreedte voor 
praktijkonderwijs valt, conform hoofdstuk IIa van het Inrichtingsbesluit WVO, komt de 
aanvraag in aanmerking voor een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Dit uiteraard 
alleen indien de leerachterstanden ook richting praktijkonderwijs wijzen.  

2.3 De verblijfsduur voor leerlingen in het praktijkonderwijs eindigt wettelijk aan het einde van 
het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaren bereikt heeft. In bijzondere situaties 
kan de inspectie van het onderwijs een verlenging van de verblijfsduur goedkeuren.  

2.4 Zonder een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs kan een leerling niet ingeschreven 
worden op een school voor praktijkonderwijs. 

2.5 Voor de leerlingen die worden aangemeld voor het praktijkonderwijs dan wel voor wie een 
toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs wordt aangevraagd worden twee 
startmomenten voor de  toelatingsprocedure gehanteerd: 
i. De eerste is 1 april6 en geldt voor de leerlingen die woonachtig zijn in het werkgebied 

van het samenwerkingsverband VO/VSO MHR (VO 2802) of in het werkgebied van 
het samenwerkingsverband PO Midden-Holland (PO 2814) dan wel in het werkgebied 
van het samenwerkingsverband PO Rijnstreek (PO 2813) alsmede enkele kernen op 
grond van historie. Deze worden in de voetnoot expliciet genoemd7.  

 
6 Geanticipeerd is op de nieuwe regeling van OCW inzake eindtoets e.d. Komt deze er niet, dan blijft 16 maart 
gelden. 
7 Uitwerking regio: 
SWV VO/VSO MHR omvat: Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard (exclusief de 
kernen Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk), Nieuwkoop, Waddinxveen en Zuidplas (exclusief de kern Nieuwerkerk 
aan den IJssel); 
Het swv PO Midden-Holland omvat het een deel van het gebied van het swv vo/vso alsmede de kernen 
Krimpen aan den Lek en Lekkerkerk; 
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j. De tweede is 15 juni voor de leerlingen die volgens de gemeentelijke 
basisadministratie niet in het gedefinieerde gebied, onder a, woonachtig zijn.  

 
Toelichting: 

• Het samenwerkingsverband hanteert het beleidsuitgangspunt van – zo mogelijk – “nabij 
gericht onderwijs”. 

• De besturen van de scholen voor praktijkonderwijs en het bestuur van het 
samenwerkingsverband zijn de twee toelatingsmomenten overeengekomen om zoveel 
mogelijk te garanderen dat leerlingen die in de regio wonen in ieder geval een plek op de 
scholen voor praktijkonderwijs hebben, indien zij daarop aangewezen zijn. 

• De besturen voor praktijkonderwijs in het samenwerkingsverband hebben deze 
beleidsafspraken overgenomen en opgenomen en vastgelegd in het eigen 
toelatingsbeleid. 

• De termijn tussen 1 april en 15 juni is ongeveer 10 weken en komt overeen met de 
termijn in het kader van zorgplicht. 

 
Aanvragen Praktijkonderwijs na toelating in voortgezet onderwijs 
2.6 Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs is in strikte zin alleen 

nog mogelijk in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, indien de studieresultaten 
daartoe aanleiding geven. De criteria die gelden voor het bepalen van de toelaatbaarheid zijn 
van toepassing. Een aanvraag moet uiterlijk voor 15 juni zijn ingediend bij het secretariaat 
van het samenwerkingsverband.  

2.7.1 Voor een leerling die vanuit de ISK doorstroomt naar het praktijkonderwijs, voor wie een 
ondersteuningsbudget nieuwkomers van toepassing was bij de ISK én bij wie de aanvraag 
voor het ondersteuningsbudget nieuwkomers VO voldeed aan de criteria voor het 
praktijkonderwijs conform hoofdstuk IIa van het Inrichtingsbesluit WVO, hoeft geen nieuw 
dossier te worden ingediend. Indien het eerdere dossier niet voldeed aan de criteria voor 
praktijkonderwijs, dient een geactualiseerd dossier te worden ingediend bij de aanvraag 
toelaatbaarheid praktijkonderwijs. 

2.7.2. Het gestelde in artikel 2.7.1. geldt alleen voor het samenwerkingsverband VO/VSO MHR. 
 
Gebruik TLV praktijkonderwijs t.b.v. arrangement lwoo 
2.8 In de achterliggende jaren bestond de mogelijkheid dat voor een leerling die voldeed aan de 

criteria voor het praktijkonderwijs maar op grond van het onderwijskundig rapport een 
zekere groeipotentie liet zien voor het vmbo – met instemming van ouders/wettelijke 
vertegenwoordigers – een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs werd afgegeven, 
maar dat daarmee toch toelating tot het vmbo (met lwoo) werd gerealiseerd.  
Voor leerlingen voor wie een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs wordt 
aangevraagd geldt het uitgangspunt  dat deze toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs 
niet in het vmbo kan worden benut. Deze beleidslijn is gebaseerd op een uitspraak van de 
landelijke Geschillencommissie. De genoemde commissie is van mening dat het uitgangspunt 
moet zijn dat de noodzakelijk geachte onderwijsondersteuning aansluit bij de passende vorm 
van onderwijs voor de betreffende leerling. 

 
Het swv PO Rijnstreek omvat: een deel van het gebied van het swv vo/vso MHR alsmede de kernen 
Woubrugge, Hoogmade, Rijnsaterswoude en Leimuiden, behorende tot de gemeente Kaag en Braassem. 
Op grond van historie worden tot de werkregio gerekend de leerlingen die woonachtig zijn in de kernen 
Cabouw (postcode 3411), Polsbroek en Polsbroekerdam (postcode 3415), behorende tot de gemeente Lopik, 
de kern Hekendorp behorende tot de gemeente Oudewater. 
Voorts zullen leerlingen die woonachtig zijn in Oudewater en aantoonbaar tot en met de eindgroep een school 
voor SBO bezocht hebben in Gouda tot de eerste tranche van toelating worden gerekend. 
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2.9 Het samenwerkingsverband kan op advies van twee onafhankelijke deskundigen dan wel de 
CTA een uitzondering op het gestelde in artikel 2.8 maken, mits de aanvragende school een 
onderbouwde motivatie aanlevert, gebaseerd op het onderwijskundig advies van de school 
voor primair onderwijs en met een ondubbelzinnige motivering / zienswijze van de 
ouders/wettelijk verzorgers en handtekening(en) van ouders/wettelijk vertegenwoordigers.  

 

Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen voor toekenning lwoo 

 
Besluit “opting out lwoo” 
3.1 Het samenwerkingsverband heeft in mei 2018 besloten tot “opting out” 

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), zij het in beperkte mate, met ingang van het 
schooljaar 2019-2020. 
Het kernbesluit waarop “opting out lwoo” werd vormgegeven, is als volgt: 

• het IQ-onderzoek vervalt, behoudens gevallen van twijfel; 

• de leerachterstanden en ook de test- en screeningsinstrumenten die deze vaststellen 
blijven gehandhaafd, zoals vastgelegd dan wel geregeld in het Inrichtingsbesluit WVO; 

• lwoo blijft voorbehouden aan de scholen die een licentie lwoo hebben; 

• er worden geen Aanwijzingen lwoo meer afgegeven maar uitsluitend interne 
kennisgevingen van het samenwerkingsverband; 

• het bedrag per leerling dat gekoppeld is aan lwoo wordt door het 
samenwerkingsverband gehandhaafd per teldatum 1 oktober voorafgaand aan het 
bekostigingsjaar; 

• de huidige licenties van scholen blijven gehandhaafd; 

• een nadere uitwerking van het besluit zal in een regeling plaatsvinden; 
3.2 In de Algemene Vergadering van 4 juni 2019 is niet ingestemd met een voorgenomen besluit 

de licenties lwoo los te laten.  
3.3 De Algemene Vergadering van 26 november 2019 heeft een regeling goedgekeurd dat de 

twee brede scholengemeenschappen zonder lwoo in het samenwerkingsverband de 
mogelijkheid krijgen om in uitzonderingssituaties voor leerlingen een arrangement lwoo aan 
te vragen, zonder dat er een bovengrens is bepaald. Echter, voorwaarde is wel dat de scholen 
op generlei wijze het begrip lwoo in werving noch uitvoering gebruiken. Tevens is een 
voorstel goedgekeurd dat de bekostiging van het lwoo met ingang van 1 januari 2021 volledig 
via het samenwerkingsverband verloopt en dat de schoolbesturen i.c. de scholen per 
genoemde datum geen registratie van leerlingen met lwoo voor bekostiging in BRON 
opnemen. 

 
Aanvragen lwoo eerste leerjaar 
3.4 Voor een leerling die tot het eerste leerjaar van het vmbo toegelaten wordt, kan uitsluitend 

door de school voor voortgezet onderwijs een ondersteuningsbudget lwoo worden 
aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 

3.5 Het samenwerkingsverband baseert de beslissing op de aanvraag op: 
a. de door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen met de 

leerling in het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig 
rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de 
Wet op de expertisecentra, 

b. de leerachterstand van de leerling, gemeten met een niet methode gebonden toets 
bijvoorbeeld vanuit het Cito leerlingvolgsysteem. De gebruikte toets moet op de door de 
overheid samengestelde lijst met toegestane leermiddelen vermeld zijn en betrekking 
hebbend op het schooljaar. 

3.6 De aanvraag voor genoemde leerling voor wie een ondersteuningsbudget wordt gevraagd 
wordt uitsluitend toegewezen, indien de leerling een leerachterstand heeft op ten minste 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=42&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=43&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=43&g=2018-08-10&z=2018-08-10
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twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, 
ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en 
deze leerachterstand is gelegen binnen de bandbreedte van 0,25 tot 0,5. 

3.7 Bij twijfel kan het samenwerkingsverband, in aanvulling op het gestelde onder 3.5 en 3.6, en 
met inachtneming van het gestelde in artikel 3.8, een Intelligentieonderzoek voorschrijven. 

3.8 Voor de volgende leerlingen die tot het eerste leerjaar vmbo worden toegelaten, is voor de 
aanvraag c.q. toekenning van een ondersteuningsbudget lwoo een intelligentieonderzoek 
vereist: 
a. leerlingen die op 1 oktober van het betreffende schooljaar, nog geen 36 maanden in 

Nederland woonachtig zijn;  
b. leerlingen voor wie op grond van de leerachterstanden (0,5 of meer) een verwijzing naar 

het praktijkonderwijs te rechtvaardigen lijkt, maar die een niveau-advies vmbo krijgen;  
c. leerlingen die vanuit het primair onderwijs (bao, sbo) instromen vanuit groep 7 dan wel 

die geen acht leerjaren primair onderwijs hebben gevolgd op het moment van overstap 
naar het voortgezet onderwijs; 

d. leerlingen die van het primair onderwijs een volgend schoolniveau-advies hebben 
gekregen: een gemengd advies vmbo-Kaderberoepsgerichte leerweg/-Gemengde 
leerweg, een gemengd advies vmbo-Gemengde leerweg/Theoretische Leerweg (mavo), 
een advies vmbo-Gemengde Leerweg of een advies vmbo-Theoretische Leerweg. 

3.9 De WISC-V is een toegestaan instrument voor IQ-onderzoek in het kader van het 
Inrichtingsbesluit. In een IQ verslag bij de WISC-V worden geen exacte cijfers meer gegeven, 
maar wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval. Indien in het gemeten interval op 
het TIQ van de WISC-V een waarde binnen de bandbreedte voor lwoo valt, conform 
hoofdstuk IIa van het Inrichtingsbesluit WVO, komt de aanvraag in aanmerking voor een 
ondersteuningsbudget lwoo. Dit uiteraard alleen indien de leerachterstanden ook richting 
lwoo wijzen. Indien meer dan 50% van het betrouwbaarheidsinterval boven de 90 is (bij 
nieuwkomers boven de 100), dan is onderbouwing met een sociaal-emotioneel onderzoek 
(SEO) aan de orde. 

 
Aanvragen lwoo na toelating tot voortgezet onderwijs 
3.10 Voor leerlingen die eenmaal tot het voortgezet onderwijs zijn toegelaten, kan een school 

voor voortgezet onderwijs een ondersteuningsbudget lwoo aanvragen, indien de 
studieresultaten daartoe aanleiding geven.  

3.11 Een aanvraag van een ondersteuningsbudget lwoo door een school voor voortgezet 
onderwijs kan uitsluitend worden aangevraagd in het eerste leerjaar van het lopende 
schooljaar in de periode 1 januari tot 1 juli. 

3.12 Een aanvraag voor een leerling in het eerste schooljaar vo moet gebaseerd zijn op 
leerachterstanden, een intelligentie-onderzoek en een onderwijskundige motivatie. Is het IQ-
gelegen tussen 90 en 110 dan dient er voorts een sociaal-emotioneel onderzoek bijgevoegd 
te worden. Indien als IQ-instrument de WISC-V wordt gebruikt is het gestelde in artikel 3.9 
van toepassing. 

3.13 Voor leerlingen die door een school voor voortgezet speciaal onderwijs in enig leerjaar voor 
het vmbo worden aangemeld, geldt dat voldaan moet worden aan de vereisten die voor 
aanmeldingen vanuit het voortgezet onderwijs gelden, zoals opgenomen in het 
inrichtingsbesluit VO. 

 
Leerachterstanden en testinstrumenten 
3.14 In alle gevallen geldt het criterium zoals beschreven in artikel 3.6. 
3.15 De leerachterstand van de leerling is de uitkomst van 1 minus (DLE/DL), waarin: 

a. DLE de afkorting is van didactische leeftijdseenheden en het aantal maanden onderwijs 
dat behoort bij het niveau dat de leerling feitelijk heeft bereikt, en 
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b. DL de afkorting is van didactische leeftijd en het aantal maanden dat een leerling vanaf 
groep 3 in de perioden van september tot en met juni was ingeschreven bij een school 
als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal 
onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra. 

3.16 De school voor primair onderwijs bepaalt zelf aan de hand van de Cito-instructies wanneer er 
op maat getoetst wordt. De handleiding van de nieuwe Cito 3.0 toetsen geven hiervoor 
aanwijzingen. In het Excel programma leerachterstanden van het samenwerkingsverband 
wordt dit eveneens aangegeven door met ** terugtoetsen of * doortoetsen te adviseren8.  

 (Indien een ander instrument wordt gebruikt, dan dient dit door de Cotan te zijn 
goedgekeurd en door OCW als toegestaan te zijn aangemerkt). 

3.17 Voor het intelligentieonderzoek geldt een bandbreedte van 75 tot en met 91, dan wel 91 tot 
en met 120, indien er ook sprake is van sociaal-emotionele problematiek. 

3.18 Voor de testinstrumenten die gelden voor een intelligentie- en/of sociaal-emotioneel 
onderzoek, geldt dat deze instrumenten moeten zijn goedgekeurd door de Cotan, 
overgenomen door OCW en dat deze zijn afgenomen onder de verantwoordelijkheid van een 
door een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostische geschoold orthopedagoog. 

 
Ondersteuningsbudget 
3.19 Een ondersteuningsbudget lwoo per leerling is gelijk het ondersteuningsbudget per leerling 

dat door OCW wordt vastgesteld voor het genoemde jaar. 
3.20 De ondersteuningsgelden lwoo worden op basis van de kennisgevingen van het 

samenwerkingsverband aan de scholen per kalenderjaar toegekend, zulks op basis van de 
verstrekte kennisgevingen. 

3.21 Het aantal kennisgevingen van het samenwerkingsverband op 1 oktober voorafgaand van het 
volgende kalenderjaar, uiterlijk vastgesteld op 1 november, bepaalt het toe te wijzen budget 
aan de betreffende scholen. 

3.22 Het totaal ondersteuningsbudget lwoo wordt jaarlijks in gelijke maandelijkse termijnen door 
het samenwerkingsverband aan de school overgemaakt. 

3.23 Aanvankelijk zou de bekostiging voor lwoo door het samenwerkingsverband geleidelijk door 
middel van een overgangsregeling worden ingevoerd. In november 2019 is besloten dat de 
bekostiging lwoo met ingang van 1 januari 2021 via het samenwerkingsverband verloopt. 

 Dit houdt in dat geen van de besturen c.q. scholen per 1 oktober 2020 nog leerlingen voor 
lwoo in BRON registreert. 

 Dit houdt in dat de bekostiging jaarlijks gebaseerd wordt op de teldatum voorafgaand aan 
het bekostigingsjaar op het aantal Aanwijzingen lwoo en het aantal 
ondersteuningsarrangementen lwoo en het aantal ondersteuningsarrangementen 
nieuwkomers vo. 

3.24 Mocht een school een leerling met een Aanwijzing lwoo (zoals bedoeld in het 
Inrichtingsbesluit VO) van een ander samenwerkingsverband inschrijven, dan kan de school 
deze leerling opvoeren voor bekostiging zoals voortvloeiende uit het gestelde in de artikelen 
3.20 en 3.21. 

3.25 Indien de bekostiging lwoo van rijkswege wijzigt, kunnen – na heroverweging - andere 
afspraken worden gemaakt, hetgeen leidt tot een aanpassing van deze regeling. 

3.26 In afwijking van het gestelde in artikel 3.23 zijn de bepalingen voor nieuwkomers vo in relatie 
tot lwoo van toepassing. 

 
 

 
8 Zie voor het de te downloaden programma de website van het swv. 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=1&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=1&g=2018-08-10&z=2018-08-10
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Hoofdstuk 4  Specifieke bepalingen voor toewijzing bekostiging nieuwkomers 

 
Toelichting 
Leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, onder de Vreemdelingenwet 2000 vallen, 
zijnde nieuwkomers, en die voor de eerste telling in het VO nog geen 12 maanden in Nederland zijn, 
kunnen het eerste jaar door een school wel worden ingeschreven, maar voor deze leerlingen geldt 
dan niet de gebruikelijk bekostiging. Voor deze leerlingen geldt de ministeriële regeling Aanvullende 
bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.  Dit is een vorm van maatwerkbekostiging. Deze 
bekostiging moet een school voor vo  in vier termijnen bij DUO aanvragen. De som van de termijnen 
komt ongeveer overeen met een bedrag van basisbekostiging vmbo, verhoogd met 
ondersteuningsbekostiging lwoo.  
In de regio van het samenwerkingsverband krijgen deze leerlingen veelal onderwijs op een ISK. 
Binnen het samenwerkingsverband zijn twee scholen voor vmbo hiermee al jaren belast, te weten 
het Carmel College Gouda in Gouda en het Groene Hart Leerpark in Alphen aan den Rijn. 
Leerlingen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar die (vervolgens) 12 maanden tot 24 
maanden in Nederland verblijven, kan de school voor voortgezet onderwijs inschrijven en deze 
leerlingen kunnen ook voor bekostiging worden meegeteld op de teldatum. De school ontvangt dan 
in het kalenderjaar volgende op de teldatum daaraan voorafgaand reguliere basisbekostiging voor de 
leerling. Afhankelijk van het moment waarop een leerling 12 maanden in Nederland verblijft, kan de 
school in de periode van 12 tot en met 24 maanden nog een aanvullend termijnbedrag aanvragen bij 
OCW/DUO, welk bedrag ca. 50% bedraagt van het termijnbedrag van de periode 0 – 12 maanden. 
 
A. Het samenwerkingsverband meent dat leerlingen die behoren tot de doelgroep Nieuwkomers in 

aanmerking kunnen komen voor een aanvullende bekostiging. Echter, omdat verschillende 
bekostigingsregelingen van toepassing kunnen zijn, hanteert het samenwerkingsverband het 
uitgangspunt dat de bekostiging voor een nieuwkomer vo maximaal de som kan zijn van de 
basisbekostiging vermeerderd met het bedrag lwoo of praktijkonderwijs. Hieruit volgt dat een 
aanvullende bekostiging op grond van de regeling nieuwkomers vo in mindering wordt gebracht 
op het bedrag van de lichte ondersteuning, te ontvangen via het samenwerkingsverband. Voorts 
meent het samenwerkingsverband dat deze bekostiging dient te eindigen aan het einde van het 
schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. 

B. Om het gestelde in A. te kunnen realiseren en om het onderscheid duidelijk te maken tussen het 
arrangement lwoo en de regeling voor nieuwkomers vo, kiest het samenwerkingsverband voor 
de onderhavige doelgroep niet voor ondersteuningsbudget lwoo, maar voor een arrangement 
nieuwkomer vo. Als de school voor de nieuwkomer vo geen aanvullende bekostiging meer 
ontvangt op grond van de aanvullende rijksregeling, wordt het toe te wijzen 
ondersteuningsbedrag gelijk getrokken met het ondersteuningsbedrag lwoo of praktijkonderwijs. 

 
Bepalingen aanvragen nieuwkomers vo 
4.1 De toekenning lwoo en een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs voor nieuwkomers 

vo worden uitsluitend toegewezen op grond van de criteria, zoals opgenomen in deze 
regeling lwoo en praktijkonderwijs 2020. 

4.2 Van het gestelde in artikel 4.1 zijn uitgezonderd  leerlingen die rechtstreeks van een school 
voor primair onderwijs komen en voor de overgang naar de school voor voortgezet onderwijs 
(ISK) in het nieuwe schooljaar de leeftijd van 14 jaren nog niet hebben bereikt. 
Voor deze leerlingen geldt dat moet voldaan worden aan de IQ-voorwaarden, al dan niet in 
combinatie met aantoonbare Sociaal Emotionele factoren (SEO), en een “verlichte” DLE 
indicatie. SEO-onderzoek is vereist bij een IQ van meer dan 100 punten. 

4.3 Voor leerlingen die volgens de ministeriële regeling als nieuwkomers vo kunnen worden 
aangemerkt en 12 maanden of langer in Nederland verblijven, doch niet onder het gestelde 
in 4.2 vallen, kan de school i.c. het bevoegd gezag jaarlijks schriftelijk een bedrag van 
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maximaal het ondersteuningsbudget lwoo aanvragen bij het samenwerkingsverband, indien 
de leerling op de teldatum is ingeschreven als leerling en dan de leeftijd van 18 jaren nog niet 
heeft bereikt. 

 
Procedure aanvragen bekostiging nieuwkomers vo 
4.4 Voor leerlingen die afkomstig zijn van het primair onderwijs en waarop het gestelde in 4.2 

van toepassing is, geldt de reguliere aanvraagprocedure lwoo en/of praktijkonderwijs.  
4.5.1 Voor alle overige leerlingen die als nieuwkomers vo kunnen worden aangemerkt, vraagt het 

bevoegd gezag van de school voor vo i.c. de ISK op basis van een dossier, bestaande uit de 
reguliere gegevens over de schoolloopbaan, gegevens IQ, gegevens DLE (uitzondering: voor 
Nieuwkomers VO die tenminste 12 maanden en niet meer dan 24 maanden in Nederland 
verblijven, geldt dat maximale leerachterstanden voor de vier domeinen worden 
gehanteerd), eventueel gegevens SEO en motivatie, de aanvullende 
ondersteuningsbekostiging aan, indien dit een eerste aanvraag betreft. SEO-onderzoek is 
vereist bij een IQ van meer dan 100 punten. Ook wordt inzichtelijk gemaakt op welke gelden 
de school/ISK kan rekenen op grond van de eerste opvang nieuwkomers vo. Nadrukkelijk 
moet worden vermeld wanneer de leerling in Nederland is gekomen. 

4.5.2. Omdat aangenomen mag en kan worden – ook op grond van ervaringen – dat bij alle 
asielzoekerskinderen sociaal-emotionele factoren wel een rol zullen spelen, geldt er een 
interne gedragslijn, dat voor nieuwkomers VO met een IQ tussen de 90 en 100 in beginsel 
geen SEO-onderzoek zal hoeven worden afgenomen, tenzij de deskundigen van het 
samenerkingsverband op grond van het IQ-onderzoek en/of motivatie aanleiding zien om 
aanvullende gegevens op te vragen. 

4.6 Voor leerlingen voor wie het een vervolgaanvraag betreft, dient het bevoegd gezag van de 
school overzichtslijst in met daarom de namen, geboortedata en het nummer van de eerste 
kennisgeving en/of kennisgevingsdatum bij het secretariaat van het samenwerkingsverband 
in. Aanvullende onderwijskundige informatie hoeft niet te worden bijgevoegd. Het is 
mogelijk dat voor de leerlingen voor wie een vervolgaanvraag een kopie van de eerders 
kennisgeving wordt opgevraagd.   
Het samenwerkingsverband kan nadere richtlijnen uitvaardigen om het administratieve 
proces desgewenst beter te ordenen. 

4.7 De aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend voor leerlingen die op 1 oktober als 
leerling van de school zijn geregistreerd. 

4.8 De aanvragen voor de leerlingen genoemd onder 4.5 en 4.6 worden digitaal uiterlijk voor 15 
oktober bij het secretariaat van het samenwerkingsverband ingediend. Deze dienen volledig 
te zijn. 

4.9 Aanvragen die niet tijdig of niet volledig worden ingediend, worden niet in behandeling 
genomen. 

4.10.1. Een eerste c.q. nieuwe aanvraag wordt door  twee onafhankelijke deskundigen van het 
samenwerkingsverband of door de CTA  beoordeelt. De deskundigen en/of de CTA brengen 
advies uit aan het bestuur van het samenwerkingsverband over het al dan niet toekennen.   

4.10.2 Aanvragen voor vervolg, zoals bedoeld in artikel 4.6 worden niet meer inhoudelijk 
beoordeeld, behoudens bij twijfel of doorstroming naar praktijkonderwijs.  

4.11 Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt voor 15 november een besluit over de 
toekenning. Het bestuur kan het besluit met een vijf werkdagen verdagen om nadere 
informatie op te vragen, indien dit aan de orde mocht zijn. Vervolgens neemt het bestuur van 
het samenwerkingsverband maximaal na vijf dagen na de inhoudelijke reactie van de school 
een besluit. 

4.12 Het bestuur van het samenwerkingsverband informeert het aanvragende bevoegd gezag 
jaarlijks schriftelijk voor 1 december. Daar waar het een vervolgaanvraag betreft kan de 
toekenning van de aanvullende ondersteuningsgelden als “bulk” worden toegekend. In dat 
geval wordt een en ander wel gespecifeerd. 



Ondersteuningsplan 2018-2022 Deel B, versie september 2020  45 
 

Voor aanvragen waarvoor het gestelde in artikel 4.11 geldt, geldt 15 december als 
beslissingdatum. 

4.13 Het toegekende bedrag geldt voor het kalenderjaar en wordt in gelijke termijnen uitbetaald. 
4.14 De leerlingen die een ondersteuningsbudget nieuwkomers vo van het 

samenwerkingsverband ontvangen, registreert de school op een aangepaste wijze in het LVS, 
zodat er geen melding voor lwoo via BRON naar DUO wordt gedaan. Voor deze leerlingen 
komt het ondersteuningsbudget via het samenwerkingsverband naar de scholen. 

 

Hoofdstuk 5 Besluitvormingsprocedure bij het samenwerkingsverband 

Deze procedure geldt zowel voor aanvragen toelaatbaarheid praktijkonderwijs als 
ondersteuningsbudgetten lwoo. 
 
Beoordelingscriteria samenwerkingsverband 
5.1 Het samenwerkingsverband baseert de beslissing op de aanvraag, bedoeld in artikel 10e, 

vierde lid, en 10g, tweede lid, van de wet op het voortgezet onderwijs, uitsluitend op: 
a. de door het bevoegd gezag gegeven motivering die gebaseerd is op ervaringen met de 

leerling in het onderwijsleerproces, zoals die onder meer blijken uit het onderwijskundig 
rapport, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de 
Wet op de expertisecentra, 

b. de leerachterstand van de leerling, zoals beschreven in deze regeling, 
c. het intelligentiequotiënt van de leerling, zoals aangegeven in deze regeling, 
d. indien dat noodzakelijk is voor het vormen van een oordeel, de resultaten van een of 

meer persoonlijkheidsonderzoeken met betrekking tot prestatiemotivatie, faalangst en 
emotionele instabiliteit die een beeld geven van de sociaal-emotionele problematiek van 
de leerling in relatie tot de leerprestaties. 

5.2 Bij de beslissing op de aanvraag, bedoeld in artikel 5.1, controleert het 
samenwerkingsverband of het bevoegd gezag voor de gegevens, bedoeld in 5.1, onderdelen 
b tot en met d, de jaarlijks voor 1 oktober bij ministeriële regeling vastgestelde screenings- of 
testinstrumenten, heeft gebruikt én of de testinstrumenten voor de gegevens, bedoeld in het 
eerste lid, onderdelen c en d, zijn afgenomen onder verantwoordelijkheid van een 
diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch geschoold orthopedagoog. 

 
Toekenning 
5.3 De aanvraag wordt beoordeeld door twee onafhankelijke deskundigen van het 

samenwerkingsverband  of door de Adviescommissie Toelaatbaarheid en Arrangementen van 
het samenwerkingsverband (CTA). 

5.4 De onafhankelijke deskundigen  dan wel de CTA brengen/brengt over de toekenning van een 
ondersteuningsbudget lwoo of een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs een advies 
aan het bestuur van het samenwerkingsverband uit. 

5.5 Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt een beslissing over het toekennen van 
een toelaatbaarheidsverklaring of het ondersteuningsbudget aan het bevoegd gezag van de 
aanvragende school. 

5.6 Over de beslissing bedoeld onder artikel 5.5 wordt de school schriftelijk geïnformeerd. De 
school ontvangt via het programma Onderwijstransparant de Kennisgeving voor de lwoo-
ondersteuning, respectievelijk de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs of het 
ondersteuningsbudget nieuwkomers vo. 

5.7 Tegen een beslissing over het al dan niet toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring 
praktijkonderwijs kan bezwaar worden gemaakt bij  de Landelijke Bezwaarcommissie 
Toelaatbaarheidsverklaringen. 

5.8 Tegen een beslissing over het al dan niet toekennen van een ondersteuningsbudget lwoo of 
nieuwkomers vo kan geen bezwaar worden gemaakt door het bevoegd gezag van de 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=10e&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=10e&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=10g&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&artikel=42&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=43&g=2018-08-10&z=2018-08-10
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&artikel=43&g=2018-08-10&z=2018-08-10
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aanvragende school of door de ouders van de leerling, met andere woorden: er is voor 
kennisgevingen lwoo en kennisgevingen nieuwkomers vo geen bezwaar mogelijk bij de 
Landelijke Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen, omdat er geen formele aanwijzingen 
meer gegeven worden, zoals bedoeld in het Inrichtingsbesluit WVO. 

5.9 In afwijking van het gestelde in artikel 5.8 kan het bevoegd gezag van de aanvragende school 
wel om een herziening van het besluit van het samenwerkingsverband vragen. Dit verzoek 
wordt maximaal zes weken na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk en onderbouwd 
gedaan. 

5.10 Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt het herzieningsbesluit in overweging, 
nadat eerst het bevoegd gezag van de aanvragende school en de betrokken deskundigen of 
de CTA zijn gehoord. Het streven is erop gericht dit binnen maximaal vier weken te 
effectueren. 

5.11 Het bestuur van het samenwerkingsverband zal zijn zienswijze over het herzieningsbesluit 
schriftelijk aan het bevoegd gezag van de aanvragende school mededelen, uiterlijk drie 
weken na de “hoorprocedure”, zoals bedoeld in artikel 5.10. 

5.12 De termijnen worden opgeschort in het geval van de schoolvakanties. 
 
Verlate aanmelding van leerlingen 
5.13 Het kan voorkomen dat een leerling, bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing, pas kort voor of 

direct na de zomervakantie wordt aangemeld bij de school voor vo. Voor deze leerlingen kan 
een spoedprocedure worden gehanteerd, indien de aanvraag gelijktijdig met een volledig 
dossier voor 5 september wordt ingediend. De school die een beroep doet op de 
spoedprocedure moet dit kunnen onderbouwen. 

5.14 Indien de aanvraag gelijktijdig met het volledig dossier voor 5 september is ingediend, neemt 
het samenwerkingsverband voor 1 oktober een besluit over de toelaatbaarheidsverklaring 
praktijkonderwijs dan wel het ondersteuningsbudget lwoo of nieuwkomers vo. Indien de 
aanvraag na 5 september wordt ingediend is het niet zeker of het samenwerkingsverband 
voor 1 oktober een besluit kan nemen. 

5.15 De school schrijft de leerling in. Op basis van het deskundigen advies dan wel het advies van 
de CTA kan de school in een later stadium dan alsnog een toelaatbaarheidsverklaring of 
ondersteuningsbudget worden toegekend. Omdat er maar één teldatum is, te weten 1 
oktober, is de toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs eerst in het daaropvolgende 
schooljaar te verzilveren (omdat de bekostiging via DUO verloopt). Omdat er maar één 
teldatum is, te weten 1 oktober, is het ondersteuningsbudget eerst in het daaropvolgende 
schooljaar te verzilveren (de bekostiging loopt via het samenwerkingsverband). 

  

Hoofdstuk 6 Overige algemene bepalingen 

Slotbepalingen 

6.1 In gevallen van een aanvraag voor een ondersteuningsbudget voor wat betreft de vereiste 
dossierinformatie, criteria e.d., zoals opgenomen in deze regeling niet voorziet, wordt 
uitgegaan van het gestelde in het Inrichtingsbesluit VO. 

6.2 In alle andere gevallen beslist het bestuur van het samenwerkingsverband, zo mogelijk 
gehoord de CTA dan wel twee onafhankelijk deskundigen. 

6.3. In afwijking van het gesteld in artikel 2.5. sub b van deze regeling kan het bestuur van het 
samenwerkingsverband de genoemde termijn met maximaal twee weken vroegen, indien er 
duidelijkheid bestaat over het feit dat alle leerlingen uit de regio die aangewezen op 
praktijkonderwijs geplaatst zijn, de directeuren van de drie scholen voor praktijkonderwijs 
geconsulteerd zijn en geen bezwaar hebben én de betrokken school of scholen nadrukkelijk 
de ouders/verzorgers transparant kunnen maken op welke wijze de toelating en de volgorde 
van buitenregionale leerlingen plaatsvindt. 
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6.4. Deze regeling wordt door het bestuur van het samenwerkingsverband bekend gemaakt aan 
de scholen voor het voortgezet onderwijs via e-mail en vervolgens gepubliceerd op de 
website van het samenwerkingsverband. Voorts wordt de regeling opgenomen in het 
Ondersteuningsplan, deel B. 

6.5. Op verzoek van een of meer van de directies van scholen dan wel op initiatief van het 
samenwerkingsverband kan deze regeling geëvalueerd worden. Aan een verzoek wordt 
binnen vier weken gevolg gegeven. De schoolvakanties kennen een opschortende werking. 

6.6. Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2020. 
 
 
Aldus vastgesteld9, na goedkeuring van de Algemene Vergadering, gehouden op 3 juni te Gouda. 
  

 
9 De Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband heeft instemming verleend in zijn vergadering van 18 mei 
2020. 
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Bijlage B-1-c 

Procedure aanvraag tlv-vso (toelaatbaarheidsverklaring vso) 

1 Stapsgewijze besluitvorming 
Er zijn meerdere stappen in de besluitvorming over een plaatsing vso. Deze stappen zijn door de 

wetgever ingesteld om een zorgvuldige besluitvorming te realiseren. De eerste stap is dat de school 

met de ouders en de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband (swv) bespreekt of vso het 

meest passend is voor de leerling.  

Bij de aanvraag tlv-vso geven twee deskundigen aan of zij vso voor de leerling passend vinden. Eén 

deskundige is de onderwijsspecialist van het swv.  

De Commissie Toelaatbaarheid en Aanwijzing van het swv (CTA) doet een onafhankelijke toets of het 

ondersteuningsgeld kan worden toegekend en neemt het besluit voor het toekennen van de tlv.  

De vso-school beoordeelt of zij de leerling kan bieden wat deze nodig heeft en of ze de leerling wil 

plaatsen.  

2 Wie vraagt de tlv-vso aan?  
De procedure aanvraag tlv-vso hangt af van waar de leerling zich bij aanvang bevindt: 
- Bij een overstap po naar vso neemt de po-school het initiatief tot overleg en vraagt de vso-school 

waar de leerling wordt geplaatst de tlv aan. 
- Bij een overstap vo naar vso verzorgt de vo-school de aanvraag tlv én het regelen van een plaats 

bij een vso-school. 

- Bij een verlenging van de tlv vraagt de vso-school van de leerling een tlv aan. 

Voor het bepalen bij welk samenwerkingsverband de tlv-aanvraag moet worden ingediend, is er een 

landelijke richtlijn. 

2.1 De situatie overstap po naar vso 

De po-school organiseert een breed overleg waarbij tenminste de ouders, de onderwijsspecialist van 

het samenwerkingsverband vo en zo mogelijk de vso-school (of -scholen als de ouders nog geen 

keuze hebben gemaakt) worden uitgenodigd. In dit overleg wordt besproken welke vso-school de 

meest passende ondersteuning voor de leerling kan bieden. De ouders melden de leerling tijdig aan 

bij de vso-school en dan start de vso-school de tlv-aanvraag.  

Voor het so geldt veelal dat de leerlingen doorstromen naar het vso (van de eigen organisatie). De tlv 

kan (na overleg met de ouders) direct worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 

2.2 De situatie verlenging tlv vanuit de vso-school 

Enige tijd voor het verlopen van de oude tlv doet de vso-school de aanvraag voor een nieuwe tlv. 

Hiertoe levert de vso-school een actueel OPP aan en het aanvraagformulier tlv. Dit gebeurt in 

het digitaal onderwijsloket. Het komt voor dat de vso-school in dit systeem niet de beschikking heeft 

over het leerlingdossier, en dus geen aanvraag tlv kan starten. In dat geval moet de school waar de 

leerling eerder bij was ingeschreven het leerlingdossier overdragen aan de vso-school. Indien 

hierover vragen zijn, kan contact worden opgenomen met het onderwijsloket van het swv. 

http://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2016/11/Aanvraagformulier-TLV-SWV-MHR-versie-maart-2016.docx
https://start.onderwijstransparant.nl/Pages/Login.aspx
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2.3 De situatie overstap vo naar vso 

2.3.1 OPP en flex-ZAT 

Voorafgaand  aan een aanvraag vso bij een vo-school vindt er altijd een flex-ZAT plaats waarbij de 

schoolvertegenwoordiger, de ouders en zo mogelijk de leerling, en de onderwijsspecialist van het 

swv en de vertegenwoordiger van het ST/JGT (sociaal team/jeugd- en gezinsteam) aanwezig zijn. In 

dit overleg wordt besproken dat de school handelingsverlegen is en een tlv-vso wil aanvragen. De 

basis voor het overleg vormt het actuele OPP (onderwijs perspectief plan) van de leerling. 

Over dit OPP moet ‘op overeenstemming gericht overleg’ worden gevoerd met de ouders en leerling. 

De school heeft geen instemming van de ouders nodig om de aanvraag tlv in gang te zetten. 

2.3.2 Regelen van een plaats in het vso 

Zowel de aanvraag van de tlv-vso als het tot stand brengen van de plaatsing in het vso zijn de 

verantwoordelijkheid van de vo-school. De vo-school wordt geacht altijd contact op te nemen met de 

beoogde vso-school om te checken of er plaatsruimte is. Bij de vraag welke vso-scholen in beeld 

kunnen zijn voor een leerling kan hulp gevraagd worden van de onderwijsspecialist. De plaatsruimte 

bij vso-scholen is beperkt, zeker bij verwijzing in de loop van het schooljaar. Dit ontslaat de vo-school 

niet van de verantwoordelijkheid om een plaats in het vso te regelen. 

De vso-school beoordeelt of zij de leerling kan bieden wat deze nodig heeft en of ze de leerling wil 

aannemen. Door het vso tijdig te betrekken bij de aanvraag wordt voorkomen dat de besluitvorming 

bij de vso-school een knelpunt wordt bij het plaatsen. 

2.3.3 De aanvraag tlv 

De aanvraag van de tlv wordt gedaan in het digitaal onderwijsloket (1loket van Onderwijs 

Transparant). Vul de verplichte vragen in het digitale formulier in en voeg bijlagen toe. Bij de 

verplichte vragen in het digitale formulier mag worden verwezen naar het OPP in de bijlage. Als 

bijlagen toevoegen: 

• het actuele OPP ,  

• het pré-advies van het flex-ZAT (breed overleg), 

• het aanvraagformulier tlv .   

In het aanvraagformulier tlv worden (opnieuw) de NAW-gegevens van de ouders vermeld. Gebleken 

is dat deze vaak niet correct in het OPP staan (verouderde gegevens).  

Tevens bevat het aanvraagformulier de vraag naar het oordeel van een tweede deskundige. Het 

betrekken van een tweede deskundige is wettelijk verplicht. De tweede deskundige was tot nu toe 

veelal de orthopedagoog vanuit de vso-school. In Midden-Holland kan de JOS-medewerker als 

tweede deskundige tekenen. In Rijnstreek wordt besproken dat de JGT-medewerker kan tekenen, 

maar dat is nog geen praktijk. 

De CTA hanteert bij haar beoordeling  de  ‘Richtlijnen Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan 

de hand van checklist’ (zie bijlage; het punt ‘VPI’ is vervallen). Check de aanvraag op de genoemde 

punten in de checklist alvorens de aanvraag in te dienen. Dit voorkomt aanvullende vragen vanuit de 

CTA. 

https://start.onderwijstransparant.nl/Pages/Login.aspx
http://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2016/02/Ontwikkelingsperspectiefplan-dd-2015-06-29.docx
http://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2016/11/Aanvraagformulier-TLV-SWV-MHR-versie-maart-2016.docx


Ondersteuningsplan 2018-2022 Deel B, versie september 2020  50 
 

3 Bevestiging 
Het secretariaat van de CTA stuurt na ontvangst van de aanvraag een digitale bevestiging naar de 

aanvragende school, waarin vermeld wordt of het dossier compleet is. Het kan zijn dat de CTA 

aanvullende stukken nodig heeft om tot een uitspraak te kunnen komen. De aanvragende school 

ontvangt hierover bericht. 

4 Beslissing 
Wanneer het dossier compleet is zal de CTA binnen zes weken een beslissing nemen. De ouders van 

de betreffende leerling worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing, de aanvragende 

school ziet dit in het digitaal onderwijsloket. 

* Bij afwijzing van de aanvraag zal een kopie van de onderbouwing gevoegd worden om inzicht te 

geven in de totstandkoming van de uitspraak van de CTA. 

* Bij toekenning van de aanvraag zal de toelaatbaarheidsverklaring worden toegevoegd aan het 

dossier in het digitaal onderwijsloket. 

Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de Adviescommissie bezwaren. 

5 Bewaartermijn 
Na het advies van de CTA en de beslissing van het Samenwerkingsverband blijft het dossier nog drie 

jaar in bezit van het Samenwerkingsverband. 

  

http://www.swv-vo-mhr.nl/samenwerkingsverband/adviescommissie-bezwaarschriften/samenstelling/
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Bijlage B-1-d 

Richtlijn EMB-leerlingen 
 

Bij EMB-leerlingen (ernstig meervoudig beperkt) gaat het om kinderen met: 

a. een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ 

 < 35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals 

 ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of: 

b. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten 

 gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of: 

c. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met

 moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische  stoornissen. 

Voor deze groep leerlingen is het advies om een aparte richtlijn te volgen met betrekking tot 

toelaatbaarheid tot het speciaal onderwijs. Met deze richtlijn wordt plaatsing in een voor deze 

leerlingen passende school gerealiseerd met zo min mogelijk procedurele en administratieve 

belasting voor betrokkenen. Veel leerlingen maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) 

onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, maar in elk geval verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs 

aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 

Het samenwerkingsverband hanteert een vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van de 

toelaatbaarheid van EMB-leerlingen. Deze procedure houdt in dat toelaatbaarheidsverklaringen voor 

EMB-leerlingen als beschreven onder a, b en c eenmalig worden afgegeven en vervolgens geldig zijn 

tot en met het einde van het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.  
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Bijlage B-1-e 

Arrangeren naar een (tijdelijke) lesplaats op het vso 
 

Inleiding 

Voor de invoering van passend onderwijs ontvingen leerlingen een indicatie voor het speciaal 

onderwijs op basis van landelijk vastgestelde criteria, waarbij de medische criteria veelal bepalend 

zijn. Het ging om het vaststellen van de beperkingen en stoornissen van kinderen.  

Bij arrangeren gaan we uit van de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte 

van docent/school en ouders en op basis daarvan zoeken we naar een passend 

onderwijsarrangement. Dat passend arrangement kan een (tijdelijke) plaatsing op een vso-school 

zijn. 

Het arrangeren is een keuze van het samenwerkingsverband VO/VSO MHR. Andere 

samenwerkingsverbanden kunnen andere keuzes maken. 

 

Handelingsgericht arrangeren 

Het SWV heeft besloten om straks te werken met de uitgangspunten van handelingsgericht 

arrangeren. Dit is een manier van werken die uitgaat van wat er nodig is bij jongeren, bij docenten en 

bij ouders en waarbij betrokkenen samen de juiste aanpak bepalen. Het werken met deze methodiek 

veronderstelt dat de scholen bekend zijn met handelingsgericht werken.  

In het SWV is afgesproken dat het handelingsgericht werken onderdeel uitmaakt van de 

basisondersteuning op alle scholen. Het gaat om een integrale benadering, waarin de driehoek 

jongere – leraar – ouders centraal staat. De leraren werken vraaggericht: wat is voor deze leerling – 

gezien de doelen die we willen bereiken en aansluitend bij diens behoeften – het best passende 

onderwijsarrangement of onderwijs‐jeugdhulp-arrangement. 

 

Uitgangspunten 

Bij de invulling van de methodiek handelingsgericht arrangeren hanteren we de volgende 

uitgangspunten: 

• handelingsgericht werken vormt de basis, niet alleen voor het werken in de klas met leerlingen, 

maar ook bij het aanvragen van arrangementen; 

• de verantwoordelijkheid voor het arrangeren ligt zo laag mogelijk in de school-organisatie; 

• de scholen zien de ouders van de leerlingen als educatief partner en daaruit vloeit voort dat 

ouders partner zijn in het proces van arrangeren; 

• de expertise wordt dichtbij de jongere georganiseerd; 

• diagnostiek is niet leidend, maar dienend aan de bepaling van de onderwijsbehoefte, hetgeen 

een adequate en duidelijke onderbouwing vraagt; 

• de procedures en stappenplannen die we hanteren zijn transparant; 

• we werken met een systeem van gecontroleerd vertrouwen. 
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Arrangeren vanuit ondersteuningsbehoefte 

Om te kunnen arrangeren is het enerzijds noodzakelijk om goed zicht te hebben op de ondersteuning 

die de leerling/leraar/ouders nodig hebben en anderzijds op het onderwijsaanbod van de 

verschillende vso-scholen. Daarmee is het immers mogelijk om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te 

brengen. Deze manier van handelingsgericht arrangeren betekent dat er géén van tevoren 

vastgestelde criteria meer zijn waar leerlingen aan moeten voldoen om een 

toelaatbaarheidsverklaring te krijgen voor het vso. Het betekent ook niet dat er een aantal 

onderwijsbehoeften wordt geformuleerd die de leerling ‘moet hebben’, voordat hij/zij in aanmerking 

komt voor een plaats op het vso. Want op deze manier wordt het toch een vorm van 

slagboomdiagnostiek. 

Om de onderwijsbehoefte van de leerling zorgvuldig in kaart te brengen en de toewijzingsprocedure 

binnen het samenwerkingsverband naar een speciaal onderwijsaanbod transparant, nauwkeurig en 

controleerbaar te laten verlopen, is de richtlijn dat uitgegaan wordt van de ondersteuningsbehoefte 

van het kind. Voor de ontwikkeling van een transparant toewijzingssysteem binnen het SWV is 

‘Indiceren vanuit onderwijsbehoeften’ (IVO) van de meno-groep (www.meno-groep.nl) richting 

gevend. 

Aangezien we niet meer spreken over indiceren, kiezen we voor de term toewijzen vanuit 

onderwijsbehoeften (TVO). De kern van de TVO is de match tussen de onderwijs-behoefte van de 

leerling (de vraag) en de onderwijszorgvoorziening (het aanbod). 

Kenmerken van de werkwijze TVO zijn: 

• het denken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling is, in overeenstemming met de 

zienswijze van handelingsgericht werken, de basis voor goed onderwijs; 

• de indicatiestelling baseert zich niet alleen op een ordening van de onderwijsbehoeften van 

 leerlingen (de vraag), maar ook op een ordening van de arrangementen (het aanbod); 

• onderwijsbehoeften en arrangementen onderscheiden zich op vijf relevante kenmerken of 

velden: 

 1 de hoeveelheid aandacht en tijd (hoeveel extra tijd is er nodig/beschikbaar, welke  

   eisen moeten/kunnen we stellen aan het aantal handen in de klas of de groeps- 

   grootte); 

 2 het onderwijsmateriaal (welke onderwijsmaterialen zijn nodig/beschikbaar); 

 3 de ruimtelijke omgeving (welke aanpassingen in de klas, in en om het    

   schoolgebouw zijn nodig//beschikbaar om een normale schoolgang van de   

   leerlingen met speciale behoeften te garanderen); 

 4 de expertise (welke teamexpertise is nodig/beschikbaar) en welke specialistische  

   expertise is nodig/beschikbaar, met welke intensiteit); 

 5 de samenwerking met andere instanties (samenwerking op welke basis en met  

   welke intensiteit is nodig/beschikbaar met welke instellingen buiten het   

   onderwijs). 

De opdracht voor het flex-ZAT is om te zoeken naar een match op de vijf velden tussen de 

onderwijsbehoefte van de leerling enerzijds en een in het eigen samenwerkingsverband beschikbaar 

arrangement anderzijds. Op het moment dat het flex-ZAT van een school, (eventueel) aangevuld met 

externe deskundigen, van oordeel is dat het vso het meest passende tijdelijke arrangement is voor de 

leerling, dan vraagt de school een TLV aan bij de advies Commissie Toelaatbaarheid en Aanwijzing 

(CTA), die onderdeel uitmaakt van het onderwijsloket. 

http://www.meno-groep.nl/
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Arrangeren naar het vso 

Aandachtspunten bij het arrangeren 

• Bij het arrangeren naar het vso vormt het OPP een belangrijk instrument. In het OPP stelt de  

 school op basis van alle beschikbare informatie het uitstroomniveau van de leerling vast. Dat  

 uitstroomniveau in combinatie met de onderwijsbehoefte van de leerling zijn in grote mate  

 bepalend bij het zoeken naar een passende vso-school. 

• Om een goed arrangement voor een leerling vast te kunnen stellen is het noodzakelijk om de 

uitstroomprofielen en uitstroombestemmingen van de vso-scholen te kennen. 

• Leerlingen zitten op het vso (met uitzondering van zml en mg) primair vanwege hun 

belemmeringen op niet leergebiedspecifieke gebieden. Denk aan werkhouding, sociale 

competenties en behoefte aan medische ondersteuning. Dat betekent dat informatie over 

werkhouding, sociale competenties en medische ondersteuning goed in kaart gebracht moet 

worden in het OPP. 

 

Voortgezet speciaal onderwijs in beeld 

De scholen voor speciaal onderwijs die onderdeel uitmaken van het SWV zijn cluster 3- en cluster 4-
10scholen. De cluster 4-scholen zijn voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische 

stoornissen. En er zijn verschillende soorten cluster 3-scholen: 

• lz-scholen: scholen voor langdurig zieke kinderen (somatisch zieke kinderen); 

• mg: scholen voor meervoudig gehandicapte leerlingen; 

• lb11: scholen voor lichamelijk gehandicapte leerlingen; 

• zml: scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. 

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is deze indeling in schoolsoorten cluster 3 en 4 losgelaten. Maar de 

scholen voor vso zijn vanzelfsprekend niet van de ene op de andere dag veranderd. Deze scholen 

hebben een bepaalde groep leerlingen in huis en een daarop afgestemd onderwijsaanbod. 

Zoals alle scholen hebben de vso-scholen een schoolondersteuningsprofiel. Deze 

schoolondersteuningsprofielen zijn over het algemeen te uitgebreid dan wel weinig specifiek om als 

informatiebron te gebruiken voor de toekenning van een TLV. De vso-scholen is dan ook gevraagd 

hun SOP beknopt weergeven in eenzelfde format. 

Bij dat format gaat het om: 

• uitstroomprofielen en uitstroombestemmingen; 

• arrangement op de vijf velden. 

 

Uitstroomprofielen 

In het schoolondersteuningsprofiel staan in ieder geval de uitstroomprofielen van de school 

benoemd (volgens Kwaliteitswet vso). De uitstroomprofielen zijn de volgende. 

 
10 Formeel zijn er geen cluster 3 en cluster 4 scholen meer, maar hier wordt vanuit gewoonte nog wel over 
gesproken. 
11 Lb was voorheen lg 
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Vervolgonderwijs 

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te 

behalen (vwo, havo, vmbo) of een diploma op het niveau mbo-1.  

Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) 

als in de bovenbouw (examenprogramma’s). 

Arbeidsmarkt 

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende 

arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma vo of mbo-1 te behalen. Binnen dit 

uitstroomprofiel onderscheiden we: 

• arbeid in een regulier bedrijf in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/ certificaten; 

• arbeid in een regulier bedrijf zonder certificaten. 

 

Arbeidsmatige dagbesteding 

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor 

dagbesteding.  

Er wordt een onderscheid gemaakt naar: 

• arbeidsmatige dagbesteding; 

• taak- of activiteitgerichte dagbesteding; 

• belevingsgerichte dagbesteding. 

 

Beknopte beschrijving arrangement lesplaats vso-school 

In de regio van het SWV VO/VSO MHR zijn drie vso-scholen: 

• Park College, cluster 4, te  Alphen aan den Rijn; 

• Kesper College, cluster 4, te Gouda; 

• De Ark, cluster 3, voor zml en mg; 

• Prisma, cluster 3, voor zml. 

 

Daarnaast gaan regelmatig leerlingen uit dit SWV naar andere scholen voor vso.  

De grootste groep leerlingen gaat naar het vso Prof. Dr. Leo Kannerschool, het Leo Kanner College, 

het P.C. Hooftcollege en de mytylschool De Thermiek. Een kleinere groep leerlingen gaat 

bijvoorbeeld ook naar VSO De Piramide, Het Passer College, VSO Het Pleysier en nog diverse andere 

scholen voor vso. 

De vso-scholen is gevraagd beknopt de uitstroomprofielen van de school12 beschrijven. Het overzicht 

dat hierna staat, kan als voorbeeld dienen. 

  

 
12 LECSO, de landelijke organisatie, werkt aan verfijndere beschrijvingen en uitwerkingen 
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 Uitstroomprofiel  Arbeidsmarktgerichte leerweg 

 Uitstroombestemmingen  Arbeid zonder  

 ondersteuning 

 Arbeid met  

 ondersteuning 

 Mbo entree 

 Cognitieve 

mogelijkheden* 

   

 Referentieniveaus   

 taal/rekenen** 

 Diploma’s/certificaten*** 

   

* Niet altijd is een IQ-test verplicht, maar IQ zegt wel iets over cognitieve mogelijkheden voor leerlingen. Veel vso-

scholen gebruiken IQ als onderdeel van de gegevens om de leerling in een leerroute te plaatsen. Hierbij kan de huidige 

IQ-indeling (CvL-criteria) meegenomen worden.  

** Referentieniveaus invullen die verplicht zijn. 

*** Aangeven welke diploma’s en certificaten behaald kunnen worden. 

 
Het arrangement dat de school biedt kan beknopt weergegeven worden aan de hand van deze vijf 
velden. 

Aandacht en tijd  

Onderwijsmateriaal  

Ruimtelijke omgeving  

Expertise  

Samenwerking met andere partners  

 

Bekostigingsniveau speciaal onderwijs 

Leerlingen hebben straks geen toelaatbaarheidsverklaring voor een bepaalde vso-school, maar een 
TLV met daaraan gekoppeld een bekostigingsniveau. Voor elke (v)so-schoolsoort is een 
bekostigingscategorie vastgesteld. Dit bekostigingsniveau is door de overheid gekoppeld aan de 
huidige schoolsoorten.  
De verdeling is als volgt: 

• bekostigingscategorie laag (1): cluster 4-scholen en lz en zml; 

• bekostigingscategorie midden (2): lg; 

• bekostigingscategorie hoog (3): mg. 

 

Het SWV heeft een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen welke bekostigings-categorie ze 

toekent aan een TLV voor een leerling. De toedeling van een bekostigings-niveau aan een schoolsoort 

is voor veruit de meeste leerlingen een logische koppeling. Een emg-leerling heeft zowel personeel 

als materieel gezien veel ondersteuning en begeleiding nodig en daarvoor is een hoger budget 

beschikbaar. 

Maar het kan voorkomen dat voor een leerling met speciale ondersteuningsbehoefte een cluster 4-

school het meest passende onderwijsaanbod heeft, maar dat de leerling meer dan gemiddeld 

begeleiding en ondersteuning nodig heeft. In die situatie kan het noodzakelijk of wenselijk zijn om 

een hogere bekostigingscategorie dan categorie ‘laag’ toe te kennen. De beleidslijn van het SWV is in 

dezen zeer terughoudend. Het SWV kiest ervoor in bepaalde gevallen een aanvullend budget toe te 

kennen. 

Uit de beschrijving van de onderwijsbehoefte van de leerling (hele intensieve (pedagogische) 

begeleiding) moet dan blijken dat deze hulpvraag van de leerling niet beantwoord kan worden door 

de basisondersteuning van de school voor vso. 
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Aanvullende afspraken 

•  In de WEC staat dat de aanvraag voor het speciaal onderwijs in principe tijdelijk is; het speciaal 

onderwijs als schakelonderwijs. Een school kan voor een leerling een TLV aanvragen voor één of 

meer schooljaren. Dit houdt in dat de vo-school een goede inschatting moet kunnen maken over 

wat een leerling moet kunnen leren/ontwikkelen om weer over te kunnen stappen naar het 

regulier onderwijs. In de aanvraag voor een TLV staat een onderbouwing voor de duur van de 

tijdelijke plaatsing in het vso. 

• Binnen het samenwerkingsverband is gekozen voor de algemeen verbindende afspraak dat een 

leerling waarvoor een langer verblijf op het vso niet noodzakelijk of wenselijk is, teruggaat naar 

de vo-school die de leerling heeft verwezen, al dan niet met een begeleidingsarrangement. 

• Als een TLV voor één jaar wordt afgegeven en de verwachting is dat de leerling daarna naar de 

school van herkomst kan terugkeren, dan wordt er minstens een aantal afspraken gemaakt 

tussen de beide scholen. Deze afspraken zijn: 

- drie keer in het jaar contact tussen de scholen over de ontwikkelingen van de leerling aan de 

hand van het OPP; 

- bij dat gesprek worden ook leerling en ouders betrokken; 

- twee maanden voor afloop van de TLV worden afspraken gemaakt over de overstap naar de 

school van herkomst. 

 Op deze manier blijft de vo-school op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerling op het 

 vso, indien deze via het vo verwezen of geplaatst is. 

• In het ondersteuningsplan van het SWV is de beleidsuitspraak opgenomen dat het 

terugplaatsingsbeleid plaatsvindt volgens de handreiking “Speciaal Gewoon”. 

 

Arrangeren naar cluster 1 en 2 

De vso-scholen voor cluster 1 (blinde en slechtziende leerlingen) en cluster 2 (dove/ slechthorende 

leerlingen en leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden) maken geen deel uit van het 

samenwerkingsverband. Voor een verwijzing naar deze vso-scholen moeten de vo-scholen contact 

opnemen met de aanmeldpunten voor cluster 1 en 2 in de regio. 

Voor cluster 1 

Bartiméus en Visio hebben een website ontwikkeld met de naam eduVIP. Op deze website is veel 

informatie te vinden over het onderwijs aan en de begeleiding van visueel beperkte leerlingen en 

studenten (www.eduvip.nl). Een leerling kan worden aangemeld door de ouders of de school (na 

toestemming van ouders). 

Dit kan via:  

• Bartiméus Infolijn, Telefoon: 0900 - 7788899 (lokaal tarief) E-mail: info@bartimeus.nl 

• Koninklijke Visio, Cliëntservicebureau van Visio (088 585 85 85), e-mail: info@visio.org. 

 

Voor cluster 2 

Het aanmelden van leerlingen voor de Koninklijke Auris Groep kan bij: 

Commissie van Onderzoek (CvO) 

Ammanplein 2 (navigeer naar: Ammanplein zonder huisnummer) 

3031 RT Rotterdam 

Postbus 3192, 3003 AD Rotterdam  

T 010 888 96 00 / E cvo@auris.nl  

http://www.eduvip.nl/
mailto:info@bartimeus.nl
mailto:info@visio.org
mailto:cvo@auris.nl
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Bijlage B-1-f 

Regeling Arrangementen ambulante begeleiding LZ en LB 
Algemeen 
De personele middelen voor de ambulante begeleiding Langdurig Ziek (exclusief leerlingen die onder 

art. 18 WVO vallen) en Lichamelijk Beperkt (voorheen Lichamelijk Gehandicapt) worden niet met de 

schoolgebonden middelen overgedragen aan de schoolbesturen maar worden toegewezen op basis 

van een aanvraag van een school voor een individuele leerling met ondersteuningsvraag binnen LZ of 

LG. De materiële middelen zijn verdisconteerd in de schoolgebonden middelen. 

 

Middelen 

In beginsel zijn de middelen “zware ondersteuning”(in geld of AB-formatie) voor de ondersteuning 

van leerlingen v.w.b. gedrag/psychiatrische problematiek/zml  toegewezen aan de schoolbesturen 

i.c. de reguliere scholen. Dat geldt ook voor de schoolgebonden middelen (inclusief het materiële 

deel voor cluster 3-problematiek). 

Anders dan de begeleiding gericht op de gedragsproblematiek en zml , kent de ondersteuning voor 

LZ en LB-problematiek een individueel karakter en geen groepskarakter. Bovendien zijn de aantallen 

leerlingen per school klein en mogelijk sterk wisselend per jaar. Daarom worden de middelen op 

aanvraag bij arrangement,  specifiek voor een individuele leerling, toegekend. 

 

Voor de ondersteuning voor LZ en LG betrekt het samenwerkingsverband ambulante begeleiding met 

kennis van zaken. Daarvoor is voor de planperiode een overeenkomst gesloten met de Ambulante 

Educatieve Dienst (AED) te Leiden. Het beschikbare budget wordt specifiek in de meerjarenbegroting 

opgenomen. Afhankelijk van de behoefte kan het budget jaarlijks aangepast worden. 

De middelen voor de betreffende ambulante begeleiding wordt in mindering gebracht van het 

beschikbare budget dat jaarlijks aan de schoolbesturen wordt overgemaakt. 

 
Inhoudelijk 

De aanvraag van een arrangement voor een leerling die aangewezen is op een arrangement LZ of LG 

geschiedt op basis van een actueel OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). 

De ondersteuning is enerzijds gericht op de ondersteuning van de leerling, maar dient ook aspecten 

te bevatten op welke wijze het personeel gecoacht wordt op het ondersteunen van de leerling. 

Indien noodzakelijk wordt in het OPP ook opgenomen welke materiële inzet de school zal plegen. 

Het OPP wordt ondertekend door de ouders/verzorgers en de leerling. Vanzelfsprekend is hierin 

opgenomen dat de ambulante begeleider bij de ondersteuning van de leerling betrokken is en dat er 

noodzakelijk informatie mag/kan worden gedeeld. 

Bij het opstellen of actualiseren van het OPP wordt – zo mogelijk – de ambulant begeleider 

betrokken. Voorts wordt de “onderwijsspecialist/orthopedagoog” van het samenwerkingsverband 

geconsulteerd. Dit kan mondeling of digitaal. 

Gebleken is dat de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsvraag LZ/LG qua intensiteit kan 

variëren. Daarom worden er halve en hele arrangementen onderscheiden. Dit wordt toegelicht in de 

aanvraag. 

Geen arrangementen kunnen worden aangevraagd voor de ondersteuning die tot het terrein van 

gedrag/zml of psychiatrische problematiek behoren.  
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Richtlijnen en beoordelingsaspecten aanvraag 

Uitgangspunt van beleid binnen het samenwerkingsverband is het handelingsgericht werken. Dat 

betekent dus dat we uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De onderstaande 

criteria moeten dus beschouwd worden als richtlijnen voor de aanvraag van een 

onderwijsarrangement LZ of LB. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen die in het verleden gehanteerd 

werden voor de indicatieaanvragen voor cluster 3-LZ en cluster 3-LB . 

 

Criteria cluster 3 

De drie hoofdcriteria om voor een indicatie in aanmerking te komen zijn: 

• de aard van de stoornis/beperking van de leerling; en 

• de onderwijsbeperking die de stoornis tot gevolg heeft; en 

• het niet toereikend zijn van de zorg (ondersteuning) binnen het reguliere onderwijs. 

 
Deze drie hoofdcriteria zijn per type beperking nader uitgewerkt. Hieronder is dit schematisch 
weergegeven. 
 

 LB: lichamelijke beperking  LZ: chronische/ langdurige 
ziekte 

   

 
LG: meervoudige (lichamelijke 
en verstandelijke) beperking 

 

  
Lichamelijke beperking of chronische ziekte (LB of LZ) 

Hoofdcriterium Er is sprake van: 

stoornis medische diagnose 

onderwijsbeperking 
leerachterstand  
of  zeer geringe zelfredzaamheid  
of  veelvuldig verzuim 

ontoereikende zorgstructuur onvoldoende effect van de zorg 

 
Meervoudige beperking: lichamelijk en verstandelijk (LB)  

Hoofdcriterium Er is sprake van: 

stoornis 

één of meerdere stoornissen die motorische 
beperkingen veroorzaken en leiden tot ernstige 
onderwijsbelemmeringen 
en IQ lager dan 70 

onderwijsbeperking  
leerachterstand 
of zeer geringe zelfredzaamheid  
of structureel verzuim 

ontoereikende zorgstructuur onvoldoende effect van de zorg 

  
Procedure 

• De aanvraag van een arrangement wordt door de school voor VO van de leerling bij het 
onderwijsloket ingediend. Bij de aanvraag wordt het (ondertekende) OPP gevoegd. Voorts 
wordt in het OPP opgenomen of er een half arrangement of een heel arrangement wordt 
aangevraagd. Een heel arrangement bedraagt ca. 30 uren per jaar. Dit wordt toegelicht. Een 
heel of half arrangement is gebaseerd op het aantal ondersteuningsuren. 

• Voor de leerlingen die reeds op de school onderwijs volgen en voor nieuwe leerlingen po-vo 
wordt het arrangement jaarlijks aangevraagd vóór de meivakantie. 
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• Voor de aanvraag wordt de systematiek van Onderwijstransparant gebruikt, mede vanuit 
privacy-overwegingen. 

• In overleg kan voor een aanvraag voor nieuwe leerlingen door het onderwijsloket enige 
uitstel worden verleend, indien dit noodzakelijk blijkt. 

• Het onderwijsloket beoordeelt de aanvragen. Op grond van de positief beoordeelde 
aanvragen wordt de noodzakelijke formatie berekend.  Deze wordt met de AED besproken. 

• De AED maakt vervolgens een rooster van inzet. 
• Het streven is erop gericht dat de toewijzing van een arrangement voor 1 juli bekend is. 
• Indien een leerling (al dan niet tijdens het schooljaar) van school binnen het 

samenwerkingsverband verandert, dan zal de formatie met de leerling meegaan naar de 
andere school. 

• Indien er tijdens het schooljaar voor een leerling een arrangement nodig blijkt te zijn, dan 
kan dit tussentijds – met inachtneming van de inhoudelijke aspecten – worden aangevraagd 
bij het onderwijsloket van het samenwerkingsverband. 

 
Aandachtspunten 
De ambulante begeleider verricht zijn/haar werkzaamheden - op basis van het opgestelde OPP- en in 
opdracht van de school. 
De directies van de scholen dragen ervoor zorg dat de ambulante begeleiders toegang hebben tot de 
leerlingendossiers van de leerlingen bij wie zij in het kader van de begeleiding betrokken zijn. 
De ondersteuning is ook gericht op de coaching van het personeel van de school. 
 
In de bijlage een schematisch overzicht van het onderscheid tussen cluster 3 en cluster 4, opgesteld 
door de AED. 
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Bijlage B-1-g 
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Bijlage B-1-h 

AANGESLOTEN BEVOEGDE GEZAGSORGANEN 

De volgende schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO-regio 28-02. 

Bevoegd gezag Scholen  

 

Katholieke Stichting Ashram College te Alphen 

aan den Rijn 

Ashram College (brinnummer 04DF) 

Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen 

aan den Rijn (SCOPE SCHOLEN GROEP) 

CSG Groene Hart (Brinnummer 15BH) 

CSG Groene Hart Praktijkschool (brinnummer 26LR) 

VSO Prisma (brinnummer 04EF) 

Stichting Openbaar Voortgezet Alphen aan den 

Rijn 

Scala College (brinnummer 10AN) 

Stichting Coenecoop College te Waddinxveen 

en Boskoop 

Coenecoop College (brinnummer 00BD) 

Stichting voor Protestant Christelijk Voortgezet 

Onderwijs te Gouda e.o. te Gouda 

CSG De Goudse Waarden (brinnummer 14SF) 

CSG De Goudse Waarden Praktijkonderwijs (brinnummer 

30FF) 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Gouda te Gouda 

GSG Leo Vroman (brinnummer  

GSG Het Segment (brinnummer 26LT) 

Coornhert Gymnasium (brinnummer 20AI) 

Stichting Wellant te Houten Wellantcollege: 

- vestiging Alphen aan den Rijn (brinnummer 01OE-30) 

- vestiging Boskoop (brinnummer 01OE-27) 

- vestiging Gouda (brinnummer 01OE-28) 

Stichting Carmel te Hengelo Carmelcollege Gouda (brinnummer 02LG) 

- vestiging De Meander 

- vestiging Antoniuscollege 
 

Stichting tot Oprichting en Instandhouding van 

Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs 

te Schoonhoven 

CSG Willem de Zwijger (brinnummer 05TA) 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Schoonhoven te Schoonhoven 

Het Schoonhovens College (brinnummer 15OM) 

Stichting Horizon Jeugdzorg & Speciaal 

Onderwijs te Rotterdam 

VSO Parkcollege  te Alphen aan den Rijn (brinnummer 05IX); 

VSO Kespercollege te Gouda (brinnummer 05IX) 

Stichting Klasse te Gouda VSO De Ark (zmlk) (brinnummer 19XZ) 

Stichting Responz Buiten regionaal bestuur 

Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep 

te Leiden 

Buiten regionaal bestuur 

De Haagse Scholen, stichting voor primair en 

speciaal onderwijs te Den Haag 

Buiten regionaal bestuur 

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden te Leiden Buiten regionaal bestuur 
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Bijlage B-1-i 

Procedure bij tijdelijke uitplaatsing van een leerling vanuit de VO-school op 

de Onderwijsopvangvoorziening 
Overwegend dat: 

• het Samenwerkingsverband VO MHR een arrangement Onderwijsopvangvoorziening voor de 

regio Midden Holland Rijnstreek heeft, 

• het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband een procedure heeft voor de 

besluitvorming over plaatsing van leerlingen van de VO-scholen bij de 

Onderwijsopvangvoorziening, 

• de uitvoering van dit arrangement is belegd bij de Stichting Horizon, 

• het doel van de Onderwijsopvangvoorziening is om betreffende leerlingen perspectief te 

bieden op een passende vorm van onderwijs en hen te laten (her)instromen in het reguliere 

onderwijs, bij voorkeur de eigen school, 

• de Onderwijsopvangvoorziening de betreffende leerlingen een gecombineerd programma 

van onderwijs, zorg en hulpverlening biedt,  

• de VO-school waarbij de betreffende leerlingen zijn ingeschreven verantwoordelijkheid blijft 

dragen voor (het onderwijs aan) deze leerlingen, 

Zijn de bevoegde gezagen van de VO-scholen behorend tot het SWV-VO-MHR, het 

Samenwerkingsverband V(S)O Midden Holland Rijnstreek en de stichting Horizon te Rotterdam als 

uitvoerder van het arrangement Onderwijsopvangvoorziening regio Midden Holland Rijnstreek, 

het volgende overeengekomen: 

1. Doel van de samenwerkingsovereenkomst 

1. Partijen gaan een samenwerking aan met als doel de betreffende leerlingen perspectief te 

bieden op een passende vorm van onderwijs en hen te laten (her)instromen in het reguliere 

onderwijs, bij voorkeur de eigen school.  

2. In het kader van deze overeenkomst verzorgt de onderwijsopvang voorziening voor leerlingen 

van de VO-scholen een gecombineerd programma van onderwijs en hulpverlening.  

3. Ten behoeve van het onderwijs aan de leerlingen levert de school van herkomst van de leerling 

een onderwijsprogramma en lesmaterialen aan de onderwijsopvang voorziening. 

4. In het kader van deze overeenkomst draagt de school van herkomst middelen over aan het 

samenwerkingsverband.  

5. Voor de levering van diensten van de onderwijsopvang voorziening voor het 

samenwerkingsverband is een separate overeenkomst opgesteld (“Overeenkomst OPDC tussen 

Horizon en SWV VO ”). 

2. Het onderwijs- en ondersteuningsprogramma 

1. Na een positieve beslissing van het onderwijsloket van het Samenwerkingsverband vindt uiterlijk 

binnen 15 schooldagen een intake plaats, waarbij de leerling, diens ouders, een 

vertegenwoordiger van de school van herkomst, een vertegenwoordiger van de jeugdhulp en 

een vertegenwoordiger van de onderwijsopvang voorziening betrokken zijn. Het initiatief voor 

dit overleg ligt bij de vertegenwoordiger van de onderwijsopvang voorziening. 
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2. In de intake worden de doelen die in het Flex-ZAT en OPP van de leerling zijn overeengekomen, 

nader ingevuld naar een programma voor de leerling bij de onderwijsopvang voorziening. Het 

programma betreft zowel gedragsontwikkeling als didactische ontwikkeling. De afspraken 

worden schriftelijk vastgelegd. Bij de intake maken de onderwijsopvang voorziening en de school 

van herkomst expliciete afspraken over de volgende zaken: 

a. Of overgang naar het volgende leerjaar haalbaar is voor de leerling en wat de leerling moet 

realiseren om over te gaan. 

b. Welke vakken en toetsen de leerling moet doen in de tijd bij de onderwijsopvang 

voorziening (veelal is het beperken van het aantal vakken en het aantal toetsen nodig om 

het voor de leerling behapbaar te maken). 

c. De school van herkomst levert per leerling een lesprogramma en lesmateriaal, en voorziet 

waar nodig, in de uitvoering van examens.  

d. Voor leerlingen die aangewezen zijn op praktisch c.q. beroepsgericht onderwijs maken de 

school van herkomst en de onderwijsopvang voorziening bij de intake passende afspraken 

op welke wijze deze onderdelen van het lesprogramma van de leerling vormgegeven 

kunnen worden. 

e. Zij maken afspraken over welk programma op de school van herkomst en welk programma 

bij de onderwijsopvangvoorziening wordt gevolgd en hoe deze programma’s op elkaar 

aansluiten. 

f. Het onderwijs en de begeleiding zijn gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs en zijn 

derhalve mede gericht op aansluiting bij de structuur en het pedagogisch-didactisch klimaat 

van de school van herkomst. Ook hierover worden afspraken gemaakt bij de intake. 

g. De vragen en doelstellingen die vanuit het Flex-ZAT en het OPP naar voren komen, worden 

vertaald naar een programma voor de leerling. 

h. Er wordt een datum afgesproken voor de (eerste) tussenevaluatie. 

3. Gedurende het verblijf van de leerling op de onderwijsopvang voorziening informeert deze de 

school van herkomst over de voortgang van de leerling. 

a. Per leerling vindt tussentijds overleg plaats over de voortgang van de leerling. Bij deze 

overleggen worden de ouders, de leerling, de school van herkomst en de jeugdhulp 

betrokken. De onderwijsopvang voorziening neemt het initiatief tijdig deze gesprekken te 

organiseren. Bij elk gesprek wordt besproken hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte 

van de overeengekomen doelen, en wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de 

uitstroom (wel of niet terugkeer naar eigen school, verwacht moment van uitstroom). 

b. Per leerling stuurt de onderwijsopvang voorziening wekelijks een mail over de 

ontwikkelingen op didactisch en gedragsmatig vlak naar de betrokkenen (leerling, ouders, 

school van herkomst, jeugdhulp). 

c. De onderwijsopvang voorziening draagt zorg voor een sluitende verzuimregistratie. 

Schoolverzuim wordt teruggekoppeld naar de school van herkomst in de weekmails. Tussen 

de school en de onderwijsopvang voorziening wordt afgestemd over de eventueel 

benodigde meldingen naar leerplicht. 

d. De schoolleider van de onderwijsopvang voorziening krijgt van de scholen het mandaat om 

een leerling met een maatregel naar huis te sturen voor één dag. De schoolleider 

informeert direct de ouders en de school van herkomst, en nodigt de ouders uit voor een 

gesprek op zo kort mogelijke termijn. 

e. De schoolleider van de onderwijsopvang voorziening krijgt van de scholen het mandaat om 

een leerling voor meerdere dagen te schorsen indien dat nodig is. Direct nadat de leerling 
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naar huis is gestuurd informeert de schoolleider van de onderwijsopvang voorziening de 

ouders, de contactpersoon van de toeleverende school en het onderwijsloket van het 

samenwerkingsverband. De schoolleider stuurt de brief naar de ouders waarin de schorsing 

wordt toegelicht en stuurt deze in cc (digitaal) naar de school van herkomst. De school van 

herkomst informeert vervolgens leerplicht, Inspectie en schoolbestuur over de schorsing. 

4. Indien de leerling niet naar de eigen school terugkeert, maken de school van herkomst, de 

onderwijsopvang voorziening en het onderwijsloket van het SWV heldere afspraken over wie 

welke taken uitvoert in het begeleiden van de leerling naar een andere school dan wel naar een 

zorg- of arbeidstraject. De school van herkomst is verantwoordelijk voor het aanvragen van een 

eventuele TLV-VSO (toelaatbaarheidsverklaring VSO). 

5. Bij beëindiging van het verblijf op de voorziening, vindt er een eindevaluatie plaats, waarbij 

leerling, ouders, school van herkomst, vertegenwoordiger jeugdhulp en vertegenwoordiger 

voorziening aanwezig zijn. De voorziening neemt in het eindverslag een beschrijving op van het 

op de OOV geobserveerde gedrag van de leerling en beschrijft concrete handelingsadviezen die 

hierbij ondersteunend zijn. De onderwijsopvangvoorziening  en de school van herkomst maken 

afspraken over een nazorgarrangement dat door de school van herkomst en/of door inzet vanuit 

jeugdhulp wordt uitgevoerd.  

 
4. Overdracht van middelen 

1. De school van herkomst draagt per leerling die in de onderwijsopvang voorziening wordt 

geplaatst een eenmalig bedrag over aan het samenwerkingsverband. De hoogte van dit bedrag is 

afhankelijk van de door het onderwijsloket toegekende duur van het arrangement. 

2. De betaling van de school aan het samenwerkingsverband vindt plaats op basis van een 

gespecificeerde factuur, bij aanvang van de uitplaatsing. 
 

5. Melding onregelmatigheden aan het Samenwerkingsverband 

1. Indien de school van herkomst of de onderwijsopvang voorziening zich niet aan de gemaakte 

afspraken houdt, gaan deze partijen eerst onderling in gesprek hierover. 

2. Indien na dit overleg één van beide partijen alsnog in gebreke blijft de afspraken na te komen, 

doet de andere partij hiervan melding bij het Samenwerkingsverband. 

Slotbepaling 

Deze procedure treedt op 1 januari 2017 in werking. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2016 te Gouda. 
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Bijlage B-1-j (indicatieve meerjarenbegroting) 
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 Prognose ontwikkeling leerlingenaantallen 

                    

          
Leerlingen op teldatum 1-10-2017   1-10-2018   1-10-2019   1-10-2020   1-10-2021 

VO overige 16.486 

 

15.935 

 

15.403 

 

15.146 

 

14.892 

leerlingen LWOO 1.142 

 

1.141 

 

1.141 

 

1.141 

 

1.141 

leerlingen PRO 632 

 

636 

 

636 

 

636 

 

636 

Totaal VO 18.260 

 

17.712 

 

17.180 

 

16.923 

 

16.669 

  -1,8%   -3%   -3%   -1,50%   -1,50% 

          
VSO lln op teldatum 1-10-2017   1-10-2018   1-10-2019   1-10-2020   1-10-2021 

categorie 1 (laag) 531 

 

523 

 

515 

 

511 

 

507 

categorie 2 (midden) 22 

 

19 

 

18   18   18 

categorie 3 (hoog) 30 

 

28 

 

28   28   28 

Totaal VSO 583 

 

570 

 

561 

 

557 

 

553 

  3,19%   3,22%   3,27%   3,29%   3,32% 

                    

Groei VSO ll op peildatum 1-2-2018   1-2-2019   1-2-2020   1-2-2021   1-2-2022 

categorie 1 (laag) 13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

categorie 2 (midden) 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

categorie 3 (hoog)   

 

  

 

  

 

  

 

  

Totaal 14 

 

14 

 

14 

 

14 

 

14 
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Bijlage B-1-k 

Overzicht leerlingaantallen 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naam school Brinnr. Aantal 

leerlingen 

VO 

% van 

het 

totaal 

Lwoo % van 

het 

totaal 

Pro % van 

het 

totaal 

Aantal 

leerlingen 

VSO 

% van 

het 

totaal 

Apc 

2016-

2017 

% van 

het 

totaal  

Coenecoop College 

Waddinxveen 00BD00 953 5,22% 33 3,78% 0       0   

Coenecoop College Boskoop 00BD01 78 0,42% 0   0       0   

Wellant Boskoop 00OE27 419 2,29% 120 31,98% 0       2 0,41% 

Wellant Gouda 00OE28 379 2,07% 130 34,56% 0       48 12,09% 

Wellant Alphen 00OE30 381 2,09% 159 39,63% 0       0   

Carmelcollege De Meander 02LG00 348 1,90% 133 40,80% 0       42 11,86% 

Carmelcollege Antonius 

College 02LG06 737 4,04% 0   0       47 8,39% 

Carmelcollege ISK 02LG08 64 0,35% 64 37,50% 0       12 11,21% 

Ashram Alphen 04DF00 1522 8,35% 0   0       0   

Ashram Nieuwkoop 04DF01 355 1,94% 0   0       0   

CSG Willem de Zwijger 05TA00 1009 5,53% 0   0       0   

Scala College Kees 

Mustersstraat 10AN00 1048 5,75% 0   0       0   

Scala College Diamantstraat 10AN03 879 4,82% 0   0       0   

Scala College Sacharovlaan 10AN04 444 2,43% 0   0       0   

GSG Leo Vroman 13WH00 1587 8,70% 0   0       125 7,82% 

De Goudse Waarden 

Kanaalstraat 14SF00 721 3,95% 120 16,64% 0       94 11,96% 

De Goudse Waarden 

Heemskerkstraat 14SF01 1130 6,20% 0   0       35 2,48% 

De Goudse Waarden Calslaan 14SF07 225  1,23% 0   0       0   

Groene Hart Leerpark 15BH00 706 3,87% 250 30,31% 0       0   

Groene Hart Lyceum 15BH01 1332 7,30% 0   0       0   
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Groene Hart Rijnwoude 15BH04 377 2,06% 0  0,002 0       0   

Groene Hart Topmavo 15BH05 761 4,17% 3 0,004% 0       0   

Schoonhovens College A. 

Plesmanstr. 15OM00 917 5,03% 0   0       0   

Schoonhovens College 

Vlisterweg 15OM01 484 2,65% 195 36,98% 0       0   

Coornhert Gymnasium 20AI00 735 4,03% 0   0       19 2,64% 

Groene Hart Praktijkschool 26LR00 189 1,03% 0   188 1,03%     0   

Het Segment 26LT00 351 1,92% 0   351 1,93%     30 8,67% 

PROS De Goudse Waarden 30FF00 93 0,51% 0   93 0,51%     17 19,32% 

Subtotaal VO   18223   1142   632       471   

Prisma 04EF02             83 0,50%     

Parkschool Alphen Ds. 

Meijerlaan 05YX00             70 0,50%     

Kespercollege Gouda 05YX02             97 0,36%     

Parkschool Alphen Henry 

Dunantweg 05YX15             4 0,01%     

De Ark 19XZ00             70 0,39%     

Subtotaal VSO binnen de 

regio   324            324       

Subtotaal VSO buiten de 

regio  269      269    

Totaal   18816            593       

 
Colofon 
1) aantal VO leerlingen per 1 oktober 2017 (DUO d.d. 7-12-2017) 
2) % van het totaal aantal leerlingen in het swv (VO+VSO), peildatum 1-10-2017 
3) aantal lwoo leerlingen 
4) % lwoo leerlingen van het totaal aantal leerlingen van de schoolpopulatie  (excl. VSO) 
5) aantal Pro leerlingen 
6) % Pro leerlingen van het totaal aantal leerlingen VO (excl. VSO) 
7) aantal VSO leerlingen 
8) % van het totaal aantal leerlingen in het swv (VO+VSO) 
9) aantal leerlingen armoedeprobleemcummulatie 
10) % van het totaal aantal leerlingen van de school (totaal % APC van het swv was: 2,6% - 471 leerlingen -) 
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Bijlage B-1-l 

SAMENVATTING HANDREIKING OVERSTAPPEN VAN SPECIAAL NAAR REGULIER 
ONDERWIJS 
(De volledige handreiking staat vermeld op de website van het samenwerkingsverband) 

 

Fase  Wat? Hoe? Wat is bij wet 
verplicht? 

Wanneer? 
(gedacht vanuit 
een natuurlijk 
overstapmoment
: het nieuwe 
schooljaar) 

 
1 
Oriëntatie op 
overstappen: de 
leerling vol in beeld 

• Goed zicht krijgen op 
de    leerling: wat heeft 
hij nodig  om zich 
verder te kunnen    
ontwikkelen?  
• Wat zijn zijn 
pedagogische    en 
didactische behoeften? 
• Welke 
onderwijsomgeving  
past daar het beste bij?  
 

• De leerling in beeld 
brengen op allerlei  
gebieden en binnen de 
domeinen school,   
gezin en 
vrijetijdsbesteding  
• Vroegtijdig met 
ouders en leerling in 
gesprek  
• Pedagogische en 
didactische behoeften  
handelingsgericht 
beschrijven  
• Ouders en leerling zo 
nodig aan het idee 
laten   wennen dat een 
overstap een mogelijke 
weg is  
• Contact met 
hulpverlening / 
jeugdzorg    (indien van 
toepassing) 
 

• De school voor 
speciaal onderwijs   
evalueert samen met de 
leerling en de   ouders 
tenminste één keer per 
jaar het   
ontwikkelingsperspectie
f van de leerling en 
adviseert over de 
mogelijkheid   van 
terugplaatsing of 
doorstroming  
• De leerling gaat aan 
het einde van de  
toelaatbaarheid voor de 
speciale school  terug 
naar het regulier 
onderwijs,   tenzij de 
school aan kan tonen 
dat dit   niet wenselijk is 
voor de leerling 

November - 
Januari 

2 
Onderwijsbehoeften en 
het vinden van de juiste 
school 

• School zoeken die 
aansluit  bij de 
onderwijsbehoeften  
van de leerling 

• (Be)zoeken van 
scholen, met kennis 
van en   zicht op de 
leerling  
• Actief betrekken van 
ouders en leerling in  
het proces  
• Kijken naar geschikte 
school, inclusief het   
team en de klas / groep  
• Verdieping van de 
reguliere school in  
behoeften van 
potentiële leerling en 
in setting   van het 
speciaal onderwijs  
• Iedereen (leerling, 
ouders, speciale 
school,   reguliere 
school) staat achter de 
intentie om   leerling te 
laten overstappen 

De school van herkomst 
heeft zorgplicht en is 
verplicht om samen met 
de ouders en de leerling 
een geschikte school te 
vinden De ouders 
melden hun kind 
uiteindelijk aan bij de 
nieuwe school en doen 
dit tenminste 10 weken 
voor aanvang van het 
moment van 
overstappen 

Januari - Maart 

3 
De voorbereiding op de 
overstap 

• Leerling 
voorbereiden op de    
overstap: wat moet hij 

• De speciale school 
kijkt samen met 
leerling,   ouders en 

De ouders en de school 
voor speciaal onderwijs 
verstrekken alle 

Maart - Juni 
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nog    leren voordat de 
overstap  een feit is?  
• Kennismaking van de 
leerling   met de 
nieuwe school  
• Overdracht regelen  
• Afscheid nemen van 
de oude    school   
 

reguliere school wat er 
nodig is   voor de 
overstap  
• Plan van aanpak 
maken tot aan de 
overstap • Overdracht 
van gegevens  
• Warme overdracht – 
kennismaking van    
alle partijen (leerling, 
ouders, speciale 
school,   reguliere 
school) met name op 
het niveau van   de 
direct betrokkenen  
• Leerling weet wat 
hem te wachten staat 
op de   reguliere school  
• Eventueel externe 
hulp en begeleiding 
inschakelen 
 

relevante informatie 
De reguliere school 
beslist of de leerling 
wordt toegelaten 
Het gezamenlijk 
onderzoek naar de 
geschikte school en de 
afspraken die gemaakt 
zijn, worden door de 
reguliere school 
vastgelegd 

4 
De start in het reguliere 
onderwijs 

• Optimale introductie 
van de    leerling op de 
nieuwe school  
• Prettige start 

• Afspraken maken 
voor de eerste 
schooldagen   en de 
begeleiding tijdens de 
eerste dagen op   de 
nieuwe school  
• Begeleiding op de 
reguliere school is 
geregeld  
• Het team staat 
erachter en is op de 
hoogte • Direct 
betrokkenen hebben 
praktische  
handelingsadviezen  
• Leerling en team 
worden voldoende  
ondersteund  
• Leerling weet wat er 
van hem verwacht 
wordt  
• Ouders worden met 
name de eerste tijd 
bijna   dagelijks 
geïnformeerd over hoe 
het gaat  
• Regelmatig in 
gesprek met de 
leerling;  aandacht 
voor proces in de 
groep / klas 

Binnen 6 weken moet 
de school een 
ontwikkelingsperspectie
f opstellen, samen met 
de leerling en de ouders 

Mei tot 
September 

5 
De voortgang in het 
regulier 

• Voortgang bewaken 
van de    leerling, op 
zowel cognitief als   
sociaal en emotioneel 
gebied  
• Optimale afstemming 
op    
onderwijsbehoeften 
van de    leerling 

• Blijven kijken naar 
wat de leerling nodig 
heeft  
• Pedagogische en 
didactische behoeften 
en   voortgang 
bespreken in het team  
• Aansluiten op 
onderwijsbehoeften: 
durf te   differentiëren  

 Tot einde 
schoolcarrière 
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• In gesprek blijven 
met leerling én ouders  
• Evalueren met school 
van herkomst 

6/0 
Het 
samenwerkingsverband
: van individueel 
overstappen tot 
gezamenlijke visie en 
beleid 

School in de context 
van het 
samenwerkingsverban
d Focus op de context: 
de ambities binnen het 
samenwerkingsverban
d verwezenlijken 

• Visie expliciteren  
• Leren van en met 
elkaar binnen het  
samenwerkingsverban
d  
• Cyclisch denken en 
beleid constant 
bijstellen 

Het 
samenwerkingsverband 
en de schoolbesturen 
zijn verantwoordelijk 
voor thuisnabij passend 
onderwijs voor alle 
kinderen en jongeren 
binnen de regio. 

Continu 

 

Van de kritische succesfactoren bij en succesvolle overstap van speciaal naar regulier onderwijs, zoals 

genoemd in de handreiking, wordt kennisgenomen. De volledige handreiking staat op de website. 
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Bijlage B-1-m 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP) 

 
Scholen moeten verplicht voor de volgende leerlingen een ontwikkelingsperspectief opstellen: 

• leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs; 

• leerlingen in het praktijkonderwijs; 

• leerlingen in het speciaal basisonderwijs; 

• leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. 
 
Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief 
op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen welke in het reguliere 
(basis)ondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching. 
 

Wanneer moeten leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben? 

Scholen moeten vanaf 1 augustus 2013 een ontwikkelingsperspectief vaststellen voor elke leerling in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs. Voor nieuwe leerlingen moeten ze dit binnen 6 weken na 
inschrijving doen.  
Voor elke leerling in het praktijkonderwijs moet het bevoegd gezag met ingang van 1 augustus 2014 
een ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de leerling. 
Voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft, stelt het bevoegd 
gezag met ingang van 1 augustus 2014 een ontwikkelingsperspectief op. 
Voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst op een andere school of instelling stelt het bevoegd gezag 
het ontwikkelingsperspectief vast binnen 6 weken na definitieve plaatsing van de leerling. 
 

Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief staan? 

(Voortgezet) speciaal onderwijs 
In elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan.  
De onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van  
invloed zijn op het onderwijsproces. 
 
Regulier basis- en voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs 
In elk geval de te verwachten uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan.  
De onderbouwing bevat in elk geval de belemmerende en bevorderende factoren die van  
invloed zijn op het onderwijsproces. 
Extra informatie ten opzichte van het (V)SO: de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma 
en de te bieden begeleiding en ondersteuning. 
 
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook op het 
ontwikkelingsperspectief. 
 

Wie stelt het ontwikkelingsperspectief vast en stelt het bij? 

Formeel stelt het bevoegd gezag van de school het ontwikkelingsperspectief vast, nadat het hierover 
op overeenstemming gericht overleg met de ouders heeft gevoerd. In de praktijk zal dit bij mandaat 
door het management of de zorgcoördinator, namens het bevoegd gezag, gebeuren.  
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In het (V)SO krijgt het bestuur hiervoor advies van de Commissie voor Begeleiding (voor cluster  
3 en 4) of de Commissie voor Onderzoek (voor cluster 1 en 2). De school evalueert het 
ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. 
 

Registratie en toezicht 

Scholen voor regulier onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON) 
aangeven wanneer een leerling een ontwikkelingsperspectief heeft.  
Voor het (V)SO, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs geldt dat niet; daar hebben 
immers alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief. 
 
Welke deskundige uit het samenwerkingsverband moet meekijken bij het opstellen van een 

ontwikkelingsperspectief voor individuele leerlingen? 

Aan de deskundige die meekijkt met het opstellen van het ontwikkelingsperspectief worden geen 
eisen gesteld. Wel zijn er in het (voortgezet) speciaal onderwijs twee commissies die het 
schoolbestuur advies geven over het vast te stellen ontwikkelingsperspectief van een leerling:  
de Commissie van Onderzoek in cluster 1 en 2 en de Commissie van Begeleiding in cluster 3 en 4. 
 
Zoals opgemerkt, vindt over het ontwikkelingsperspectief overleg plaats met de leerling en de 
ouders. De ouders hebben instemming op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.  
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Bijlagen B.2 

Bijlagen regelingen en afspraken met externe partijen 

 

B-2-a. regionale ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Midden-Holland 

B-2-b. regionale ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp Rijnstreek 

De ontwikkelagenda’s worden jaarlijks – in overleg met de andere betrokken samenwerkingsverbanden en met de 

gemeenten/jeugdhulporganisaties geactualiseerd. 
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Bijlage B-2-a 

 

 

 

 

 

Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp: samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs, MBO en gemeenten Midden-Holland Schooljaar 2017-2018  

 

Inleiding 

De Midden-Holland gemeenten hebben in hun regionaal beleidsplan jeugd de hoofdlijnen 

opgenomen voor de samenwerking met de samenwerkingsverbanden PO en VO. In dit regionaal 

beleidsplan is ook de gemeenschappelijke paragraaf met de samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs opgenomen.  

Deze is opgesteld in het kader van het OOGO passend onderwijs. Het gezamenlijke motto van deze 

gemeenschappelijke paragraaf is: een sterke basis, steun waar nodig en arrangementen waar het 

moet. In deze gemeenschappelijke paragraaf zijn thema’s voor de gezamenlijke ontwikkelagenda 

opgenoemd. 

 

De afgelopen jaren zijn verschillende aansluitingsvraagstukken uitgewerkt aan de hand van een 

ontwikkelagenda. Hierin worden de thema’s omschreven en middels een stappenplan uitgewerkt. In 

de vorm van beleidsvoorstellen in de daartoe geëigende gremia zoals het bestuurlijk overleg worden 

deze ter besluitvorming voorgelegd. Het werken in deze structuur en volgens een ontwikkelagenda 

heeft de samenhang tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten vergroot. Betrokken 

beleidsambtenaren en bestuurders van samenwerkingsverbanden weten elkaar goed te vinden en 

wordt er samengewerkt op basis van vertrouwen. In het afgelopen jaar zijn ook vertegenwoordigers 

vanuit het MBO aangesloten, met het oog op een doorgaande lijn van het VO naar het MBO en naar 

de arbeidsmarkt toe. Daarnaast blijven er thema’s openstaan die continue aandacht behoeven en 

ook het volgend jaar weer verder uitgewerkt moeten worden.  

 

Ook volgend jaar wordt in dezelfde structuur gewerkt aan verschillende thema’s. Onderstaand is de 

structuur schematisch weergegeven en in de bijlage worden de thema’s voor dit jaar omschreven en 

de daarbij behorende doelen geconcretiseerd.  

 

Overlegstructuur 

De overlegstructuur bestaat uit  het bestuurlijk overleg, het overleg samenwerkingsverbanden, MBO 

en gemeenten Midden-Holland en indien nodig thematische pop-up werkgroepen. Het overleg 

samenwerkingsverbanden, MBO en gemeenten Midden Holland houdt regie op en neemt 

verantwoordelijkheid voor de voortgang van de ontwikkelagenda. Indien dit overleg het voor een 

bepaald thema relevant vindt kan er een pop-up werkgroep worden opgericht met een duidelijke 

opdrachtformulering. Vanuit een pop-up werkgroep worden beleidsvoorstellen gedaan, alsmede 
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praktische werkafspraken voorgesteld aan het overleg. Vanuit zowel het overleg als de werkgroepen 

zullen gaandeweg huidige thema’s worden doorontwikkeld en kunnen nieuwe thema’s aan de orde 

komen voor de aansluiting van passend onderwijs op de gemeentelijke verantwoordelijkheden. 

Uiteindelijk worden de uitgewerkte aansluitingsvraagstukken in de vorm van beleidsvoorstellen ter 

besluitvorming voorgelegd in het bestuurlijk overleg. In het onderstaande schema’s is de structuur 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema’s  

In onderstaand overzicht staan de thema’s uit de ontwikkelagenda. Per thema is één kartrekker vanuit de 

gemeenten en één vanuit het onderwijs aangewezen. De kartrekkers zijn verantwoordelijk voor de uitwerking 

van de thema’s en de terugkoppeling naar het  overleg samenwerkingsverbanden passend onderwijs, MBO en 

gemeenten. Daarnaast is weergegeven wanneer thema’s besproken worden in het bestuurlijk overleg. De 

uitgewerkte thema’s staan in bijlage 1.  

 

Bestuurlijk overleg 

• Bestuurlijk overleg over de thema’s uit de integrale 
ontwikkelagenda   

 

Overleg samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs, MBO en gemeenten 
 

• Voorbereiding bestuurlijk overleg  

• regie op en verantwoordelijkheid voor de voortgang 
en doorontwikkeling van de integrale ontwikkelagenda 

• Thema’s bepalen en opdracht formuleren voor pop-up 
werkgroepen 

Thematische pop-up werkgroepen 

 
• Deelnemers met relevante  expertise 

• Praktische uitwerking van de afspraken uit de 
integrale ontwikkelagenda  passend onderwijs 

• Doorontwikkeling van de integrale 
ontwikkelagenda op verzoek van de Overleg 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, 
MBO en gemeenten 

• Terugkoppeling naar Overleg 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, 
MBO en gemeenten 
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Thema  Planning bestuurlijk overleg Kartrekkers  

Integrale 
onderwijszorgarrangementen en 
JOS 
 

November: Start pilot 
Februari: Tussenevaluatie 
 

Anke van der Landen, 
Vera Jansen, Jan 
Voorthuyzen en Barend 
Verkerk 

Vroegsignalering en koppeling zorg 
PO scholen 

November: 
Februari: 
 

Nienke Tebbens, Vera 
Jansen en Dick 
Rasenberg 

Dyslexie November: Uitkomsten analyse 
scholen,  
Februari: bespreking resultaten 
monitor 2016 en 
vervolgstappen. 

Dick Rasenberg en 
Mirjam Muilwijk 

Leerlingenvervoer November: Leerlingstromen in 
kaart gebracht 
Februari: Voorstel 
procesafspraken gemeenten en 
onderwijs. 

Barbara Wortman, Kiek 
Broekman en Leanne 
Hijink-Elbertsen 

Jongeren met (risico op) 
schooluitval: thuiszitters en 
risicoleerlingen 

November: 
Februari: Procesafspraken m.b.t. 
langdurig schoolverzuim maken.  

Nienke Tebbens en 
Sonja Hardenbol, Lydia 
Groenheyde  

Arrangement MBO November: Inzicht in 
mogelijkheden aansluiting OZA 
Februari: Voorstel speciale 
onderwijsarrangementen 

Eelco Kranenburg, 
Barend Verkerk, 
vertegenwoordiger 
gemeenten 

Monitoring  November: Voortgang 
Februari: Bespreking resultaten 
 

Sonja Hardenbol en 
Daniel Rodenburg 

 

Gemeenschappelijke paragraaf 
De samenwerkingsverbanden PO en VO zullen in het schooljaar 2017-2018 een nieuw ondersteuningsplan voor 
de planperiode 2018-2022 opstellen. Daarover zal in het voorjaar 2018 OOGO met de gemeenten worden 
gevoerd. Tegen die achtergrond wordt wenselijk geacht om de gemeenschappelijke paragraaf te revitaliseren 
en actualiseren, daarbij de de bereikte resultaten in de achterliggende jaren daarin verwerkt. 
 

Bijlage 1. De ontwikkelagenda per thema  

Integrale onderwijszorgarrangementen  

Stand van zaken Er is een notitie “onderwijszorgarrangementen”. Deze biedt uitgangspunten voor de 
inrichting van onderwijs in combinatie met zorg. Deze notitie wordt gedragen door 
onderwijs, gemeenten, sociaal teams en zorgaanbieders. In het schooljaar 2016-2017 is 
er met deze notitie gewerkt.  
 
In het schooljaar 2016-2017 is “Jeugdhulp Op School” op alle scholen voor voortgezet 
onderwijs geïmplementeerd. Op grond van een evaluatie is in het bestuurlijk overleg 
van juni 2017 overeengekomen JOS op het VO te continueren tot 1 juli 2019, onder 
voorwaarden dat er meer rendementsgetallen gegenereerd worden, welke 
aantoonbaar aangegeven dat het proces “de trap af” merkbaar wordt. 
 
In september 2016 is er voor de arrangementen waarvoor een beschikking noodzakelijk 
is, een implementatieplan opgesteld.  Dit plan richt zich op een gedegen samenwerking 
tussen onderwijs, sociaal teams en zorgaanbieders bij het inrichten van de 
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arrangementen op beschikking.  
In de notitie wordt benoemd welke resultaten beoogd worden met de 
onderwijszorgarrangementen.  In juni 2016 is er dan ook een nulmeting verricht ten 
aanzien van drie doelgroepen welke in aanmerking komen voor een 
onderwijszorgarrangement. Deze nulmeting dient als startpunt voor de evaluatie van de 
arrangementen op beschikking in het voorjaar van 2017.  
In het schooljaar 2017-2018 zal in beleidsmatige zin de uitwerking vorm gegeven 
worden. 

Vervolg OnderwijszorgArrangementen: 
 
Notitie OZA 
Op grond van de opgedane ervaringen zal de notitie worden geëvalueerd. Daarbij 
worden sociale teams, zorgaanbieders en onderwijs betrokken. Zo gewenst leidt dit tot 
een aanpassing van de notitie. 
 
Op de middellange termijn (december 2017 en  mei 2018) worden nadere kwalitatieve 
en kwantitatieve evaluaties verricht betreffende de resultaten van 
onderwijszorgarrangementen voor de volgende doelgroepen: 

• Thuiszitters op grond van psychosociale of psychiatrische problemen. Het gaat 
hierbij om leerlingen welke (tijdelijk) geen onderwijs volgen, maar wel leerbaar 
zijn. Er wordt beoogd dat door de inzet van oza deze leerlingen geen tijdelijke 
leerplichtontheffing (ze blijven tijdens de behandeling op school) of een 
leerplichtontheffing van kortere duur (ze stromen sneller terug in op school)  
behoeven. Hiervoor zal afstemming plaatsvinden met het thema Thuiszitters. 

• Leerlingen die vanuit een KDC instromen in het onderwijs. Er wordt met oza’s een 
snellere instroom in het onderwijs beoogd en een afname van het aantal en de 
duur van leerplichtontheffingen vóór de start van een leerling op onderwijs. Het 
gaat hierbij specifiek om leerlingen die op termijn zullen deelnemen aan het 
onderwijs, maar vóór  hun vijfde levensjaar nog verblijven in een KDC 
(kinderdagcentrum).  

• Een afname van het aantal voortijdig schoolverlaters. Naast afstemming met het 
projectplannen in het kader van het VSV zal afstemming plaatsvinden met de 
themagroep Thuiszitters. 

 
Het knelpunt waar het persoonlijke verzorging betreft op scholen voor sbo, so en vso, is 
in het voorjaar 2017 op de agenda gezet en verkennend besproken met een van de 
zorgverzekeraars. Medewerking van de zorgverzekeraars is nodig om tot goede 
afspraken te komen. De huidige inrichting van de zorg leidt tot onrust in de klas en is 
niet werkbaar. In  wordt onderzocht op welke manier er een pilot kan worden opgezet 
om deze specifieke zorg anders in te richten.  
Jeugdhulp Op School: 
JOS zal tot 1 juli 2019 worden gecontinueerd. 
In de komend schooljaar zullen de volgende acties worden ondernomen: 

• JOS nadrukkelijker verbinden met de ondersteuning op school, waarbij 
ook de mogelijkheden om de verantwoordelijkheid van 
ouders/verzorgers in het kader van begeleiding vanuit de eigen kracht 
van jongere en gezin te bevorderd zal worden; 

• Afstemming en samenwerking met de Sociale Teams zullen zullen 
worden verbeterd 

• Het betrekken van de eerste lijns GGZ zal worden verbeterd 

• Monitoringgegevens zullen worden gegenereerd waaruit kan worden 
opgemaakt dat JOS een essentiële bijdrage levert aan de beoogde 
effecten van “de trap af…..” 

Resultaat OnderwijsZorgArrangementen: 

• De werkwijze van oza v.w.b. de inzet van “gebundelde/gecombineerde 
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jeugdzorg (beschikkingsvrij en op beschikking) is geïmplementeerd en 
procesmatige knelpunten zijn in kaart gebracht dan wel opgelost. 

• De OZA-notitie is op basis van de ervaringen geëvalueerd en desgewenst 
aangepast. 

 
Er is een beeld van de resultaten die behaald zijn voor drie specifieke 
doelgroepen.   
De resultaten van de pilot “inzet gebundelde jeugdzorg” zijn bekend en kunnen 
worden gebruikt voor al dan niet een nadere uitrol. 
 
JOS: 

• De samenwerking met de Sociale Teams is meer gestructureerd 

• De gunstige effecten van JOS kunnen met cijfers worden aangetoond 

• Ouders/verzorgers worden meer betrokken 

• Samenwerking en/of het benutten van de inzet van de eerste lijns GGZ is 
meer gangbaar 
 

Thuiszitters: 

• Aantallen zijn bekend en door middel van de inzet van OZA’s wordt het aantal 
verminderd (in samenspraak met themagroep Thuiszitters). Voor thuiszitters is 
veelal maatwerk nodig.  

Planning Onderwijszorgarrangementen: 
 
Inzet gebundelde jeugdzorg 
Augustus – oktober 2017: 

• Beleidsmatige verkenning, betrekken zorgverzekeraars 
Oktober – november 2017 

• Voorbereiden pilot 
December 2017 – april 2018 

• Uitvoeren pilot 
Mei – juni 2018: 

• Evaluatie pilot en vervolgstappen 
Juni 2018: 

• Besluitvorming over vervolg in bestuurlijk overleg 
 
JOS: 
Augustus 2017: 

• Verdeling formatie over scholen voor VO bekend op basis van verdelingscriteria 
Oktober 2017:  

• Verdeelsleutel onderlinge bekostiging gemeenten 

• Kengetallen voor de monitoring in kaart gebracht (hoe “de effecten van de trap af 
meten” 

• Afspraken zijn gemaakt over de afstemming tussen JOS, GGZ en Sociale Teams 

• Verbinding tussen JOS en de ondersteuningsstructuur is versterkt 
November 2017: 

• Bijeenkomst VO, JOS en Sociale Teams over afstemming en samenwerking 
Februari/maart 2018: 

• Tussenevaluatie monitorgegevens en afstemming GGZ 

• Bijeenkomst VO, JOS en Sociale Teams over afstemming en samenwerking 
Juni 2018: 

• Evaluatie JOS  
Juli/augustus 2018: 

• Verdeling formatie over scholen voor VO bekend op basis van 
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verdelingscriteria 
December 2018: 

• Evaluatie JOS in relatie tot effecten “De trap af…. “ 
Januari 2019: 

• Besluitvorming over continueren JOS per 1 augustus 2019 
 
Thuiszitters 
Januari 2018: 

• Moment opname:  aantal thuiszitters is bekend en ook hoeveel en welke vormen 
van OZA’s zijn gerealiseerd. 

Trekkers Anke van der Landen, Vera Jansen, Dick Rasenberg, Jan Voorthuyzen en Barend Verkerk 

 

Vroegsignalering en koppeling PO scholen 

Opzet In het schooljaar 2016-2017 starten we met een verkenning en pilot hoe we de 
vroegsignaleringsfunctie in het primair Onderwijs verder kunnen versterken en hoe we 
een goede koppeling en samenwerking kunnen creëren tussen de primair 
onderwijsscholen en de jeugdhulp. 
 
Doelstelling is het primair onderwijs voldoende in staat te stellen om vroegtijdig 
signalen van kinderen te herkennen en hier gericht mee om te gaan. 
Daarnaast is het van belang dat de vroegsignalering door het primair onderwijs door de 
juiste (noodzakelijke) middelen wordt ondersteund. 
 
Het project vroegsignalering richt zich met name op de versterking van de kracht van 
het onderwijs zelf om signalen te herkennen en deze in een vroeg stadium te 
adresseren aan de juiste partijen in het preventieve veld of op het gebied van 
jeugdhulp. 

Resultaat Er zijn twee pilots gestart: 
Waddinxveen: pilot Versterken vroegsignalering in het primair onderwijs 

• Er bestaat een basis kennisniveau bij IB-ers van het primair onderwijs 
als het gaat om het herkennen van signalen van kinderen met een 
zorgbehoefte, eveneens op het gebied van veiligheid 

• IB-ers hebben kennis van de partners aan wie de signalen geadresseerd 
kunnen worden en passen deze kennis toe. Het netwerk is bekend en 
wordt benut; 

 
Gouda: Pilot samenhang en samenwerking preventief aanbod en het primair onderwijs. 
De school als vind en werkplaats.  

• Verkenning met 3 primair onderwijs scholen in Korte Akkeren 

• Overzicht welke ondersteuningsvragen / zorgvragen de scholen hebben. 

• Overzicht van het preventief aanbod vanuit jeugd en de school. 

• Afspraken over samenwerking en inzetbaarheid aanbod. 
Planning Gereed december 2017. 

Trekkers Charlotte Wassenaar en Vera Jansen en Dick Rasenberg 

 
 
 

Dyslexie 

Stand van zaken De nieuwe werkwijze van het dyslexieproces is geïmplementeerd. De scholen kunnen 
nu rechtstreeks doorverwijzen naar de dyslexieaanbieders. 
Er is een monitor uitgezet waarbij de cijfers met betrekking tot verwijzing, diagnostiek 
en behandeling zijn verzameld van alle scholen (via de aanbieders).  Het RID heeft de 
uitkomsten gepresenteerd aan de samenwerkingsverbanden en gemeenten.  
Er is  een plan van aanpak geschreven om in samenwerking tussen onderwijs en 
gemeenten de benutting van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie terug te dringen.    
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Vervolg • Opstellen en goedkeuren Plan van aanpak terugdringen gebruik 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie.  

• Gesprekken met de schoolbesturen over hun verwijsgedrag en inzicht in 
de monitor 

• Schoolbesturen stellen plan van aanpak ter verbetering  van het 
verwijsgedrag, hiervoor zal de werkgroep een format opstellen 

• Formats en werkwijze bespreken, aanpassen en afstemmen 

• Gesprekken met de aanbieders EED (via contractmanagementteam 
EED) mbt inzet, diagnostiek en behandeling 

• Monitor over 2016 uitzetten  

• Werkwijze terugdringen EED  

• Opties en mogelijkheden voor preventieprogramma’s inzichtelijk maken 
en zo nodig komen tot aanbevelingen 

• Procesafspraken over monitoring en evaluatie.  
Resultaat • Een gezamenlijke ketenaanpak tussen schoolbesturen en de gemeenten 

van de regio Midden Holland in het belang van het terugdringen van 
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).  

• Binnen 3 jaar terugdringen benutting EED van ruim 400 kinderen per 
jaar naar 225 kinderen per jaar conform de landelijke prevalentienorm.  

• Jaarlijks monitor laten uitvoeren door RID 
Planning • Juni 2017: Opstellen en goedkeuren plan van aanpak terugdringen EED  

• Uitkomsten en bevinden monitor presenteren aan schoolbesturen en  
gemeenten opstellen formats tbv werkwijze verbetering verwijsgedrag  

• September/Oktober 2017: plan van aanpak ter verbetering van 
verwijsgedrag uitzetten monitor over 2016. Ingevulde formats en 
werkwijze terugdringen EED bespreken 

• Oktober 2017: afstemmingsoverleg: Werkwijze terugdringen EED 
vaststellen, procesafspraken over monitoring en evaluatie, 
preventieprogramma’s bespreken 

• December 2017: resultaten monitor verwerken 
Trekkers Dick Rasenberg en Mirjam Muilwijk  

 

Leerlingenvervoer 

Stand van zaken Met ingang van het schooljaar 2017/2018 wordt het leerlingenvervoer op regionaal 
niveau georganiseerd. Naast het leerlingenvervoer valt ook het jeugdvervoer (Jeugd-
GGZ) en het vervoer van dagbestedingscliënten (Wmo en jeugd) onder deze 
aanbesteding routegebonden vervoer. Voor wat betreft de afstemming van de wijze van 
vervoer worden afspraken gemaakt om het gesprek over vervoer zo vroeg mogelijk in 
het proces (in het schoolondersteuningsteam) plaats te laten vinden.  

Vervolg  
 

Indien er sprake is dat een leerling qua passende onderwijsplek is aangewezen op het 
speciaal (basis)onderwijs dan wel een speciale setting, dan wordt in een vroegtijdig 
stadium in het ondersteuningsteam (SOT) / met de ouders op schoolniveau het 
leerlingenvervoer besproken. Hier kan ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van 
de leerling onderdeel uitmaken van de bespreking. Hierbij volgt men de opties zoals deze 
bij alle gemeenten in Midden Holland worden gehanteerd, namelijk: 

• fiets (zelfstandig of met begeleiding) 

• openbaar vervoer (zelfstandig of met begeleiding) 

• taxivervoer 
Uitgangspunt is dat er sprake is van een ‘warme’ samenwerking  tussen school en 
gemeente. De toekenning van het leerlingenvervoer is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente maar de school heeft de kennis/mogelijkheid om het leerlingenvervoer 
bespreekbaar te maken.  
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Nagegaan wordt hoe de (toekomstige) school van speciaal (basis)onderwijs kan 
ondersteunen t.a.v. zo veilig, zo snel, zo zelfstandig mogelijk. Hierbij wordt ook 
aangegeven of de leerling op termijn wel in staat wordt geacht om zelfstandig te kunnen 
reizen en zo ja, wat de leerling hierbij zou kunnen helpen. Denk hierbij aan de goOV app, 
etc, etc.  
 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk draait op dit moment de pilot ‘Integratie 
Doelgroepen- en kleinschalig Openbaar vervoer’. Het is de bedoeling dat bij voldoende 
succes de pilot verder wordt uitgerold over de regio. De afspraken die op regionaal 
niveau met samenwerkingsverbanden en gemeenten gemaakt worden sluiten aan op de 
pilot ‘de Reiskoffer’. Door het koppelen van beide trajecten kan het verschil gemaakt 
worden. De samenwerkingsverbanden kunnen ervoor zorgen dat op alle scholen binnen 
haar samenwerkingsverband een vervoersadvies op maat gegeven wordt waarbij 
uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerling. 

Monitoring Verschillende wijzen van vervoer in kaart brengen huidig diverse vormen 
leerlingenvervoer (o meting versus resultaat). 

Resultaat  • De leerlingenstromen en de wijze van vervoer zijn in kaart gebracht (1 oktober). 

• Het leerlingenvervoer wordt onderdeel van het 
schoolondersteuningsteambesprekingen. Doel is dat toekenning van het 
leerlingenvervoer op elkaar is afgestemd, er sprake is van maatwerk en er zijn 
afspraken gemaakt over hoe flexibel om te gaan met uitzonderlijke gevallen.  

• Er is sprake van een warme overdracht tussen school en gemeente. 

Betrokkenen Gemeente wethouders, leerplicht, WMO beleidsmedewerkers, CJG medewerkers  
Onderwijs: schoolbesturen, scholen regulier en scholen speciaal (basis) onderwijs, 
samenwerkingsverbanden 

Planning Vier afstemmingsoverleggen in schooljaar 2017-2018. 

Trekkers Barbara Wortman, Kiek Broekman, Leanne Hijink - Elbertsen 

 
 

Jongeren met (risico op) schooluitval: thuiszitters en risicoleerlingen 

Stand van zaken Aanvankelijk was de opdracht gecombineerd met het thema “sluitend vangnet 
kwetsbare jongeren”. Besloten is dat de opdracht van deze werkgroep beperkt wordt 
tot de thuiszitters/ risicoleerlingen, en dat de aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt wordt overgelaten aan een separate werkgroep ‘sluitend vangnet 
kwetsbare jongeren’. Besloten is dat de opdracht zowel de inventarisatie als het 
ontwikkelen van de aanpak betreft. 
 
De functie van deze opdracht binnen de regio Midden Holland is dat vanuit deze 
werkgroep inzichten ontstaan voor het jeugdbeleid en de inkoop van jeugdhulp op 
regionaal niveau. Daarnaast werken we aan de gezamenlijke, integrale aanpak van 
thuiszitters en is het voor alle organisaties nuttig om tot een regionaal overeenkomstige 
gezamenlijke werkwijze te komen die leidt tot het terugdringen van het aantal 
thuiszitters en de duur van het thuiszitten. 

Voorstel vervolg In de ontwikkelagenda Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs – Gemeenten MH, 
schooljaar 2016-2017, is het thema Jongeren met (risico op) schooluitval / Aansluiting 
onderwijs – arbeidsmarkt opgenomen. 
De volgende punten worden in 2017-2018 nader geanalyseerd en indien van toepassing 
uitgewerkt door de werkgroep: 
1. een systematiek bepalen en vastleggen om een actueel beeld te krijgen en houden 

van de gespecificeerde aantallen voor PO en VO 

• Alle leerplichtafdelingen hebben een actuele registratie van thuiszitters 
2. Het verkrijgen van inzicht in de aard van de problematieken waar thuiszitters en 

risicoleerlingen voor gesteld staan. Ontbreekt bepaalde hulp? 

• Snelle en effectieve hulp bij schoolangst realiseren. 

• Verzuim bij vso-scholen en de inzet van vso-scholen om verzuim tegen te 
gaan 
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3. Het expliciet maken van (verbeterde) procesafspraken omtrent de aanpak van 
langdurig relatief schoolverzuim; 

• Meer betrokkenheid vanuit de besturen en swv PO MH. 

• In het vo: verdere optimalisering samenwerking school – JOS – sociaal teams. 

• Doorzettingsmacht voor integrale onderwijszorgarrangementen organiseren? 
(zodat onderwijs en jeugdhulp niet op elkaar wachten maar gelijktijdig 
kunnen starten) 

4. Het in beeld krijgen van belemmeringen om de juiste hulp (tijdig) beschikbaar te 
hebben voor de betrokken leerling om zo ook schooluitval te voorkomen. 

        Een daling van het aantal en de duur van thuiszitters te bewerkstelligen 

Resultaat  Gezamenlijke aanpak ten aanzien van thuiszitters en risicoleerlingen 

Betrokkenen Betrokken zijn vertegenwoordigers van de respectieve samenwerkingsverbanden, 
beleidsambtenaren van gemeenten, leerplichtambtenaren en incidenteel 
vertegenwoordigers van de jeugdhulp. 

Planning Vier afstemmingsoverleggen 

Trekkers Sonja Hardenbol (SWV VO/VSO MH&R) en 

 
 

Arrangementen MBO 

Stand van zaken De gemeenten in Midden-Holland, de scholen voor VO en het ROC ID College, het AOC 
Wellant en het ROC Hoornbeeck College hebben een convenant gesloten in het kader 
van het bestrijden van het Voortijdig Schoolverlaten. Het projectleiderschap wordt 
ingevuld door het RMC Zuid-Holland Oost en het ID College. Het is gericht op de 
aansluiting VO/VSO – MBO. Er zijn doelgroepen waarvoor het minder eenvoudig is om 
het onderwijs te vervolgen in het MBO. Soms is daarvoor inzet van jeugdhulp nodig dan 
wel GGZ-ondersteuning, soms ook een extra bovengemiddelde inzet van het onderwijs 
dan wel een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. 
 
Is er voor het PO en VO nog de mogelijkheid van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, voor 
het MBO is dit er niet, hetgeen inhoudt dat er binnen de ROC’s voorzieningen voor of 
ondersteuningstrajecten moeten zijn. Voor het onderwijs zijn er barrières in de 
bekostiging en derhalve van mogelijkheden, voor de jeugdhulp is de leeftijd van 18 + een 
risicofactor. Het is gewenst na te gaan op welke wijze kwetsbare en risicodoelgroepen 
kunnen worden bediend in het MBO. Een speciale doelgroep is Nieuwkomers. 
 
De volgende knelpunten worden ervaren/gezien: 

• Kwetsbare jongeren krijgen geen of onvoldoende sociaal emotionele hulp 
of hebben problemen op het terrein van schulden en wonen, waardoor 
het risico op schooluitval wordt verhoogd 

• Door persoonsgebonden problematiek is adequaat aanbod in het mbo 
niet mogelijk 

• Het niet beheersen van het Nederlands belemmert het adequaat kunnen 
volgen van een beroepsopleiding 

Vervolg  
 

Globaal worden de volgende doelgroepen onderscheiden; 

• jongeren met beperkte intellectuele capaciteiten al dan niet met 
beperkingen op andere terreinen, zoals autisme, ODD 

• jongeren met een ruime begaafdheid, maar met belemmeringen in het 
autistische spectrum 

• jongeren die uit gesloten settings komen 

• jongeren die de taal en eventueel overige onderwijskundige kennis en 
vaardigheden missen 

In het kader van de samenwerking en afstemming wordt voor de onderscheiden 
doelgroepen nagegaan of en hoe integrale arrangementen/voorzieningen mogelijk zijn. 
Daarbij wordt gefocust op de volgende arrangementen: 
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1. inzet van jeugdhulp voor jongeren binnen de mbo-opleidingen, 
waaronder de afstemming met de Sociale Teams in de afzonderlijke 
gemeenten, waarbij de grens van 18+ bijzondere aandacht verdient. 

2. onderwijsvormen voor jongeren met belemmeringen, zulks in combinatie 
met jeugdhulp. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de reeds vastgestelde 
notitie “OnderwijsZorgArrangementen”. 

3. leerlingen die taal, schoolse vaardigheden missen en al dan niet 
aangewezen zijn op ondersteuning uit het domein van GGZ. 

Voor jongeren voor wie een diploma niet binnen het bereik ligt, wordt de toeleiding 
naar arbeid geïntensiveerd., in samenwerking met de werkgroep Kwetsbare jongeren 
MH. 
Naast het onderzoek naar de vormen van onderwijs, zal bezien worden op welke wijze 
duale bekostiging mogelijk is, ook vanuit VO/VSO-MBO bezien. 
Het is in een ieders belang dat deze jongeren een diploma behalen, opdat zij niet in de 
kaartenbakken van de gemeentelijke bijstand komen. 
 
De gemeente Krimpenerwaard beziet de mogelijkheden van een Leerbedrijf. Dit zal 
flankerend worden meegenomen. 

Monitoring • aantal jongeren dat aangewezen is op jeugdhulp/ggz wordt jaarlijks 
gerapporteerd 

• aantallen zorgarrangementen 

• hoeveel jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar doet jaarlijks een beroep 
op ondersteuning vanuit gemeente (vb 
schuldhulp/huisvesting/maatschappelijk werk)  
Opmerking: Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo 
vervalt mogelijk per 01-01-2018. 

Resultaat  • adequate jeugdhulp binnen de MBO’s, zulks afgestemd met de Sociale 
Teams 

• Duidelijkheid over of en zo ja op welke wijze OnderwijsZorgArrangement 
kunnen worden ingezet 

• Speciale onderwijstrajecten voor leerlingen met een ernstige 
belemmering 

Betrokkenen ID College, AOC Wellant College, Hoornbeeck College, SWV’en VO, RMC ZH Oost, 
Leerplicht, , Gemeenten Werk en Inkomen, gemeenten Onderwijs en Jeugdbeleid, 
Sociale Teams, bestuurlijk overleg VSV 

Planning November 2017; 

• zicht op mogelijkheden tot inzet jeugdhulp i.s.m. Sociale Teams 

• duidelijkheid of aangesloten kan worden bij notitie OZA 

• zicht omvang van de doelgroepen 
Maart 2018: 

voorbereiding speciale onderwijsarrangementen is duidelijk 

Trekkers Eelco Kranenburg (ID-college), Mirjam Muilwijk (gemeente Krimpenerwaard), Lydia 
Groenheyde (gemeente Zuidplas) en Barend Verkerk (swv VO),   

 

Monitoring aansluiting onderwijs - jeugdhulp 

Stand van zaken De monitor passend onderwijs en jeugdhulp helpt regio’s bij het ontwikkelen van een 
aanpak om de eigen voortgang op de aansluitingsopgaven tussen passend onderwijs en 
de transitie jeugd in beeld te krijgen en zo zicht te krijgen op de effectiviteit van de 
samenwerkingsafspraken en de kwaliteit van de werkprocessen. De monitor brengt in 
kaart in hoeverre er momenteel wordt samengewerkt tussen betrokken partners en 
benadrukt daarbij het perspectief van de praktijk van scholen en hulpverlening. Deze 
informatie kan vervolgens benut worden om de kwaliteit van de samenwerking tussen 
passend onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. In november 2015 heeft de regio 



Ondersteuningsplan 2018-2022 Deel B, versie september 2020  87 
 

Midden Holland voor het eerst meegedaan aan de monitor onderwijs – jeugdhulp. Bij 
ingang van het nieuwe schooljaar (2017-2018) wordt voor de tweede keer de monitor 
uitgezet. De monitor is ditmaal uitgebreid met een OZA-module, die de kwaliteit van 
samenwerking in onderwijszorgarrangementen toetst. 

Voorstel vervolg 2e meting monitor aansluiting onderwijs – jeugdhulp  

Resultaat  De regio voor een 2de keer deel aan de monitor passend onderwijs en jeugdhulp en 
bespreekt de resultaten in het afstemmingsoverleg van december.  

Planning Uitzet 2e meting per het nieuwe schooljaar. Bestuurlijk overleg februari bespreking 
resultaten. Aansluitend afstemmingsoverleg vervolgstappen. 

Trekkers Sonja Hardenbol, Daniel Rodenburg  
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Bijlage B-1-b 

ONTWIKKELAGENDA PASSEND ONDERWIJS EN JEUGDHULP RIJNSTREEK 

Periode 2017 – 2018 (versie november 2017) 

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN RIJNSTREEK - Primair Onderwijs  
Samenwerkingsverband PO Rijnstreek      
Samenwerkingsverband PO Midden Holland 
Reformatorisch samenwerkingsverband PO Berséba 
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN RIJNSTREEK - Voortgezet Onderwijs 
Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek 
 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 
mboRijnland  
 
GEMEENTEN RIJNSTREEK 
Alphen aan den Rijn 
Nieuwkoop 
Kaag en Braassem Oost 
 
INLEIDING 
De basis van deze ontwikkelagenda wordt gevormd door de ‘Gemeenschappelijke paragraaf 
samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten Holland Rijnland’ die is opgenomen in de 
Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden en het Regionaal Beleidsplan Transitie 
Jeugdzorg Holland Rijnland ‘Hart voor de jeugd’ van de gemeenten. De kern van de visie van zowel 
samenwerkingsverbanden als gemeenten is samen te vatten in drie kerntransformaties in het 
denken en handelen, afkomstig uit het Referentiekader, het leidende document van de sectoren bij 
de invoering van passend onderwijs: 
 

• van achteren naar voren, met zo min mogelijk bureaucratie; 

• van curatief naar preventief, met hulp zodra dat nodig is; 

• van sectoraal naar integraal, op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 

OVERLEGSTRUCTUUR 
De overlegstructuur rond passend onderwijs en jeugdhulp is op Holland Rijnland niveau en op 
Rijnstreek niveau georganiseerd. De jeugdhulp werd tot 1 januari regionaal ingekocht. Alphen aan 
den Rijn en Kaag en Braassem hebben besloten de inkoop jeugdhulp, met uitzondering van het 
gedwongen kader, vanaf 2017 zelf in te kopen. Vooralsnog hebben beide gemeente voor 2017 de 
huidige contracten met de aanbieders verlengd en zal er voor 2018 een nieuwe 
aanbestedingsprocedure worden uitgeschreven. De gemeente Nieuwkoop heeft besloten te blijven 
participeren in de gezamenlijk inkoop binnen Holland-Rijnland. 
Bovenstaande heeft consequenties voor de huidige overlegstructuur, zoals hieronder beschreven. 
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Overlegstructuur op Holland Rijnland niveau: 

• Beleidstafel Passend Onderwijs – Gemeenten Holland Rijnland: het beleidsoverleg is een overleg 
tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in Holland Rijnland. Ook TWO, coöperatie JGT  
en leerplicht maken onderdeel uit van dit overleg.  
Hoofddoel is: kaderstelling, monitoring en afstemming op Holland-Rijnland niveau van alle 
thema’s op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdhulp. Het beleidsoverleg geeft zo nodig 
werkgroepen de opdracht om onderwerpen uit te werken. Het beleidsoverleg bespreekt de door 
de werkgroep uitgewerkte onderwerpen en leidt deze in de vorm van voorstellen door naar de 
OOGO’s in de sub regio’s. 

• Werkgroep Onderwijszorgarrangementen (OZA): de werkgroep bestaat uit een afvaardiging 
vanuit het beleidsoverleg. De werkgroep werkt onderwerpen uit in opdracht van het 
beleidsoverleg.  

 
Overlegstructuur op Rijnstreek niveau: 

• Bestuurlijk OOGO Rijnstreek: het bestuurlijk OOGO wordt gevoerd tussen 
samenwerkingsverbanden en wethouders van gemeenten in de Rijnstreek. Besluiten over de 
door het beleidsoverleg geagendeerde voorstellen worden uiteindelijk door de besturen van de 
samenwerkingsverbanden en de colleges van de gemeenten bekrachtigd. 

• Ambtelijk OOGO Rijnstreek: het ambtelijk OOGO wordt gevoerd tussen 
samenwerkingsverbanden en beleidsmedewerkers van gemeenten in de Rijnstreek. Het 
ambtelijk OOGO bereidt het bestuurlijk OOGO voor. 

 
Deze ontwikkelagenda is een document voor samenwerkingsverbanden en gemeenten in de 
Rijnstreek. Daar waar het voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs betreft, gelden de 
ontwikkelingen alleen voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, omdat het 
samenwerkingsverband VO Leiden e.o. overlegpartner is voor de gemeente Kaag en Braassem. 
Een aantal ontwikkelingen zijn op het niveau van Holland Rijnland onderwerp van gesprek of komen 
voort uit een andere gemeentelijke samenwerking, waaronder het regionaal overleg meld- en 
coördinatiepunt (RMC) en overleg voortijdig schoolverlaten (VSV). 
 
THEMA’S 
De ontwikkelagenda bevat de volgende thema’s: 
1. De samenwerking tussen passend onderwijs en jeugdhulp 
2. Thuiszitters 
3. Onderwijshuisvesting 
4. Leerlingenvervoer 
5. Overgangsmomenten 
6. Aansluiting arbeidsmarkt kwetsbare jongeren 
7. EED-zorg 
8. Passend onderwijs in het MBO 
 

Bovenstaande thema’s zullen worden uitgewerkt om vervolgens in de vorm van beleidsvoorstellen in 

de daartoe geëigende gremia zoals het bestuurlijk overleg ter besluitvorming te worden voorgelegd. 
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Thema 1: Samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs 

Inleiding/stand van 
zaken 

De regio werkt met Jeugd- en Gezinsteams (JGT’)/Kernteams en iedere 
wijk of kern heeft een JGT. 
Iedere school voor PO, (V)SO en VO heeft een of meer vaste 
contactpersonen vanuit het JGT of Kernteam. 
De JGT’s sluiten zo nodig aan bij de ondersteuningsteams van de 
scholen. Specifieke onderwijszorgarrangementen worden ontwikkeld 
of vormgegeven, zoals een Gespecialiseerd Integraal Kindcentrum in 
primair onderwijs en een onderwijsopvangvoorziening in het 
voortgezet onderwijs. 
 
Stand-van-zaken: 

• iedere school heeft een of meer contactpersonen uit het 
JGT/Kernteam en het CJG 

• SBO Op Maat en SO Horizon/Parkschool zijn geïntegreerd als 
opmaat naar een gespecialiseerd Integraal Kindcentrum  

• De Onderwijs opvangvoorziening (OOV) binnen het SWV VO MHR 
is een onderwijszorgarrangement, waarbij onderwijs en 
jeugdhulpverlening samenwerken 

• Ten behoeve van de OOV is deeltijd GGZ  beschikbaar 

• Er is een regionale werkgroep, waarin het RMC (Regionaal meld- 
en coördinatiepunt) participeert, die nagaat hoe kwetsbare 
jongeren vanuit het VSO en Pro aan kunnen sluiten op de 
arbeidsmarkt 
 

Aandachtspunt/ 
knelpunten 

• De samenwerkingsverbanden hebben de wens dat de school niet 
alleen als vindplaats wordt gezien, maar zo mogelijk ook als 
werkplaats, waarbij de JGT-er op vaste momenten aanwezig is in 
de school. Dit is nog niet het geval. 

• De bestuurlijke afspraken worden nog onvoldoende door vertaald 
naar de werkvloer. 

• Nieuwkoop blijft participeren in HR, Kaag en Braassem en Alphen 
aan de n Rijn verkiezen een eigen inkooptraject jeugdhulp. 

• Hoe kan een en ander voor het onderwijs met een regionale 
functie, zoals VO en (V)SO op elkaar worden afgestemd. 
 

Beoogd resultaat Concrete uitwerkingsdocumenten voor de hieronder genoemde acties 
 

Noodzakelijke acties Communicatie/samenwerking: 

• communicatie verbeteren en versterken, opdat er voor partijen 
meer duidelijkheid komt wat er wederzijds van elkaar verwacht 
mag worden, vertaald in een afspraken kader  

• Een platform creëren om kansen, mogelijkheden en knelpunten te 
bespreken 

 
Acties/uitwerkingen: 

• Een integrale aanpak JGT en Onderwijs wordt vanuit een  
gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke aanpak 
gerealiseerd, waaronder de toewijzing van 
onderwijszorgarrangementen 

• Concretisering van mogelijkheden van OZA’s in het speciaal 
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onderwijs van de Wet  langdurige zorg (WLZ) - betrokkenheid CIZ 

• Een constructie van “doorzettingsmacht” ontwerpen, indien JGT, 
toewijzing onderwijs en ouders er niet of onvoldoende uit komen 
inzake de afgifte van beschikkingen of TLV’s 

• Er voor zorgen dat de structurele uitvoeringscapaciteit jeugdhulp 
gegarandeerd blijft m.b.t. het Integraal Kindcentrum en OOV, 
inclusief de afstemming met GGZ 

• Bevorderen en uitwerken dat JGT’ers de school in hun werk meer 
als werkplaats gaan beschouwen, opdat recht gedaan kan worden 
aan de opdracht “minder curatief, meer preventief”. 

• Onderzoek naar (de voorwaarden om) integraal te kunnen 
arrangeren. Ouders en kinderen/jongeren moeten nu nog voor 
verschillende voorzieningen naar verschillende loketten als het 
gaat om onderwijszorgarrangementen.  

• Uitwerken en uitvoeren gezamenlijke scholing of training 
onderwijs-JGT omtrent samenwerken in ondersteuningsteams. 

• SWV, gemeente en JGT en jeugdhulpaanbieders dragen er zorg 
voor dat zij elkaar op de hoogte houden van: Voortgang, 
Beleid(swijzigingen), Werkwijze rond leerlingen, Budgetten per 
werkeenheid (school en bovenschools bv) Monitoring, enz. 

• Het voorbereiden van afspraken rondom inzet JGT in VO/MBO  
gezien de regiofunctie van beide onderwijstypen.  

• Onderzoek mogelijkheid en wenselijkheid inzet Pluscoach in het 
VO/MBO. 

• Komen tot een bovenschoolse voorziening die consultatie / 
bespreking / screening van jongeren met zeer complexe 
problematiek mogelijk maakt.   

 

Planning Kalenderjaar 2017 

Trekkers Ad de Swart (SWV PO Rijnstreek), Renske van der Peet (Gemeente 
Nieuwkoop), Claire Vromans (gemeente Alphen aan den Rijn) en Barend 
Verkerk (SWV VO/VSO MHR) 
 

 

 

Thema 2: Thuiszitters 

Inleiding/stand van zaken Het streven is dat de regio geen thuiszitters kent en dat er voor alle 
leerlingen met een ondersteuningsvraag een passende onderwijsplek 
kan worden gerealiseerd. 
 
In het schooljaar 2015-2016 heeft een werkgroep op Holland-Rijnland 
niveau (beleidstafel thuiszitters; RBL, Leerplicht Alphen a/d 
Rijn/Nieuwkoop en de samenwerkingsverbanden PO en VO) afspraken 
gemaakt over de volgende  onderwerpen: 

• Beschrijving van de doelgroep “leerlingen die niet naar school gaan 
in beeld”. Het betreft: langdurig relatief verzuim, absoluut verzuim, 
risicoleerlingen en vrijstellingen 

• Uniforme wijze van registratie van de onderscheidende doelgroepen 

• Eerste aanzet beschrijving processtappen m.b.t. de aanpak van 
(dreigende) thuiszitters 
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• Beschrijving werkproces aanvragen ontheffing leerplicht 5 onder a. 
 
Binnen de regio Rijnstreek zijn de volgende afspraken gemaakt:  

• Er is een beleidstafel “thuiszitters Alphen aan den Rijn en 
Nieuwkoop” ingericht om in de eigen leerplichtregio handen en 
voeten te geven aan bovenstaande afspraken. 

• Driemaandelijks inventariseren de samenwerkingsverbanden bij de 
scholen welke leerlingen er thuiszitten. 

• Driemaandelijks wordt deze inventarisatie met leerplicht vergeleken 
met hun registratie en wordt besproken wie welke acties 
onderneemt. 

 
Op 13 juni 2016 is er een “thuiszitterspact” ondertekend oor de PO/VO 
raden. VNG en de ministeries van OCW, VWS en veiligheid en Justitie. Zij 
verbinden zich aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan 
drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. 
In dit “thuiszitterspact” wordt gestimuleerd dat gemeenten en 
samenwerkingsverbanden in hun regio een sluitende thuiszittersaanpak 
realiseren 
De sluitende aanpak omvat in elk geval afspraken over: 
a. Doelen voor de reductie van het aantal thuiszitters 
b. Preventie van uitval 
c. Samenwerking met de zorg 
d. Maatwerk voor kinderen 
e. Route naar een passende plek 
f. Doorzettingsmacht of -kracht 
g. Terugdringen vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a 
 

Aandachtspunten / 
knelpunten 

De reeds gemaakte afspraken binnen HR en de eigen regio Rijnstreek 
passen daarbinnen, maar is nog niet voldoende sluitend. Het komende 
schooljaar zal hier een vervolg aangegeven moeten worden. 
 

Beoogd resultaat Binnen de regio Rijnstreek is sprake van een sluitende aanpak voor 
thuiszitters, zodat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit 
zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. 
 
 

Noodzakelijke acties Een overleg plannen met leerplicht en de samenwerkingsverbanden om 
te komen tot gezamenlijke afspraken voor een sluitende 
thuiszittersaanpak. 
 
De sluitende thuiszittersaanpak wordt vastgesteld in het OOGO d.d. (nog 
nader te bepalen) 
 

Planning Kalenderjaar 2017 
 

Trekkers Sonja Hardenbol namens SWV VO en Ad de Swart namens SWV PO i.s.m. 
Esther Bouma van afdeling leerplicht. 
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Thema 3 : Onderwijshuisvesting 

Inleiding/stand van zaken 
 
 

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van het 
primair-, voortgezet en speciaal onderwijs. De verbinding van passend 
onderwijs en de nieuwe Jeugdwet kan gevolgen hebben op het vlak van 
onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld verschuivende huisvestingsbehoeften 
als gevolg van een wijziging van leerlingenstromen voor leerlingen met 
een ondersteuningsvraag. 
 
Vooralsnog heeft de invoering van passend onderwijs nog geen 
ingrijpende gevolgen gehad voor de onderwijshuisvesting binnen de 
Rijnstreek. 

Aandachtspunten / 
knelpunten 

• Op dit moment gaan vanuit het Samenwerkingsverband Voortgezet 
Onderwijs  Midden-Holland & Rijnstreek ongeveer 85 leerlingen (met 
name uit Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Waddinxveen) naar de 
Leo Kanner scholen in Leiden en Leiderdorp. In feite zou een deel 
van deze leerlingen naar het Parkcollege in Alphen aan den Rijn 
kunnen, zodat de leerlingen dichter bij huis naar school gaan. 
Voorwaarden zijn dan dat het Parkcollege plaats en een passend 
aanbod heeft en ouders vertrouwen hebben in de school. Wanneer 
we hier aan gaan werken betekent dat dat er 50 à 60 leerlingen extra 
naar het speciaal onderwijs in Alphen moeten gaan. Er is 
waarschijnlijk wel leegstand om deze leerlingen binnen de gemeente 
Alphen aan den Rijn op te vangen, de vraag is of de beschikbare 
huisvesting ook passend is voor deze doelgroep.  
 

• In Alphen aan den Rijn is er voor het VO een Onderwijs Opvang 
Voorziening. Daarop zitten leerlingen die tijdelijk geen onderwijs 
binnen het reguliere onderwijs ontvangen, terwijl ze wel 
ingeschreven blijven op de reguliere school. De normbekostiging 
voor de huisvesting is bestemd voor de reguliere school en niet voor 
de Onderwijs Opvang Voorziening. Dit kan leiden tot knelpunten 
voor de huisvesting van deze voorziening. 

 

• Vanwege passend onderwijs is er sprake van een complexere 
problematiek, zowel in het reguliere als speciaal onderwijs. Dit kan 
leiden tot  een andere ruimtebehoefte (bijv. meer kleinere ruimtes)  
in beide typen onderwijs. 
 

Beoogd resultaat Er is voldoende geschikte huisvesting beschikbaar om leerlingen in de 
VO-leeftijd zo dicht mogelijk bij huis onderwijs op een passende school 
te bieden.   
 

Noodzakelijke acties Het opstellen van een overzicht van de extra voorzieningen (bijv. speciale 
groepen binnen het regulier onderwijs) binnen het dekkend netwerk die 
het samenwerkingsverband inricht. Hierdoor kunnen de gemeenten  
beter inschatten wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor de 
huisvestingsbehoeften. 
 

Planning Het  monitoren van de leerlingenstromen ten opzichte van de 
beschikbare huisvesting is een continu proces. 
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Trekkers Claire Vromans namens gemeenten in samenwerking met de andere 
twee gemeenten en de afdeling Vastgoed van de betreffende 
gemeentes. 
 

 

 

Thema 4: Leerlingenvervoer 

Inleiding/stand van zaken 
 
 

De gemeenten stellen een lokale verordening leerlingenvervoer vast 
gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Leerlingen hebben recht op 
taxivervoer van en naar speciaal onderwijs als zij niet in staat zijn om 
zelfstandig dan wel met begeleiding te reizen. 
 

Aandachtspunten / 
knelpunten 

Leerlingenvervoer is te zien als een soort buslijn op vaste tijden,  tussen 
vaste plekken. Het is bijzonder kostbaar om afwijkende individuele ritten 
in te kopen.  (Denk aan € 20.000 per jaar per rit.)  
Terwijl dit steeds vaker gevraagd wordt:  

• Het komt steeds vaker voor dat kinderen een combinatie van zorg en 
onderwijs genieten. Dit is niet altijd op het speciaal onderwijs, maar 
ook bijvoorbeeld op zorgboerderijen. 

• Ook binnen het speciaal onderwijs krijgen steeds meer leerlingen 
een aangepast programma met aangepaste schooltijden. 

• Vaak is het vervoer “een sluitpost”. Er wordt naar de gemeente 
verwezen, terwijl er niet altijd een kosten-baten afweging is gemaakt 
en met de ouders wordt besproken.   

 

Beoogd resultaat • Het is wenselijk om tot onderwijs-zorg-vervoersarrangementen te 
komen 

• Waar mogelijk kinderen leren zelfstandig te reizen 
 

Noodzakelijke acties • Regionale samenwerking rondom de inkoop, om tot onderwijs-zorg-
vervoersarrangementen te komen 

• Zelfstandig leren reizen in het onderwijscurriculum 
 

Planning 2017 (meenemen in inkoop)/2018 
 

Trekkers Marike Jehee 
 

 
 
 

Thema 5: Overgangsmomenten  

Inleiding/stand van zaken 
 
 

Voorschool  naar basisschool  
Binnen de Rijnstreek (Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem) is al een 
groot aantal jaren een werkgroep doorgaande lijn actief. In deze 
werkgroep vindt structureel overleg plaatst tussen het 
samenwerkingsverband en de kinderopvangorganisaties plaatst. 
 
Er is een digitaal overdrachtsformulier ontwikkeld dat sinds augustus 
2016 wordt gebruikt bij de overgang van kinderopvang naar de 
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basisschool. Zo nodig vindt er vervolgens warme overdracht plaats. 
Tevens zijn er afspraken gemaakt over de zorgroute binnen de 
kinderopvang. 
 
Daarnaast fungeert er een werkgroep VVE waarin beleid wordt 
afgestemd m.b.t. deze doelgroep binnen zowel kinderopvang als 
onderwijs. 
 
In de gemeente Nieuwkoop zitten het onderwijs en de kinderopvang 
binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) bestuurlijk met de gemeente 
aan tafel . In de LEA worden onder andere afspraken gemaakt over de 
VVE en over de doorgaande lijn. Daarnaast is er een werkgroep 6- die 
bestaat uit vertegenwoordiging van alle kinderopvangorganisaties, 
vertegenwoordiging  vanuit het onderwijs,  vanuit de Algemenen 
Educatieve Dienst en vanuit het CJG. Deze werkgroep zorgt er onder 
andere voor dat de afspraken  die in de LEA zijn gemaakt over de 
doorgaande lijn, VVE en overdracht worden uitgevoerd. 
 
Basisschool naar middelbare school (VO) 
Er bestaan al jaren afspraken over de warme overdracht van leerlingen 
vanuit het PO naar het VO.  
Op http://www.swv-vo-mhr.nl/primair-onderwijs/ zijn deze afspraken te 
vinden. De afspraken worden gemaakt in een bestuurlijk overleg po-vo 
waarin alle besturen van Rijnstreek zijn betrokken. (Het reformatorisch 
verband heeft haar eigen afspraken). 
 
VO naar MBO 
In het kader van het vsv-beleid (het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten) is er een convenant tussen de MBO’s, het RMC en de 
VO-scholen, waarin vier projecten zijn opgenomen. Eén daarvan behelst 
de warme overdracht van leerlingen vanuit het VO naar het MBO. Dit 
schooljaar wordt voor het eerst gewerkt met Intergrip als instrument 
voor de overdracht. 
 

Aandachtspunten / 
knelpunten 

Voorschool  naar basisschool  
De digitale overdacht verloopt nog niet optimaal door technische 
problemen. Ook vindt er nog niet altijd digitale overdracht plaats vanuit 
de voorschool. 
 
Basisschool naar middelbare school (VO) 
Er zijn geen specifieke knelpunten 
 
VO naar MBO 
Er zijn geen specifieke knelpunten. 
Zie wel het thema 8: Passend onderwijs in het MBO 
Evalueren van het instrument Intergrip 
 
Opmerking: “De jeugdhulporganisaties zijn zich ervan bewust dat 
overgangen in het onderwijs kwetsbare momenten zijn, en zoeken dan 
afstemming met het onderwijs. De realisatie van trajecten in de aanloop 
naar onderwijs heeft hierbij prioriteit (voorinstroom vanuit voorschoolse 
periode, thuiszitters en neveninstroom vanuit gesloten setting). 

http://www.swv-vo-mhr.nl/primair-onderwijs/
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Daarnaast werkt opdrachtnemer samen met het onderwijs mee aan de 
realisatie van trajecten gericht op het tegen gaan van uitval uit het 
onderwijs (inclusief MBO).” 
 

Beoogd resultaat Voorschool  naar basisschool (PO) 
Alle kinderen die vanuit de voorschool doorstromen naar de basisschool 
worden via het digitale formulier overgedragen. 
De technische problemen zijn begin schooljaar 2017-2018 opgelost. 
 
Basisschool (PO) naar middelbare school (VO) 
Overstapmomenten zijn goed ingericht, zodat er doorgaande lijnen zijn 
in leerstof en ondersteuning voor de leerling. 
 
VO naar MBO 
n.t.b. 
 

Noodzakelijke acties Voorschool  naar basisschool  
In augustus 2017 wordt er op een aantal locaties KOV proefgedraaid met 
een nieuwe versie van het digitale programma om zo de technische 
problemen op te lossen. 
 
Basisschool (PO) naar middelbare school (VO) 
Voortzetting van huidige beleid en huidige activiteiten 
 
VO naar MBO 
Geen. 
 

Planning Voorschool  naar basisschool  
Augustus 2017 
 
Basisschool (PO)naar middelbare school (VO) 
N.v.t. 
 
VO naar MBO 
N.v.t. 
 

Trekkers Voorschool naar basisschool 
Monique Haveman (extern adviseur) en Ad de Swart 
 
PO naar VO / VO naar MBO 
Sonja Hardenbol 
 

 
 

Thema 6: aansluiting arbeidsmarkt kwetsbare jongeren 

Inleiding/stand van zaken 
 
 

Alle jeugdigen zijn in beginsel volledig leerplichtig tot en met het einde 
van het schooljaar waarin zij 16 jaar geworden zijn. Daarna begint de 
kwalificatieplicht, behalve voor bepaalde jongeren die geen 
diplomagericht onderwijs kunnen volgen. Deze jongeren rangschikken 
we onder de doelgroep kwetsbare jongeren (jongeren met een 
intelligentieachterstand en/of psychische beperking) in de leeftijd van 16 
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tot en met 23 jaar). Voor deze jongeren is het bereiken van een 
startkwalificatie veelal niet binnen bereik. Het zijn jongeren van het VSO, 
Praktijkonderwijs en soms VMBO met lwoo. 
Een beperkt aantal jongeren kan wellicht naar de Entree-opleiding van 
het ID College , maar de grote meerderheid van de jongeren kan met 
begeleiding naar de arbeidsmarkt. 
 

Aandachtspunten / 
knelpunten 

Jongeren behorend tot de doelgroep, die verder willen en kunnen leren, 
kunnen begeleid worden naar de Entree-opleiding . Toeleverende 
school, de jongere en Entree moeten dan tijdig de mogelijkheden 
bespreken. Eventueel moet daarbij ook de begeleiding van jeugdhulp 
besproken worden. 
 
Jongeren voor wie een startkwalificatie niet binnen bereik ligt, worden 
begeleid naar arbeid. 
Te onderscheiden zijn een traject naar: 

• Een werk/garantiebaan (participatiebudget) 

• Beschut werken (participatiebudget) 

• Arbeidsmatige dagbesteding (WMO) 
Van belang is dat de jongeren vaardigheden leren om het werk te 
kunnen verrichten. Zij dienen daarbij door de werkgever of soms ook 
door de hulpverlening begeleid te worden. 
 
Voor een kleine groep zal scholing en/of werk niet binnen het bereik 
liggen. Deze jongeren zullen begeleid worden naar vormen van 
dagbesteding. 
 
Van belang is een goed netwerk tussen betrokken scholen, gemeente(n), 
jeugdhulp, SWA en werkgevers. Ook zich op de betrokken wetgeving. 
 
Nodig zijn: 

• Zicht op de onderscheiden doelgroepen 

• Inzicht in de mogelijkheden voor de onderscheiden doelgroepen 

• Inventarisatie van de huidige knelpunten 

• Oplossingen voor de steeds veranderende arbeidsmarkt, rekening 
houdend met de doelgroep 

 

Beoogd resultaat • Jongeren die binnen hun mogelijkheden verantwoord kunnen 
functioneren in de samenleving en die zich kunnen voorzien in hun 
bestaan, eventueel met aanvullende begeleiding, als jongvolwassene 
kunnen voorzien. 

• Maximale arbeidsparticipatie, al dan niet gedifferentieerd 
 

Noodzakelijke acties • Vorming werkgroep met als opdracht: 
➢ In kaart brengen knelpunten en mogelijkheden 
➢ Adviseren van oplossingen 

 
Opmerking: Serviceplein re-integratie doet voor zowel Alphen als 
Nieuwkoop deze begeleiding/ trajecten. Gaat vooral om de uitvoering. 

 

Planning April 2017 – mei 2018 
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Trekkers Groene Hart Pro-school, vso-Prisma, Parkcollege, swv vo, gemeente 
v.w.b. arbeid, gemeente v.w.b. jeugdhulp, ROC ID College/OSC 
 

 
 

Thema 7: Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED-zorg) 

Inleiding/stand van zaken 
– maart 2017 

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) - 
vergoede dyslexiezorg - valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. 
Gemeenten hebben de taak om deze zorg te organiseren en te 
financieren. Scholen zijn verantwoordelijk voor effectieve ondersteuning 
in de school 
In samenwerking met de gemeenten en betrokken 
samenwerkingsverbanden binnen de regio Holland-Rijnland is in februari 
2015 een werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze staat beschreven in het 
document “Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio 
Holland-Rijnland”  Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
onderwijs en zorg. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden 
worden uiteengezet. Het document heeft betrekking op de vergoede 
zorg voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie in de leeftijd 
van 7-12 jaar. 
 
Er is een werkgroep EED-zorg Holland-Rijnland actief, waarin de 
samenwerkingsverbanden PO en de TWO (tijdelijke werkorganisatie 
jeugdhulp) participeren en externe expertise is toegevoegd. De 
werkgroep legt verantwoording af aan de beleidstafel Passend Onderwijs 
– Gemeenten Holland-Rijnland. 
 
Begin 2016 hebben er evaluaties plaatsgevonden onder de scholen en de 
aanbieders EED-zorg. Daarnaast zijn er op basis van kengetallen analyses 
gemaakt welke zijn opgenomen in een “startfoto. Uit de analyses bleek 
dat het aantal aanmeldingen en behandelingen EED-zorg te hoog ligt 
binnen Holland-Rijnland in vergelijking met de prevalentienormen.  
Ook kwamen er signalen dat er wachtlijsten ontstonden bij diverse 
aanbieders. 
De kwantitatieve startfoto is zowel met de aanbieders als met de scholen 
besproken. Met een groot aantal scholen zijn in november-december 
2016 interviews gehouden om het verhaal achter de cijfers op te halen.  
De werkgroep heeft dankzij bovenstaande acties inmiddels een goed 
zicht op de dyslectische leerlingen binnen de EED-zorg. 
De werkgroep heeft besloten het monitoren van de getallen van de EED-
zorg binnen Holland-Rijnland (inclusief Alphen en Kaag en Braassem) 
voort te zetten.  
 

Aandachtspunten / 
knelpunten 

• Er is grote handelingsverlegenheid bij scholen om leerlingen die net 
niet vallen binnen de criteria EED-zorg binnen de school adequaat te 
ondersteunen. 

• Er dreigen capaciteitsproblemen bij aanbieders te ontstaan. 

• EED-zorg binnen Alphen a/d Rijn en Kaag & Braassem is in 2017 apart 
gecontracteerd. Na nieuwe aanbesteding opnieuw bekijken hoe aan 
te sluiten bij de werkgroep EED-zorg Holland-Rijnland. 
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• De EED-zorg geldt voor leerlingen in het basisonderwijs en hiervoor 
zijn strenge criteria gesteld. Er is hierover veel onduidelijkheid bij 
ouders van leerlingen in zowel PO als VO. 
 

Beoogd resultaat • Het aantal leerlingen dat voor EED-zorg wordt aangemeld en 
uiteindelijk voor behandeling in aanmerking komen valt binnen de 
prevalentienormen. 

• Het aanbod aan dyslectische kinderen op zorgniveau 2 en 3 binnen 
de basisondersteuning is verbeterd 

• Er is duidelijkheid over de EED-zorg binnen Alphen a/d Rijn en Kaag 
& Braassem 

 

Noodzakelijke acties • De omvang van de groep leerlingen die niet binnen de EED-zorg 
vallen in kaart brengen 

• Bijstellen van het beleidsdocument waarin de werkwijze wordt 
beschreven 

• Duidelijke richtlijnen waaraan het aanbod op zorgniveau 2 en 3 moet 
voldoen en suggesties voor interventies 

 
Bovenstaande acties worden door de werkgroep EED-zorg opgepakt. 
 

Planning Juli 2017 
 

Trekkers Vanuit de Rijnstreek zit Ad de Swart in de werkgroep EED-zorg. 
 

 

Thema 8 : Arrangementen MBO 

Inleiding/stand van 
zaken 

De gemeenten in Rijnstreek, de scholen voor VO,  het ROC ID College 
en het AOC Wellant hebben een convenant gesloten in het kader van 
het bestrijden van het Voortijdig Schoolverlaten. Het 
projectleiderschap wordt ingevuld door het RMC Zuid-Holland Oost en 
het ID College. 
Het is gericht op de aansluiting VO/VSO – MBO. 
Er zijn doelgroepen waarvoor het minder eenvoudig is om het 
onderwijs te vervolgen in het MBO. Soms is daarvoor inzet van 
jeugdhulp nodig dan wel GGZ-ondersteuning, soms ook een extra 
bovengemiddelde inzet van het onderwijs dan wel een combinatie van 
onderwijs en jeugdhulp. 
Is er voor het PO en VO nog de mogelijkheid van (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs, voor het MBO is dit er niet, hetgeen inhoudt dat er binnen 
de ROC’s voorzieningen of ondersteuningstrajecten moeten zijn.  
Voor het onderwijs zijn er barrières in de bekostiging en derhalve van 
mogelijkheden, voor de jeugdhulp is de leeftijd van 18 + een 
risicofactor als ook de regionale functie van het mbo.. 
Het is gewenst te na te gaan op welke wijze kwetsbare en 
risicodoelgroepen kunnen worden bediend in het MBO. 
Een speciale doelgroep zijn Nieuwkomers. 
 

Aandachtspunten/ 
knelpunten 

De volgende knelpunten worden ervaren/gezien: 

• kwetsbare jongeren (18+) krijgen geen of onvoldoende sociaal 
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emotionele hulp of hebben problemen in meerdere leefdomeinen 
waardoor het risico op schooluitval wordt verhoogd. 

• door persoonsgebonden problematiek is adequaat aanbod in het 
MBO niet altijd mogelijk.  De ondersteuningsbehoefte van de 
student geeft een onevenredige belasting voor de organisatie. 

• Het niet beheersen van de Nederlandse taal belemmert het 
adequaat kunnen volgen van een beroepsopleiding. 

 

Beoogd resultaat • Speciale onderwijstrajecten voor leerlingen met een ernstige 
belemmering. 

• Adequate jeugdhulp binnen de MBO’s , zulks afgestemd met de 
JGT’s. Duidelijkheid over of en zo ja op welke wijze dit kan worden 
gerealiseerd. 

• Onderwijszorgarrangementen (OZAs) kunnen ook worden ingezet. 
 

Noodzakelijke acties T.a.v. onderstaande doelgroepen worden de volgende acties 
ondernomen; 
a. jongeren met beperkte intellectuele capaciteiten al dan niet met 

beperkingen op andere terreinen, zoals autisme, ODD 
b. jongeren met een ruime begaafdheid, maar met belemmeringen in 

het autistische spectrum 
c. jongeren met meervoudige gedrags- en/of psychische 

problematiek 
d. jongeren die de taal en eventueel overige onderwijskundige kennis 

en vaardigheden missen 
 
In het kader van de samenwerking en afstemming wordt voor de 
onderscheiden doelgroepen nagegaan of en hoe integrale 
arrangementen/voorzieningen mogelijk zijn. 
Daarbij wordt gefocust op de volgende arrangementen: 
1. inzet van jeugdhulp (als ook de GGD) voor jongeren binnen de 

mbo-opleidingen, waaronder de afstemming met de Sociale Teams 
in de afzonderlijke gemeenten, waarbij  de grens van 18+ 
bijzondere aandacht verdient. 

2. onderwijsvormen voor jongeren met belemmeringen, zulks in 
combinatie met jeugdhulp. Het is wenselijk om aan te sluiten bij de 
op te stellen notitie voor Onderwijszorgarrangementen (OZA’s) 

3. leerlingen die taal, schoolse vaardigheden missen en al dan niet 
aangewezen zijn op ondersteuning uit het domein van GGZ. 

 
Voor jongeren voor wie een diploma niet binnen het bereik ligt, wordt 
de toeleiding naar arbeid  of dagbesteding geïntensiveerd., in 
samenwerking met de werkgroep Kwetsbare jongeren MH. 
Naast het onderzoek naar de vormen van onderwijs, zal bezien worden 
op welke wijze duale bekostiging mogelijk is, ook vanuit VO/VSO-MBO 
bezien. 
Het is in een ieders belang dat deze jongeren een diploma behalen, 
opdat zij niet duurzaam kunnen participeren in de maatschappij. 
 

Beoogd resultaat • adequate jeugdhulp binnen de MBO’s , zulks afgestemd met de 
JGT’s 
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• Duidelijkheid over of en zo ja op welke wijze dit kan worden 
gerealiseerd 

• OnderwijsZorgArrangement kunnen ook worden ingezet 

• Speciale onderwijstrajecten voor leerlingen met een ernstige 
belemmering 
 

Planning Najaar  2017; 

• zicht op noodzakelijke interventies in het MBO 

• zicht omvang van de doelgroepen 
 
Voor 1 februari 2018: 

• JGT’s zijn verbonden met en vertegenwoordigd in MBO 

• Voor bepaalde jongeren verloopt de toeleiding naar arbeid met 
begeleiding op grond van de  Participatiewet  is een feit 

• Jongeren die niet naar arbeid kunnen worden geleid, hebben 
naadloze aansluiting bij dagactiviteiten 
 
voorjaar  2018: 

• voorbereiding speciale onderwijsarrangementen voor specifieke 
doelgroepen is duidelijk 

 

Betrokkenen ID College, AOC Wellant College, SWV’en VO, RMC ZH Oost, Leerplicht, 
Gemeenten Werk en Inkomen, Gemeenten Onderwijs en Jeugdbeleid, 
JGT’s , bestuurlijk overleg VSV 
 

Trekkers Elly van de Bree (mboRijnland) 
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Bijlage B-1-l 

Regeling Tijdelijke plaatsing van een leerling op het VSO 
Het komt voor dat een leerling van het regulier VO tijdelijk voor een bepaalde periode geplaatst 
moet worden in voorziening voor revalidatie. Uiteraard is het dan de bedoeling dat het onderwijs 
doorloopt.  
Veelal is er een gespecialiseerde school voor VSO aan zo’n revalidatie-instelling verbonden. 
Omdat het vaak niet om een schooljaar gaat maar om een beperkt aantal weken of maanden, kiezen 
deze VSO-scholen meestal niet voor een traject van in- en uitschrijving. Meer en meer wordt ervoor  
gekozen een bedrag per week (variërend van € 400 tot € 450) te berekenen. Als een leerling 40 
weken aldaar zou verblijven, dan komt dit ongeveer overeen met de bekostiging van een leerling die 
ingeschreven zou zijn op een school voor VSO. 
De betreffende bijdrage per week wordt in voorkomende situaties dan bij de school voor VO in 
rekening gebracht (de leerling blijft immers ingeschreven op de school voor VO) voor het aantal 
weken dat de leerling aldaar onderwijs heeft ontvangen. 
Omdat het om forse bedragen gaat in dit soort situaties  is gemeend hiervoor een arrangement te 
creëren, waarbij het samenwerkingsverband 85% van de kosten voor zijn rekening neemt. De school 
voor VO betaalt dus 15%  
Sommige VSO-scholen vragen om een overeenkomst af te sluiten, soms met de school, soms met het 
samenwerkingsverband. Ons beleid is dat de overeenkomst tussen de school voor VO en de VSO-
school wordt gesloten. Het is en blijft immers een leerling van de school voor VO. 
Voor dit arrangement gelden de volgende richtlijnen: 

a. de school voor VO informeert en betrekt de onderwijsspecialist van het 
samenwerkingsverband in het voortraject  

b. de school voor VO en de school voor VSO die gelieerd is aan de voorziening, maken 
afspraken gericht op de voortgang van het onderwijs en leggen dit vast in een OPP.  Daarover 
wordt overleg gevoerd met de onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband.  

c. De onderwijsspecialist wordt ingelicht over de eventuele overeenkomst die gesloten wordt, 
bij voorkeur door middel van een kopie ervan. 

d. De school voor VO is verantwoordelijk voor de afhandeling van de financiën met de 
onderhavige school voor VSO. 

e. De  school voor VO stuurt na afloop van het traject (eventueel per periode) een factuur voor 
85% van de kosten aan het samenwerkingsverband, vergezeld van een kopie van de factuur 
van de instelling. 
Belangrijk: er kunnen uitsluitend kosten gedeclareerd worden voor de continuïteit van het 
onderwijs, niet voor de zorg. 

f. Omdat de leerling niet wordt uitgeschreven, blijft de school voor VO verantwoordelijk voor 
de wettelijke verplichtingen het onderwijs betreffend. 
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Regelingen en andere informatie op de website van het samenwerkingsverband 

 

a. Informatie over de statuten van het samenwerkingsverband en reglementen 

b.  Informatie over het bestuur en het toezichthoudend orgaan 

c. Regeling over Inkoop en aanbestedingsbeleid 

d.  Reglement van de Adviescommissie Toelaatbaarheid en Aanwijzing 

e. Privacyreglement CTA 

f. Informatie over de adviescommissie Bezwaarschriften 

g.  Overzicht aangesloten scholen met contactpersonen 

h.  Informatie over Ondersteuningsplanraad 

i. Informatie over het bureau van het samenwerkingsverband 

j.  Aanmeldingsprocedure lwoo en praktijkonderwijs 

k.  Notitie Onderwijszorgarrangementen Midden-Holland (samenwerkingsverbanden – gemeenten) 

 
 
 
 
 
 
 


