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I. Inleiding 
 

Van november 2020 t/m februari 2021 heeft er – in het kader van het kwaliteitsbeleid van het 

SWVVO3101 - op elke onderwijsvoorziening een visitatiegesprek plaatsgevonden met de directeur en 

de beleidsmedewerker van het SWV. Alle gesprekken zijn volgens streven eind februari afgerond. 

De meeste gesprekken hebben gezien de coronamaatregelen online plaatsgevonden.  
 

Elke school heeft - mede als onderlegger voor het gesprek - voor 25 oktober 2020 een 

schoolondersteuningsplan voor het schooljaar 2020-2021 opgesteld. Tevens heeft iedere school een 

rapportage over de resultaten van schooljaar 2019-2020 gemaakt, waarbij extra aandacht aan de 

analyse van de instroom en de uitstroom van leerlingen is besteed. Het is de bedoeling dat de 

scholen, o.a. om administratieve last zoveel mogelijk te beperken, deze documenten ook gebruiken 

binnen hun eigen kwaliteitscyclus. 

 

Verder hebben de scholen voor regulier voortgezet onderwijs (m.u.v. praktijkonderwijs) een 

evaluatie van hun EOT-voorziening1 aangeleverd en de plannen voor verdere doorontwikkeling van 

deze onderwijsondersteuning. Ook dit is in het visitatiegesprek besproken.  
 

Naast de bovengenoemde plannen en rapportages is er voor dit verslag gebruik gemaakt van 

- de leerlingenaantallen per 1 oktober 2020 (incl. DUO-overzicht); 

- het activiteitenplan SWVVO3101 2020-2021; 

- rapport: De Stem van de werkvloer (Onderwijsspiegel januari 2021); 

- analyse thuiszitters (maart 2021); 

- prognose deelnamepercentages PRO en VSO 2021-2022 (versie maart 2021). 

De schoolondersteuningsplannen zijn terug te vinden op de website van het Samenwerkingsverband 

onder de rubriek “scholen” (http://www.passendonderwijsnoordlimburg.nl/). 

Deze notitie is gedeeld en besproken met het netwerk ondersteuningscoördinatoren, het 

directeurenoverleg, het bestuur en de ondersteuningsplanraad. 

In deze notitie beperken we ons tot de belangrijkste resultaten van de diverse onderdelen en sluiten 

af met een aantal algemene bevindingen.  

 

  

 
1 EOT = Extra Ondersteuning Thuisnabij 

http://www.passendonderwijsnoordlimburg.nl/
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II. Samenvatting n.a.v. visitatiegesprekken scholen 2020-2021 als 

onderdeel van de kwaliteitscyclus 
 

 

 

1. Enkele algemene bevindingen 
 

In het ondersteuningsplan 2019-2023 hebben de  scholen in de regio Noord-Limburg vastgelegd dat 

ze passend onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij willen inrichten. De verschillende doelen (vastgelegd 

in het ondersteuningsplan) en de hierbij horende  ontwikkelingen zijn met de scholen besproken. De 

directies en de ondersteuningscoördinatoren hebben in gezamenlijkheid de visitatiegesprekken met 

het SWVVO3101 gevoerd. De ingediende schoolondersteuningsplannen en de ingediende 

rapportages zijn door de directeur SWV akkoord bevonden, in een aantal gevallen na aanpassing 

door de scholen. 

 

In het activiteitenplan en het schoolondersteuningsplan zijn onderstaande thema’s opgenomen. Per 

onderdeel worden de bevindingen weergegeven.  

 

Ondersteuningsteam  

Elke reguliere school heeft een duidelijke ondersteuningsstructuur o.l.v. een of meerdere 

ondersteuningscoördinatoren of een commissie van begeleiding. Er is doelgerichte aandacht voor 

leerlingen met meer ondersteuningsbehoeftes. Scholen voorzien zowel binnen als buiten de lessen in 

ondersteuning en begeleiding. Bij handelingsverlegenheid blijkt er een uitgebreid dossier beschikbaar 

om aan het Ondersteuningsloket van het SWV voor te leggen.  

Scholen gaan steeds meer samenwerken om voor leerlingen passende trajecten te bieden. We zien 

dat scholen steeds meer ronde tafelgesprekken organiseren met alle betrokkenen, inclusief leerling 

en ouders om tot gezamenlijke afspraken te komen.  

Bij de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring VSO of PRO is de betreffende onderwijsvorm 

betrokken (volgens afspraak binnen het SWV). Deze betrokkenheid gebeurt in een aantal gevallen 

nog te weinig in de preventieve sfeer. Het is van belang dat de reguliere scholen hun hulpvragen 

tijdig aan het gespecialiseerde onderwijs voorleggen en dit vooral vanuit de preventieve insteek: 

vroegtijdig en specifiek. 

 

Samenwerking jeugdzorg  

Samenwerking met gemeenten/jeugdzorg is per gemeente verschillend. Waar knelpunten liggen, 

worden deze door de scholen besproken en samen met gemeente/jeugdzorg opgepakt. De meeste 

scholen kennen een vaste contactpersoon vanuit de gemeente. Een aantal scholen vindt dat de 

samenwerking met de jeugdzorg beter kan: er is veel wisseling in functionarissen en de wachtlijsten 

voor de leerlingen zijn vaak te lang, waardoor hulp te traag op gang komt.  

Het SWV besteedt op beleidsniveau veel aandacht aan de samenwerking met gemeenten en 

onderwijs. Hierbij wordt veelvuldig samengewerkt met het SWVPO3101. Er wordt, vertrekkende 

vanuit de gezamenlijke uitgangspunten zoals opgenomen in het Ondersteuningsplan 19-23, gezocht 

naar het effectueren van een gezamenlijke aanpak op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. 
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Inzet ondersteuner passend onderwijs (ambulante begeleiding)  

Scholen geven wederom aan dat de inzet van de ondersteuner passend onderwijs van grote 

toegevoegde waarde is voor het uitvoeren van hun ondersteuningsstructuur. Men is tevreden over 

de aanwezige expertise en de geboden ondersteuning, ook nu scholen zelf hebben gezocht naar 

experts en dus minder afhankelijk zijn van het aanbod dat er vroeger was. 

 

Doorstroom PO-VO 

De doorstroom PO-VO is bij alle scholen een vast onderdeel van de ondersteuningsstructuur. Op alle 

scholen wordt er ingezet op een warme overdracht en een goede intake van leerlingen met een 

ondersteuningsbehoefte. De aangeleverde informatie van de basisschool wordt steeds meer 

geanalyseerd en leerlingen worden vanaf het begin van het schooljaar extra opgevangen als dat 

nodig is. Opgemerkt wordt dat basisscholen en ouders steeds vaker contact opnemen met de school 

om samen te bespreken of een school passend is. De procedures zoals afgesproken binnen de 

werkgroep PO-VO worden gevolgd. Het SWV is hierbij ondersteunend en faciliterend. 

 

Versterking VMBO 

In het VMBO blijft het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan een goede overdracht van 

onderbouw naar bovenbouw. M.n. in de bovenbouw lijken de meeste problemen met leerlingen te 

zijn, daar waar deze in de onderbouw nog goed te ondersteunen zijn. Behalve problemen binnen de 

executieve functies en gedrag wordt er door de scholen ook aangegeven dat voor een aantal 

jongeren het curriculum een hele uitdaging is. Ook de wisseling van docenten per vak is voor een 

kwetsbare doelgroep niet bevorderlijk. 

 

Meer- en hoogbegaafdheid 

Er wordt binnen de scholen op verschillende manieren aandacht besteed aan meer- en 
hoogbegaafdheid. Dit gebeurt in een aantal gevallen door een aangepast curriculum en maatwerk. 
Scholen zullen onderling moeten afstemmen welk aanbod ze voor deze doelgroep bieden om zo tot 
een goed regionaal aanbod te komen. Het vierjarige project Passend onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen in Noord-Limburg, een gedeelde aanpak voor het PO en het VO sluit aan het op termijn 
ingericht hebben van een dekkend aanbod in Noord-Limburg. De samenwerking tussen PO en VO 
t.b.v. de doorlopende leer- en ontwikkellijn staat hierbij centraal. Ook heeft er in het kader van de 
innovatieprojecten 2019-2020 een facilitering plaatsgevonden voor een project bij Da Vinci – College 
den Hulster. Dit kende een uitloop naar de eerste helft van schooljaar 2020-2021. 

 
Instroom nieuwkomers 

Veel nieuwkomers starten in Nederland binnen het ISK/EOA-onderwijs. Binnen SWVVO3101 op de 

ISK in Venlo of de EOA Taalrijk in Horst. Na de ISK-periode zijn dit nog steeds leerlingen met 

specifieke ondersteuningsbehoeftes, waar het aansluitend onderwijs op dient te participeren. Tevens 

stromen er vanuit het basisonderwijs ook nieuwkomers in die het Nederlands basisonderwijs niet 

volledig hebben doorlopen. Uit inventarisatie en gesprekken blijkt dat het merendeel van deze 

leerlingen op het voortgezet onderwijs op een plek terecht komen waar ze verder kunnen 

ontwikkelen.  

Knelpunten zijn dat ondersteuning van deze leerlingen veel vraagt en dat een groot aantal van deze 

leerlingen toch aangewezen blijkt op praktijkonderwijs, aangezien zij niet in staat zijn een vmbo-

diploma te halen en omdat er (nog) geen ander alternatief is. 
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Thuiszitters (voorkoming van) 

Het aantal (dreigende) thuiszitters in de VO-leeftijd is bij het SWV goed in beeld. Elke VO-VSO school 

neemt preventieve maatregelen om schoolverzuim te signaleren en aan te pakken: registratie 

schoolverzuim, inschakelen jeugdarts bij vermoeden van ongeloofwaardige ziektemeldingen en 

afspraken met leerplicht. Aanmelding gebeurt 4 x per jaar via de applicatie LDOS door school en/of 

leerplicht. Naar aanleiding van de aanmelding vindt er een gesprek plaats met 

Samenwerkingsverband, school en leerplicht en wordt afgesproken of er nog andere acties nodig 

zijn. Voor een overzicht van maart 2021, zie verder hoofdstuk V. 

 

Uitgebreide basisondersteuning  

VO-scholen zorgen voor onderwijs op maat. Naast mogelijke inhoudelijke aanpassingen, doen ze dat 

ook door leerlingen met speciale behoeftes tijdelijk ondersteuning te bieden, conform het 

ondersteuningsprofiel van de school. Het ondersteuningsteam organiseert en coördineert de 

ondersteuning. Op alle scholen zien we ontwikkelingen dat er steeds meer ronde tafelgesprekken 

worden georganiseerd waar alle partijen, inclusief leerling en ouders aansluiten. Ook is er door de 

VO-scholen steeds meer ondersteuning middels coachgesprekken, aanbod op sociaal-emotioneel 

gebied (faalangstreductietraining, examentraining, etc) en executieve functies (plannen en 

organiseren).  
 

Extra ondersteuning thuisnabij  

Binnen de reguliere scholen wordt er steeds meer (al dan niet in gezamenlijkheid met de 

ketenpartners) ingezet op het bieden van maatwerkoplossingen. Ook zien we vaker detachering van 

leerlingen van de ene naar de ander school. Tevens wordt in het kader van het nieuwe 

ondersteuningsplan op de scholen gewerkt naar een uitbreiding van deze trajecten. Voor deze 

maatwerkoplossingen wordt steeds meer samenwerking met andere onderwijspartners gezocht en 

gevonden. Hierbij zien we dat  directeuren en ondersteuningscoördinatoren elkaar per subregio 

vinden om extra ondersteuning thuisnabij verder uit te werken en bovenschools samenwerking op te 

zoeken. Zie verder hoofdstuk III. 

 

Middelen 

De middelen van het SWV worden doelmatig ingezet en zijn over het algemeen een aanvulling op de 

eigen middelen en capaciteit van de scholen. Wel vinden scholen het lastig om de middelen te 

oormerken, daar ze de middelen op velerlei manieren inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

middelen voor opting out-lwoo. Het oormerken van de middelen zal aankomend schooljaar op SWV-

niveau besproken worden.  

 

Corona 

Zowel afgelopen schooljaar als dit schooljaar hebben de scholen vanwege de coronapandemie te 

maken gekregen met een lockdown. In de gesprekken kwam naar voren dat scholen geleerd hebben 

uit de eerste lockdown. Over het algemeen zijn de leerlingen in beeld en hebben regelmatig contact 

met de mentor. Voor kwetsbare leerlingen is opvang gerealiseerd. Er werden al vrij snel 

noodgroepen ingericht en daar waar noodzakelijk konden de leerlingen naar school komen. Wel 
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geven de scholen aan dat bij sommige leerlingen en ouders het moeilijk is om deze te bereiken. Ook 

lopen ze er tegen aan dat de richtlijnen continue aan verandering onderhevig zijn. 

Op het niveau van het Samenwerkingsverband zien we dat ontwikkelingen zijn vertraagd omdat de 

prioriteit natuurlijk gelegd is op het omgaan met deze pandemie.  
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2. De scholen binnen het SWVVO3101 in cijfers (zoals besproken tijdens 

de gesprekken) 
 

 

 

a. Leerlingenstromen op hoofdlijnen 
 

 

Wanneer we kijken naar de leerlingenaantallen op hoofdlijnen, dan zien we op basis van de info van 

DUO per 1-10-2020 het volgende beeld: 

 

VO Totaal VAVO2 LWOO PRO Nieuw-

komers3 

Valuascollege 2151 5 3 0 22 

College Den Hulster  1549 1 5 0 0 

Wildveld 279 0 0 279 0 

Blariacumcollege 1800 1 12 0 0 

Bouwens van der Boijecollege 1442 0 5 0 1 

Citaverdecollege 435 0 1 0 0 

Raaylandcollege 1480 3 2 127 1 

Dendroncollege 1833 6 16 0 0 

ISK Taalrijk 26 0 0 0 17 

Totaal 10995 16 44 406 41 

 

 

 

Leerlingenaantallen VO – deelnemerspercentages regulier VO  

 

 
 
 

 
2 VAVO-leerlingen tellen in het totale leerlingenaantal VO voor 0,5 per leerling mee. 
3 Aantal nieuwkomers categorie 1, zoals opgenomen in BRON op teldatum. Dit aantal maakt geen deel uit van de totale aantallen 
leerlingen. 
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Leerlingenaantallen – deelnamepercentage4 VSO 

 

 
 

 

 

Leerlingenaantallen - deelnamepercentages LWOO en PrO 
 

 

 

 

 

Binnen de regio Noord-Limburg is er sinds een aantal jaren sprake van leerlingenkrimp. Deze is naar 

verwachting voor aankomend schooljaar ook aanzienlijk5. Daarna is het de verwachting dat de krimp 

enigszins stabiel wordt (geleidelijke afname). 

 

Het aantal PRO-leerlingen is echter wederom gestegen naar 3,70%.  Dit ligt ruim boven het landelijke 

gemiddelde. Omdat we gekozen hebben voor opting out is het niet zinvol om naar het aantal LWOO-

leerlingen te kijken. Dit neemt ieder jaar af omdat er geen nieuwe aanwijzingen LWOO worden 

afgegeven. Het deelnamepercentage VSO is gestegen en ligt nog steeds boven het landelijk 

gemiddelde. 

De toename van het aantal VSO- en PrO-leerlingen is onderwerp van gesprek binnen het SWV. Dit is 

zowel tijdens de visitatiegesprekken met de scholen als in de verschillende gremia van het SWV 

besproken. Er wordt met alle scholen van het SWV naar “ombuigingen” naar meer 

maatwerk/arrangementen en inclusiever onderwijs gezocht. 

 

 

 

 

 

 
4 Het deelnamepercentage toont voor het SWV het percentage leerlingen dat gebruik maakt van het praktijkonderwijs (PrO), het 
leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), ten opzichte van het aantal leerlingen waarop de 
bekostiging van het SWV gebaseerd is. Voor VSO-leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door het SWVV worden bekostigd. Het 
deelnamepercentage is als volgt berekend:  
Deelnamepercentage PrO= aantal leerlingen PrO/aantal leerlingen VO excl. VSO; deelnamepercentage LWOO = aantal leerlingen 
LWOO/aantal leerlingen VO excl VSO; deelnamepercentage VSO: aantal leerlingen VSO/aantal leerlingen vo excl VSO   
5 Hierbij gaan we uit van het Scenariomodel van VOION: Samenwerkingsverband (scenariomodel-vo.nl) 

https://www.scenariomodel-vo.nl/Report/PowerBi/0?reportId=30
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b. Leerlingenaantallen6  VMBO en HAVO-VWO 
 

 

In de onderstaande tabellen hebben we de leerlingenaantallen weergegeven voor het VMBO en 

HAVO-VWO. Het gaat hierbij om cijfers zoals aangeleverd door de verschillende scholen. Dit biedt 

een goed overzicht van de leerlingenpopulatie op de verschillende scholen.  
 

 

Leerlingenaantal VMBO 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Bouwens 589 529 532 538 592 

Dendron 880 811 755 762 789 

Raayland 855 769 623 565 537 

Blariacum 1002 1071 1182 1038 975 

Den Hulster 591 533 648 690 624 

Valuas 777 721 774 650 653 

Citaverde 467 472 445 426 437 

Totaal 5186 4906 4995 4669 4607 

 

 

Leerlingenaantal HAVO-VWO 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Bouwens 1033 964  

(19 VAVO) 

936  

(13 VAVO) 

891  

(8,5 VAVO) 

850  

(1,5 VAVO) 

Dendron 1252 1223 1198  

(19 VAVO) 

1163  

(3,5 VAVO) 

1042  

(8 VAVO) 

Raayland 1184 1133 1017 926  

(7 VAVO) 

813  

(6 VAVO) 

Blariacum 725 728 708  

(4 VAVO) 

736  

(5,5 VAVO) 

841  

(3,5 VAVO) 

Den Hulster 894  

(24 VAVO) 

876   

(10 VAVO) 

766  

(12 VAVO) 

781  

(11 VAVO) 

701  

(2 VAVO) 

Valuas 1826 1820 1668  

(39 VAVO) 

1607  

(17,5 VAVO) 

1430  

(4 VAVO) 

Totaal 6903 6820 6293 6104 5677 

 

 

Passend onderwijs is van belang voor alle leerlingen. Behalve de ondersteuningsmiddelen die ingezet 

worden op het VMBO worden o.a. de afdeling Maasland (Blariacumcollege) en de aanpak Davinci 

(Den Hulster) vanuit het Samenwerkingsverband gefaciliteerd. Ook zijn er op het vlak van 

hoogbegaafdheid in het kader van de subsidietoekenning ontwikkelingen ingezet. Ook voor deze 

leerlingen willen de scholen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs middels een passend aanbod gaan 

realiseren.  
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c. LWOO inpassing in passend onderwijs 

 

 
Het Samenwerkingsverband heeft gekozen voor opting out-LWOO en daarbinnen voor 

populatiebekostiging. Dat betekent dat in schooljaar 2020-2021 er alleen in de vierde  klas leerlingen 

zitten met een LWOO-beschikking. De verwachting is dat er komend schooljaar geen leerlingen met 

een LWOO-beschikking binnen ons Samenwerkingsverband zijn.  

We zien een verschil met de door de scholen opgegeven cijfers en de DUO cijfers. Mogelijk dat de 

scholen de door het Samenwerkingsverband toegekende beschikkingen op eigen criteria hebben 

doorgegeven aan het Samenwerkingsverband. 

 

LWOO  

School  Leerjaar 4 

Blariacum College 12 

Citaverde College, Horst 28 

College Den Hulster 9 

Dendron College 16 

Het Bouwens 5 

Valuas College 3 

Raayland College 0 

 Totaal 62 

 

 

 

 

d. PRO en passend onderwijs 

 

 
In onderstaande tabel zien we de leerlingenaantallen alsmede de instroom en uitstroom van de 

beide PRO-scholen/afdelingen. De PRO-scholen/afdelingen functioneren als gespecialiseerde 

schoolsoort voor leerlingen die op een andere manier leren en in principe geen VMBO-diploma 

kunnen halen. Uitzondering hierop is de PRO-VMBO klas van Wildveld. Komend schooljaar zal een 

eerste groep leerlingen uitstromen vanuit de PRO-VMBO-klas 2 naar het VMBO klas 3. 

Voor elke leerling is er een OPP, waarin bij de meeste leerlingen als doel succesvolle 

arbeidstoeleiding is gesteld dan wel in mindere gevallen toeleiding naar MBO Entree.  

Anderzijds zijn er ook enkele VMBO-leerlingen die uiteindelijk toch op PRO lijken aangewezen te zijn. 

We nemen in onderstaande tabellen de gegevens van PRO Wildveld en PRO Raayland op. Het PRO 

neemt procentueel gezien toe. Dit is vooral te verklaren door de instroom vanuit het PO en instroom 

van NT2 leerlingen. Bovendien zijn er (gedeeltelijk door Corona) minder leerlingen uitgestroomd.  

 

Totaal aantal leerlingen pro 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-19 1-10-2020 

Wildveld 232 247 244 249 276 

Raayland PRO 136 133 129 133 129 
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Instroom 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-19 1-10-2020 

Basisonderwijs 14 21 15 22 25 

Speciaal(basis)onderwijs 31 56 32 47 52 

Voortgezet onderwijs 13 12 9 4 7 

ISK 17 4 15 13 15 

VSO 3 2 2 0 0 

Anders  5 9 4 2 (PrO) 0 

Totaal 83 104 77 88 99 

 

 

Uitstroom 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-19 1-10-2020 

Arbeid 38 54 47 61 35 

Mbo (incl entree) 13 25  30 -  

MBO entree - - - 6 17 

MBO - - - 6 9 

VO 2 1 0 3 1  

(en 1 PRO elders) 

VSO 4 3  1 4 3 

Anders 9 8 9 5 - 

Totaal 67 91 86 85 66 

 

 

 

 

e. Nieuwkomers, ISK en doorstroming 
 

 

 

Gezien de groei van het aantal nieuwkomers is er een tweede ISK-voorziening (Taalrijk) in Hegelsom 

gestart in schooljaar 2015-2016. Deze bevindt zich nu in het Dendroncollege (Horst). Dit naast de 

bestaande ISK-voorziening in Venlo. Het leerlingenaantal is onderhevig aan fluctuaties. 

In onderstaande tabel  is de instroom en uitstroom van deze voorzieningen in beeld gebracht. De 

uitstroom naar PRO is gedurende de afgelopen jaren wisselvallig. Het profiel van de leerling die 

instroomt (hoeveel onderwijs heeft deze leerling al genoten) is bepalend voor het vervolgtraject.  

 

 

Totaal aantal leerlingen 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-19 1-10-2020 

ISK Valuas 114 89 100 104 80 

ISK Taalrijk 89 91 55 47 41 
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Instroom ISK Valuas 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Basisonderwijs 9 10 5 7 5 

Vanuit EOA/ISK - - - 2 0 

Nieuwkomers 40 62 65 10 5 

Totaal 49 72 70 19 10 

 

 

Instroom ISK Taalrijk 

 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Basisonderwijs 1 4 2 0 

Vanuit EOA/ISK - - 6 0 

Nieuwkomers 27 13 12 4 

Totaal 28 17 20 4 

 

 

Uitstroom ISK  

 1-10-2016 1-10-2017  1-10-2018  1-10-2019 1-10-2020 

Regulier VO 17 37 37 19 16 

PRO 17 6 13 7 15 (en 1 PRO 

elders) 

VSO   2 1 2 

MBO (incl entree) 24 35 28 - - 

MBO entree - - - 23 20 

MBO - - - 15 17 

arbeid - - - 2 3 

Anders (oa 

verhuizing) 

10 39 ? 6 - 

totaal 66 115 80 73 73 

 

 

 

f. Maasland voor ondersteunend VMBO en HAVO 
 

 

 

Het Maasland biedt een tweejarig traject (brugklas en 2de klas VMBO en HAVO) voor leerlingen die 

nog niet direct in het reguliere VO kunnen instappen, omdat daar niet voldaan kan worden aan hun 

ondersteuningsbehoefte en de verwachting is dat met de ondersteuning van Maasland de leerling 

kan doorstromen naar regulier. In de regel blijkt dit succesvol (85% tot 90%). De doorlopende 

schoollijn voor de HAVO/VWO- leerlingen blijft een aandachtspunt. Deze groepen bestaan slechts 

enkele jaren en er wordt nu met Blariacum aan een geleidelijke overgang naar het reguliere leerjaar 

3 en vervolgens de bovenbouw gewerkt. Het gaat hierbij om een extra ondersteuningsarrangement 

voor HAVO/VWO leerlingen met ASS of vergelijkbare kenmerken. 

Ouders en leerlingen kiezen voor bekendheid en veiligheid. De uitstroom naar het “reguliere” VO in 

leerjaar 3 is dit jaar meer gericht op Blariacum dan op de andere VO-scholen in ons 

Samenwerkingsverband. 

De uitstroom naar het VSO is dit jaar iets hoger dan vorig jaar, maar lager dan het jaar daarvoor.  
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Totaal aantal leerlingen 

 1-10-2015 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19 1-10-20 

Maasland 139 130 128 133 125 123 

 

 

Instroom Maasland  

 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19 1-10-20 

basisonderwijs 41 37 42 37 45 

Speciaal basisonderwijs 13 8 14 12 7 

Speciaal Onderwijs (incl cluster 2) 13 17 17 8 11 

VSO 0 1 0 0 - 

VO 2 0 1 5 1 

Totaal 69 67 74 62 64 

 

 

Uitstroom Maasland  

 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19 1-10-20 

Blariacum College 43 49 45 31 43 

Overig VO 22 14 14 24 12 

VSO 8 8 12 5 7 

Totaal 73 71 71 60 62 

  

 

 

 

g. VSO Velddijk 
 

 

 

Het leerlingenaantal bij de Velddijk blijft nagenoeg stabiel. 

We concluderen dat de verwijzing vanuit de eigen VO-scholen afneemt. Mogelijk komt dit door de 

inzet van de EOT en de samenwerking van VO en VSO bij  leerlingen waarbij de reguliere school 

handelingsverlegen dreigt te worden. Vanuit het PO is er een sterke, niet verwachte toename, zowel 

bij het basisonderwijs als het speciaal (basis) onderwijs. Bij de uitstroom zien we een afname bij 

arbeid en MBO en een toename bij dagbesteding en anders. Hierbij komt de vraag naar voren of de 

complexiteit van de leerlingproblematiek toeneemt.  

De uitstroom naar VO neemt af. De grote uitstroom op 1-10-2017 is te verklaren door het feit dat 

leerlingen vanuit de synthese trajecten zijn ingestroomd in het VO. 

Daarnaast werkt de Velddijk samen met de reguliere VO-scholen wat betreft de praktijkvakken. VSO-

leerlingen volgen deze vakken op hun eigen school of op de VO-school of een combinatie van beide 

en leggen het praktijkexamen af op de reguliere VO-school. Bij deze leerlingen die als extraneus 

examen afleggen op de reguliere VO-school is er sprake van een symbiose-overeenkomst tussen de 

VO- en de VSO-school: een deel van het onderwijsprogramma wordt op de VO-school gevolgd. Dit is 

voor de scholen vooral maatwerk op individueel leerlingniveau. Voor deze leerlingen geldt het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de reguliere school. Zij leggen schoolexamens af. 
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Totaal aantal leerlingen 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Velddijk 196 153 128 94 96 

 

 

Instroom Velddijk 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Basisonderwijs 2 2 0 0 6 

Speciaal basisonderwijs 3 7 4 1 6 

Speciaal onderwijs 16 8 8 3 7 

VO scholen SWVVO3101 26 20 12 20 12 

Ander VSO 8 8 1 3 3 

Maasland 3 4 2 0 1 

PRO en anders 3 2 2 1 5 

Totaal 61 51 29 28 40 

 

 

Uitstroom Velddijk  

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Dagbesteding 10 8 2 2 5 

Arbeid 30 15 13 12 4 

MBO 23 28 7 14 9 

VO (SWVVO3101) 9 21 4 2 1 

Ander VSO 22 22 6 8 8 

Anders 10 26 11 8 7 

Totaal 103 130 43 46 34 

 

 

 

 

 

h. VSO Impuls en Ulingshof 
 

 

 

Naast de VSO scholen met expertise gedrag hebben we binnen de regio van ons SWV twee andere 

VSO scholen/afdelingen. VSO Impuls richt zich met name op zwakbegaafde leerlingen, veelal met het 

uitstroomperspectief dagbesteding. De VSO afdeling van Ulingshof richt zich op leerlingen met 

lichamelijke, en/of meervoudige beperkingen en langdurig zieke leerlingen. Ulingshof werkt nauw 

samen met Impuls met als doel om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden en van 

elkaars expertise gebruik te kunnen maken.  
 

 

Totaal aantal leerlingen 

 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Impuls 151 150 147 141 140 130 

Ulingshof   11   15 20 18 17 22 
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Instroom en uitstroom 
 Instroom na  

1-10-2018 

Uitstroom tussen  

1-10-18 en 1-10-2019 

Instroom na  

1-10-2019 

Uitstroom tussen  

1-10-2019 en 1-10-2020 

Impuls 22 23 20 30 

Ulingshof 2 3 5 0 

 

 

 

i. Residentiële leerlingen (VSO de Wijnberg) 
 

 

 

De meeste residentiële leerlingen van het SWVVO3101 ontvangen op De Wijnberg VSO-onderwijs in 

combinatie met de specialistische jeugdzorg door de Mutsaersstichting. De leerlingen worden 

ingeschreven op basis van plaatsbekostiging7. Wanneer de behandeling door de Mutsaersstichting 

afloopt, dient er vervolgonderwijs gekozen te worden: hetzij regulier VO of VSO. We zien een lichte 

stijging van het totaal aantal leerlingen.  

In tabel 12 wordt een overzicht gepresenteerd van het leerlingenaantal en de instroom en uitstroom 

van de leerlingen van VSO De Wijnberg (tussen 1-10-16 en 1-10-20). 
 

Totaal leerlingenaantal 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Wijnberg 53 43 32 49 55 

 

 

Instroom leerlingen VSO De Wijnberg 

School van herkomst 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Primair onderwijs 4 9 16 5 2 

VSO 12 7 16 6 8 

Reguliere VO-scholen 

SWVVO3101 

23 13 37  

(waarvan 7 

Maasland) 

23 17 

Anders 3 3 5 7 3 

Totaal 42 32 74 41 30 

 

 

Uitstroom leerlingen vanuit VSO De Wijnberg 

 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Reguliere VO scholen 

SWVVO3101 

14    

(waarvan 5 

Maasland) 

6 9 7 5 

MBO 4 3 10 5 3 

VSO 15 17 14 5 5 

Anders 5 11 19 5 7 

Totaal 38 37 44 22 20 

 
7 Met plaatsbekostiging doelen we op onderwijs in open (semi) residentiële instellingen waarbij Samenwerkingsverbanden formeel geen 
regie hebben op de toelating van de leerling maar wel verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van het onderwijs. Uiteraard zijn wij steeds 
met de Wijnberg als partner in gesprek om passende oplossingen voor leerlingen te vinden. 
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j. Leerlingen op VSO-scholen buiten de regio 
 

 

 

Dit betreft leerlingen die ervoor kiezen buiten de regio naar school te gaan, dan wel leerlingen die 

gedurende hun schoolloopbaan zijn verhuisd.  

Naast VSO de Velddijk zien we dat omwille van het kunnen realiseren van thuisnabij onderwijs in de 

gemeente Peel en Maas vaker voor De Ortolaan (Heibloem) gekozen wordt en in de gemeente 

Venray vaker voor bijvoorbeeld De Korenaer (Stevensbeek of Deurne). Deze scholen hebben een 

vergelijkbaar aanbod als VSO de Velddijk. Veel leerlingen kiezen voor het specifieke aanbod van de 

Berkenschutse. Om een beter zicht te hebben op deze leerlingen en hun ontwikkellijn, hebben we dit 

schooljaar met de scholen de leerlingen doorgesproken, om zo beter te monitoren. We zien hier in 

totaliteit een toename.  
 

Totaal leerlingen VSO buiten regio 

 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 

Ortolaan 24 30 37 27 26 30 

Berkenschutse  31 27 33 42 44 39 

Werkenrode  35 27 28 ? 19 22 

Korenaer - - - - 29 35 

Overig VSO 37 40 36 82 26 32 

Totaal 127 124 134 151 144 158 

 

 

Instroom en uitstroom vso buiten de regio (voor zover aangeleverd door de scholen) 

 Instroom na 

1-10-2018 

Uitstroom 

tussen  

1-10-18 en 1-

10-2019 

Instroom na 

1-10-2019 

Uitstroom 

tussen  

1-10-1 en 1-

10-2020 

Ortolaan 8 3 5 3 

Berkenschutse  18 8 9 14 

Werkenrode  ? ? ? ? 

Korenaer 1 0 6 3 

Overig VSO ? ? ? ? 
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III. Samenvatting t.a.v. de ontwikkelingen EOT 
 

 

 

Het Samenwerkingsverband heeft aan de scholen middelen toegekend voor Extra Ondersteuning 

Thuisnabij (EOT). In onderstaande overzicht staan de doelen en resultaten vermeld.  

De scholen zijn schooljaar 2019-2020 gestart met EOT en zijn bezig met de doorontwikkeling hiervan. 

In het directeurenoverleg en netwerk zoco is middels presentaties inhoudelijk uitgewisseld over EOT 

op de scholen. We zien verschillen in aanpak en doelgroep.  

Hierbij wordt vermeld dat door de Coronacrisis de inzet van de EOT op de scholen ook deels op het 

opvangen van de leerlingen en inrichten noodopvang gericht is geweest.  

 

Doelstellingen van EOT op de verschillende scholen 

School EOT Doel8 

Blariacum Pleinklas De Pleinklas kan worden ingezet wanneer een leerling 

uitgevallen is of dreigt uit te vallen, er sprake is van 

forse gedragsproblemen of forse problemen in de 

executieve functies. Alle leerlingen in de Pleinklas 

volgen een traject op maat van maximaal 3 maanden, 

gebaseerd op de doelen die leerlingen willen bereiken. 

Doel is terugkeer in de klas.  

Blariacum Maasland Maasland vormt als het ware een brug tussen de 

relatief beschermde en overzichtelijke wereld van het 

basisonderwijs (sbo en so) en de wereld van het 

voortgezet onderwijs met wisselende lesruimtes, meer 

docenten, een grotere organisatie en een groter 

gebouw dat niet altijd dicht bij huis ligt.  

Bouwens  Ondersteuningsplein Ondersteuningsplein is dagelijks bemenst om leerlingen 

op te vangen die buiten de boot dreigen te vallen. Dat 

kan op didactisch gebied of op sociaal-emotioneel 

gebied. 

Citaverde Flow Flow - terug naar de klas - is gericht op extra 

begeleiding van leerlingen naast de reguliere lessen. 

Flow - sterk door naar MBO - is gericht op leerlingen die 

geen vmbo diploma gaan halen, maar wel overstappen 

naar MBO Entree.  

Den Hulster Versterkte interne 

interventie  

Het doel van de ondersteuning is de leerling 

persoonlijke begeleiding te bieden naast het reguliere 

 
8 Zoals door de scholen geformuleerd. 
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programma in de klassen. Daar waar mogelijk volgt de 

leerling zo veel mogelijk de reguliere lessen. Dit om 

voor de leerling middels een passend 

ondersteuningstraject de kans van slagen binnen de 

reguliere setting zo optimaal mogelijk te maken. 

Dendroncollege Thuislokaal Het ontwikkelen van onderwijsarrangementen zowel op 

VMBO als HAVO/VWO met als doel  een passende plek 

binnen het reguliere onderwijs. Doel van de begeleiding 

is dat de leerling zich op het gebied van 

persoonlijkheidsvorming en leergebied zover ontwikkelt 

dat hij weet waar zijn kansen en belemmeringen liggen 

en hoe hij daar op een goede manier mee om kan gaan. 

Op deze manier willen we een stevig fundament maken 

voor de leerling, zodat hij vervolgens de overstap naar 

een andere afdeling/school (gemakkelijker) kan maken. 

Valuascollege Ondersteuningstuin Een op de leerling afgestemde, integrale ondersteuning 

aanbieden teneinde te voldoen aan hun specifieke 

ondersteuningsbehoeften om zo hun schoolgang 

succesvol te bevorderen. 

Raaylandcollege  Syntheseklas De doelgroep zijn de leerlingen in de regio bedienen die 

extra ondersteuning nodig hebben en thuiszitters / 

uitval te voorkomen. Leerlingen kunnen vanuit de 

syntheseklas intensievere begeleiding krijgen. Het doel 

is om via die klas zoveel mogelijk binnen het regulier in 

te stromen.    

OGVO Pitstop De PitStop is een bovenschoolse voorziening/ 

maatwerk klas van Onderwijsgemeenschap Venlo & 

Omstreken. De jongeren die in aanmerking komen 

voor een PitStop- traject hebben 

allen ondersteuningstrajecten binnen de eigen 

voortgezet onderwijs school doorlopen, maar  

hebben meer nodig dan de campus gebonden 

ondersteuningsstructuur kan bieden. Bij de jongeren 

van de PitStop is meestal sprake van complexe 

problematiek.  
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Resultaten op leerlingenniveau van de inzet van EOT op de verschillende scholen 

School/EOT Resultaat vmbo Resultaat Havo/VWO 

Blariacum Pleinklas 15 leerlingen eigen school, 6 leerlingen 

ander traject. 

3 leerlingen eigen school, 2 

leerlingen ander traject 

Blariacum Maasland Leerjaar 1:  

- 59 leerlingen overgegaan naar leerjaar 

2 op Maasland   

- 2 leerlingen geschakeld 

naar Blariacum leerjaar 2 (regulier)  

- 3 leerlingen extern geschakeld. 2 

leerlingen naar vso en 1 leerling naar een 

school in de thuisomgeving (Duitsland)  

Leerjaar 2:  

- 55 leerlingen overgegaan naar leerjaar 

3  

- 5 leerlingen naar vso  

- 2 leerlingen naar De Wijnberg volgens 

symbiose traject. Voor beide leerlingen 

werd naast onderwijs ook zorg 

geadviseerd.  

- 1 leerling geschakeld naar Het Bouwens 

lopende het schooljaar.  

 

Bouwens 

Ondersteuningsplein 

20 leerlingen ondersteund, 1 leerling 

ander arrangement, niet uitgesplitst naar 

Havo/VWO 

 

Citaverde Flow 12 leerlingen en 17 leerlingen in 

Coranatijd eigen school of doorstroom 

mbo eigen school. 

- 

Den Hulster 

Versterkte interne 

interventie 

5 leerlingen eigen school, 7 leerlingen 

ander traject. 

11 leerlingen eigen school, 6 

leerlingen ander traject 

Dendroncollege 

Thuislokaal 

7 leerlingen eigen school, 4 leerlingen 

ander traject 

22 leerlingen eigen school, 5 

leerlingen ander traject 

Valuascollege 

Ondersteuningstuin 

9 leerlingen eigen school, 1 leerling 

ander traject 

6 leerlingen eigen school, 1 

leerling ander traject 

Raaylandcollege 

Syntheseklas (incl. 

pro) 

6 leerlingen eigen school, 5 leerlingen 

ander traject 

4 leerlingen eigen school 
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Pitstop 4 leerlingen eigen school, 6 leerlingen 

doorstroom MBO Entree of Entree 

traject 

1 leerling eigen school, 1 

leerling ander traject 
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IV. Samenvatting Onderwijsspiegel 
 

 

 

In samenwerking met de Onderwijsspiegel is er In september 2020 voor de tweede keer een 

onderzoek uitgevoerd bij de medewerkers van de scholen van Samenwerkingsverband 

Voortgezet Onderwijs Noord Limburg (SWVVO3101). Het betreft ruim 900 medewerkers van de  

7 VO, 2 PRO en 3 VSO scholen van het Samenwerkingsverband; de respons was 51%, dit ligt aan 

de hoge kant. Het onderzoek gaat over de beleving van de medewerkers (vooral docenten) van 

passend onderwijs in het schooljaar 19-20. Afgesproken is dat begin schooljaar 2022 wederom 

een soortelijk onderzoek zal gaan plaatsvinden. Op grond van dit onderzoek gaan scholen aan de 

slag binnen de teams om speerpunten op te stellen voor hun beleid.  

 

 

Hieronder de conclusies en aanbevelingen zoals vermeld in deze rapportage. 

 

Conclusies  

1. In het algemeen reageren de docenten overwegend positief op de uitdagingen van passend 

onderwijs. Dit geldt zowel voor hun eigen functioneren, de ondersteuning van hun team en die 

van de ondersteunende medewerkers.  

2. Veel docenten hebben wel moeite met het geven van voldoende ondersteuning in de klas aan 

leerlingen, die dit nodig hebben. Dit geldt in het bijzonder voor enkele scholen voor regulier 

onderwijs.  

3. De zienswijze van de ouders op de schoolontwikkeling van hun zoon/dochter is onvoldoende 

bekend bij de docenten.  

4. Docenten hebben onvoldoende zicht op het plan van aanpak voor leerlingen met hardnekkig 

schoolverzuim.  

5. De samenwerking met jeugdhulp moet op vele plaatsen echt beter worden om met succes 

leerlingen met ondersteuningsbehoeftes te helpen.  

6. Veel docenten geven aan onvoldoende contacten met leerlingen met ondersteunings-

behoeftes te kunnen onderhouden tijdens periodes dat er geen fysieke lessen gegeven mogen 

worden. Dit in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit leidt 

waarschijnlijk tot grotere achterstanden in de ontwikkellijn van deze leerlingen.  

 

Aanbevelingen  

1. Het is belangrijk dat de scholen de communicatie met en hulp aan leerlingen met onder-

steuningsbehoeftes goed organiseren. Scholen zullen dit nog eens moeten aanscherpen. Vooral 

tijdens de periodes van een lockdown. Dit kan door tijdig digitale afspraken te maken tussen 

mentoren/contactpersonen en leerlingen met ondersteuningsbehoeftes (incl. ouders). Tevens is 

het voor deze leerlingen noodzakelijk om ook fysiek op school instructie en begeleiding te 

ontvangen. 

2. De scholen en teams, waarvan de docenten aangeven dat zij onvoldoende ondersteuning in de 

klas kunnen bieden aan leerlingen die dit nodig hebben, dienen op korte termijn een 

verbeterplan te maken. Dit moet recht doen aan de hulp van deze leerlingen als aan de 

draagkracht en draaglast van de docenten.  
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3. De communicatie tussen school, leerling en ouders dient systematisch plaats te vinden. Hierbij 

is het van belang dat naast de mentor ook de overige docenten goed hierover geïnformeerd zijn. 

4. Op schoolverzuim dient door alle scholen adequaat gereageerd te worden. En bij hardnekkig 

schoolverzuim dient met jeugdhulp een passend plan van aanpak gemaakt te worden dat bekend 

is bij de betreffende docenten.  

5. De samenwerking met jeugdhulp dient systematisch verbeterd te worden. Immers de 

afstemming tussen en het samenwerken van onderwijs en jeugdhulp blijkt voor leerlingen zeer 

effectief. En dit dient beleidsmatig ondersteund te worden door gemeenten en schoolbesturen. 

In het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) moeten hier concrete afspraken over 

gemaakt te worden. Vervolgens dient er per gemeente met de VO-scholen een concreet plan van 

aanpak opgesteld te worden. Dit dient gemonitord en regelmatig geëvalueerd te worden.  

6. Extra accent op de ondersteuning en coaching van leerlingen met ondersteuningsbehoeftes in 

de bovenbouw van het VMBO. Een grote groep docenten geeft aan dat zij grote moeite hebben 

met het geven van extra ondersteuning in de klas aan leerlingen die dit nodig hebben. En vooral 

in de bovenbouw van het vmbo. Dit betekent dat de scholen hier extra maatregelen voor moeten 

nemen in de vorm van intensievere begeleiding en coaching. Wellicht is een specifiek initiatief 

vanuit het SWV voor de bovenbouw vmbo, waarin de scholen samenwerken een optie. 
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V. Analyse van de thuiszittersregistratie maart 2021 
 

 

Bij de inventarisatie van de thuiszitters (4x per jaar/ DUO) vraagt het SWVVO3101 zowel bij de 

scholen als bij de gemeenten de cijfers op. Kort na de inventarisatie van de cijfers worden door 

het Samenverwerkingsverband gesprekken tussen de verschillende scholen en de gemeenten 

georganiseerd. Tijdens deze gesprekken worden de aangeleverde gegevens besproken. We 

stellen vast dat de gegevens steeds meer met elkaar overeen stemmen en dat de thuiszitters 

veel beter in beeld zijn. Gemeenten en scholen ervaren de vernieuwde aanpak als effectief, 

tevens bevordert deze de samenwerking.  

Het SWV heeft een actietafel thuiszitters ingericht, deze komt vier keer per schooljaar bij elkaar, 

2 tot 3 weken na de gesprekken m.b.t. de thuiszitters. Doel van deze actietafel is dat de 

ingebrachte casussen besproken worden in een multi-disciplinaire setting en er onmiddellijk 

afspraken met de verschillende professionals kunnen gemaakt worden. Dit moet leiden tot een 

snelle en effectieve aanpak van het probleem. De ervaringen zullen benut worden t.b.v. een 

gezamenlijke aanpak met leerplicht en jeugdhulp. 
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In onderstaande tabellen treft u de stand van zaken thuiszitters 15-03-2021 en vergelijk met 15-09-2020 en 15-12-2020 aan.  

Het betreft hier de leerlingen die woonachtig zijn in de gemeentes van ons SWV. 

Alle genoemde leerlingen zijn in beeld en er lopen acties om deze leerlingen te ondersteunen. 

 

Tabel 1: aantal thuiszitters per school 
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 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 

Blariacum-college    1 4 1 1 3     2 7 1 

Bouwens van der 

Boije College 
   1 1  1 1     2 2 0 

College Den 

Hulster 
   6 9 4 1 2     7 11 4 

De Wijnberg    2 2 1 2      4 2 1 

Dendron-college    3 3 1       3 3 1 

Impuls      1   1    0 0 2 

Raayland-college    2 3 1 1 1     3 4 1 

buiten SWV    4 5 3 2 2 2    6 7 5 

Valuascollege    3 1 3  2 2    3 3 5 

Velddijk    2 3 2 2 1 1    4 4 3 

Citaverde College    9 3 1       9 3 1 

Wildveld       1 2 1    1 2 1 

Geen school 2 2 3 1 1 1    26 27 22 29 30 27 

Eindtotaal 2 2 3 34 35 20 11 14 7 26 27 22 73 78 52 

Eindtotaal 

schooljaar 2019-

2020 

4 3 3 31 31 33 19 14 10 22 22 22 76 70 68 
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Tabel 2: aantal thuiszitters per gemeente 
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 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 15-3 15-12 15-9 

Horst aan de Maas    6 7 3 2 1 1 2 3 2 10 11 6 

Peel en Maas   1 8 5 5 2 2  8 8 5 18 15 11 

Venlo 2 2 2 15 15 9 6 8 4 11 10 10 34 35 25 

Venray    5 8 3 1 3 2 5 6 5 11 17 10 

Eindtotaal 2 2 3 34 35 20 11 14 7 26 27 22 73 78 52 

Eindtotaal 

schooljaar 2019-

2020 

4 3 3 31 31 33 19 14 10 22 22 22 75 70 68 
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Verschuivingen tav 15-12-2020 

 

Absoluut verzuim: 

De leerlingen van 15 -12 zijn geplaatst. De leerlingen van 15-3 zijn nieuw. 1 leerling had een zwervend 

bestaan en 1 leerling is verhuisd naar Turkije en onlangs teruggekeerd.  

Bij de leerling van Horst aan de Maas is een zorgtraject uitgezet. 

 

Geoorloofd verzuim: 

Binnen deze categorie zien we verschuivingen. Er zijn vier nieuwe leerlingen bijgekomen, maar aan de 

andere kant zien we ook dat leerlingen middels ingezette acties weer naar school gaan of een ander 

traject volgen. Dit zijn er 5. 

In totaliteit is het aantal sinds 15-12 ongeveer gelijk gebleven. Hierin zijn ook leerlingen die niet naar 

school komen maar wel onderwijs volgen gezien de Coronacrisis.  

 

Ongeoorloofd verzuim: 

Bij het ongeoorloofd verzuim zijn er vier leerlingen bij gekomen bij de registratie van 15 maart.  4 

leerlingen gaan weer naar school (eigen of andere school). 2 leerlingen volgen nu wel online de lessen. 

1 leerling is uitgeschreven en volgt een ander traject via de gemeente.  

 

Ontheffingen: 

Ook hier zijn minimale verschuivingen. Een enkele ontheffing komt erbij, en er gaan ontheffingen af als 

een leerling 18 jaar is. Er is geen leerling in deze tijd van een ontheffing naar weer onderwijs volgen 

gegaan.  

 

Verschuivingen ten aanzien van vorig schooljaar (december) 

Er is een toename van het aantal ontheffingen. Hierbij de kanttekening dat nog niet alle leerlingen 

waren geregistreerd.  

Het aantal leerlingen dat geoorloofd verzuimd blijft ongeveer gelijk. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat een aantal leerlingen zijn gemeld die geen onderwijs op school volgen wegens de Corona, maar 

wel thuis gedeeltelijk met onderwijs bezig zijn. Door scholen wordt opgemerkt dat bij een aantal 

leerlingen het zorgtraject lang duurt.  

Het aantal leerlingen dat ongeoorloofd verzuimd wordt minder. Voor een aantal leerlingen helpt het 

online onderwijs. Zij volgen wel onderwijs, maar zouden zonder de online lessen niet naar school 

komen.    
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VI. Prognose maart 20219 
 

 

 

In onderstaande tabel is de prognose leerlingenaantallen VSO, PRO en Maasland voor 1 februari 2021 

en 1 oktober 2021 opgenomen.  

Deze prognose is gebaseerd op: 

- Navraag bij de scholen voor PrO en VSO ten aanzien van de verwachte uitstroom 

- Navraag bij de scholen voor S(B)O ten aanzien van de verwachte instroom 

- Aanvragen bij en besluiten van het Ondersteuningsloket tot 1 februari 

- Een inschatting ten aanzien van nog komende aanvragen vanuit regulier basisonderwijs en VO 

op grond van instroom vorig schooljaar 
 

Prognose 

 1 oktober 2020 definitief 1 februari 2021 

prognose 

1 oktober 2021 

prognose 

VSO 462 471 471 (473)* 

PRO 406 415 410 (416) 

Maasland 128 128 118 (128) 

*Tussen haakjes staan de prognose-aantallen van 2 februari 2021 

 

  

Prognose PRO 

Instroom Verwacht Aangevraagd Toegekend 

S(B)O 39 21 7 

BO 25 21 10 

VO 15 (incl 10 ISK) 10 9 

 Prognose uitstroom: 75 leerlingen (mogelijk iets meer (80) 

 

 

Prognose VSO 

Instroom Verwacht Aangevraagd Toegekend 

S(B)O 63 37 18 

BO 15 14 4 

VO 18 10 9 

Herindicatie VSO 121 46 32 

Prognose uitstroom: 92 leerlingen  

(Residentieel niet meegenomen bij instroom: schatting 12)  

(Bij 15 van de 121 herindicatie leerlingen is twijfel over uitstroom VSO) 

 

 

  

 
9 Het gaat hierbij om de stand van zaken van 18 maart 2021 
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Aanvragen OOL t/m 18 maart 2021 

Rijlabels Maasland PRO VSO Advies Eindtotaal 

Adelante Onderwijs     1   1 

Aloysius Stichting (Ortolaan Roermond)     1   1 

basisschool 39 21 14 47 121 

Bisschoppelijk College Broekhin (Swalmen)   1     1 

Blariacumcollege 1   7   8 

College Den Hulster   1 3 2 6 

De Berkenschutse     15   15 

De Korenaer     1   1 

De Korenaer VSO     4   4 

de Twister (SBO)   6   1 7 

De Wijnberg 2   6 1 9 

Dendroncollege     1   1 

Herman Broerenschool     2   2 

Impuls     2 12 14 

Latasteschool 1     2 3 

Ortolaan Heibloem     8   8 

PI-school Hondsberg     1   1 

Raaylandcollege   4   1 5 

SBO De Fontein   1 4   5 

SBO De Lings   3     3 

SBO De Schans 8 2 3   13 

Taalbrug College       1 1 

Talentencampus Venlo afdeling SBO 1 7     8 

Talentencampus Venlo SO 5 2 26 2 35 

Valuascollege (inclusief ISK) 1 5 2   8 

Velddijk     8   8 

Werkenrodeschool     3   3 

Wildveld       1 1 

Eindtotaal 58 53 112 70 293 
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Besluiten OOL t/m 18 maart 2021 

 Open Advies Maasland PRO VSO 

Eindtotaa

l 

Adelante Onderwijs 1         1 

Aloysius Stichting (Ortolaan Roermond) 1         1 

basisschool 67 7 33 10 4 121 

Bisschoppelijk College Broekhin (Swalmen)       1   1 

Blariacumcollege 1 1 1   5 8 

College Den Hulster 2 1     3 6 

De Berkenschutse 3       12 15 

De Korenaer   1       1 

De Korenaer VSO 4         4 

de Twister (SBO) 1     6   7 

De Wijnberg 3       6 9 

Dendroncollege         1 1 

Herman Broerenschool         2 2 

Impuls 1       13 14 

Latasteschool 1 1 1     3 

Ortolaan Heibloem 8         8 

PI-school Hondsberg         1 1 

Raaylandcollege 2     3   5 

SBO De Fontein 3       2 5 

SBO De Lings 3         3 

SBO De Schans 5   6 1 1 13 

Taalbrug College         1 1 

Talentencampus Venlo afdeling SBO 8         8 

Talentencampus Venlo SO 22   2   11 35 

Valuascollege 1   1 5 1 8 

Velddijk 6       2 8 

Werkenrodeschool 3         3 

Wildveld 1         1 

Eindtotaal 147 11 44 26 65 293 
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Verwachte aantallen S(B)O instroom schooljaar 2021-2022 

  PrO Maasland VSO 

SBO Twister 7     

SBO Focus 9   6 

SBO Fontein 2   4 

SBO De  Schans 5 9 1 

SBO De Lings 5   3 

SBO Talentencampus 7 1 1 

SO Talentencampus 2 5 29 

SO Spectrum     12 

SO Taalbrug       

SO Ulingshof 2   2 

SO Wijnberg   1 5 

totaal 39 16 63 

 

 

Verwachte aantallen uitstroom ISK einde schooljaar 2020-2021 

  PrO Maasland VSO VO MBO Anders 

ISK Valuas 5   11 23 3 

ISK Taalrijk 5  1 5 12 2 
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Verwachte uitstroom VSO en PRO einde schooljaar 2020-2021 

Velddijk 23 

Impuls 20 

Ulingshof 2 

Wijnberg 15 

Wijnberg Roermond   

Adelante   

VSO Mikado    

Berkenschutse 8 

Korenaer Stevensbeek 8 

Korenaer Helmond 1 

Korenaer Eindhoven   

Korenaer Deurne   

Ortolaan Heibloem 4 

Ortolaan Roermond   

Kristallis   

Herman Broeren 1 

Michaelschool    

Werkenrode 10 

Sonnewijser   

De Twijn   

Antoon van Dijk   

Hondsberg   

Pyler   

Tarsiusschool   

Bolster   

Maaskei   

Widdonck   

Totaal 92 

 

Verwachte uitstroom PRO 

Wildveld PrO 50 

Raayland Pro 25 

Totaal 75 
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VII. Bevindingen n.a.v. de kwaliteitscyclus van het SWV 
 

 

Op basis van de gesprekken formuleren we een aantal conclusies en aanbevelingen. 

 

Algemene opmerking t.a.v. de kwaliteitscyclus  

Het SWV heeft de afgelopen jaren een gedegen kwaliteitscyclus opgebouwd, die blijvend in 

ontwikkeling is. Het gaat hierbij zowel om een externe verantwoording als om een interne 

verantwoording naar de leden van het Samenwerkingsverband. 

Het is belangrijk dat de scholen de ontwikkelingen in het kader van het ondersteuningsplan 19-23 

zelf ook goed monitoren en dit inplannen in hun eigen kwaliteitscyclus (PDCA). Hiervoor kunnen ze 

de instrumenten van het SWV gebruiken, tevens kan het SWV bij vragen/opmerkingen steeds 

geraadpleegd worden. Bij een aantal scholen gebeurt de monitoring op een gedegen manier, 

echter er zijn nog steeds scholen die de plannen en rapportages te summier aanleveren, waardoor 

deze naderhand verder uitgewerkt dienen te worden. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke als de 

financiële verantwoording. Het aanleveren van de financiële gegevens door de scholen is erg 

verschillend. Het SWV raadt de scholen aan om functionarissen die over de overzichten 

beschikken, dit te laten invullen. 

 

Doorontwikkelen uitvoeren kwaliteitscyclus 

Binnen het SWV hebben de scholen in gezamenlijkheid de doelstellingen voor het 

ondersteuningsplan 19-23 vastgelegd. Deze worden o.a. tijdens de visitatiegesprekken 

gemonitord. Tijdens deze jaarlijkse reflectiegesprekken worden de rapportages van het afgelopen 

schooljaar en de schoolzorgverbeterplannen van het lopende schooljaar besproken. Hier wordt 

doel- en resultaatgericht gemonitord. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid verantwoorden 

de scholen zich ook naar elkaar. Dit gebeurt middels het delen van de rapportages en het 

uitlichten van bepaalde thema’s tijdens de overlegmomenten binnen het SWV. De verantwoording 

naar de netwerkpartners zal in de toekomst versterkt worden en een plek krijgen binnen de PDCA-

cyclus van het SWV. Dit kan bijv. middels collegiale visitaties tussen de scholen, waarbij ruimte is 

om met meer diepgang de dialoog te voeren over de resultaten en opbrengsten in het kader van 

het ondersteuningsplan.  

 

Basisondersteuning en extra ondersteuning 

De ingezette koers betreffende EOT wordt dit schooljaar op de verschillende scholen verder 

uitgewerkt. Dit wordt gemonitord en waar nodig bijgesteld (PDCA-cyclus). 

Gezien de coronapandemie stellen we bij enkele programma’s een vertraging in de ontwikkeling 

vast, anderzijds heeft de pandemie ertoe bijgedragen dat mede middels de programma’s EOT 

konden worden ingezet om de kwetsbare leerlingen op school op te vangen. Wel constateren we 

dat bij de scholen niet altijd duidelijk het verschil tussen m.n. uitgebreide basisondersteuning en 

extra ondersteuning helder is. Hierover zullen komend schooljaar verdere afspraken worden 

gemaakt.  
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Oppakken resultaten bevraging middels de Onderwsijsspiegel 

In het najaar van 2020 heeft er onder regie van het SWV een bevraging van de docenten en teams 

bij de scholen plaatsgevonden m.b.t. de uitvoering van passend onderwijs (de Onderwijsspiegel). 

De respons was goed. Eén van doelen van de bevraging is dat de teams de resultaten van de 

bevraging bespreken en voor zichzelf speerpunten formuleren m.b.t. passend onderwijs. Zo komt 

passend onderwijs als vast onderdeel op de agenda te staan. Dit is nog niet door alle teams 

opgepakt. 

Tijdens de visitatiegesprekken van schooljaar 2021-2022 zal het SWV de scholen tevens bevragen 

op de speerpunten die n.a.v. de resultaten zijn opgepakt en tot welk resultaat ze hebben geleid. 

Zo geven bijv. een groot aantal docenten aan dat de leerlingenoverdracht van de onderbouw naar 

de bovenbouw beter kan. Dit zou door de scholen moeten worden opgepakt en waar nodig 

worden bijgesteld. 

 

Belang van cijfers t.b.v. de monitoring 

Bij de reguliere VO scholen monitoren we het aantal zorgleerlingen, de thuiszitters, de interne 

arrangementen, de bovenschoolse arrangementen en de tussentijdse uitstroom naar het 

VSO/PRO. Daarbij kijken we ook naar de uitstroom gedurende de afgelopen jaren en de populatie 

van de scholen. Cijfers zijn geen doel op zich, maar zijn wel een informatiebron. Daarom vragen we 

de scholen ook op kwantitatief niveau doelen te formuleren voor hun 

schoolondersteuningsprofiel. Bij de VSO en PRO-scholen, maar ook bij Maasland en ISK/EOA 

vragen we ook de leerlingenaantallen en de instroom- en uitstroomgegevens op. Op het niveau 

van het SWV volgt een duidelijke monitoring en feedback (evt. bijsturing). 

 

Regionale samenwerking 

De toenemende complexiteit van casussen en de geest van de tijd leidt ertoe dat de behoefte naar 

maatwerk en integraal arrangeren steeds meer toeneemt. Steeds meer zien we dat er 

schooloverstijgend wordt samengewerkt om maatwerk en arrangementen voor leerlingen te 

realiseren. Ook de samenwerking met jeugdhulp wordt hierbinnen benut. Deze ingezette 

ontwikkeling moet naar de toekomst meer body krijgen en structureel worden binnen de aanpak 

van complexe casussen. Dit vraagt veel flexibiliteit en out-of-the-box-denken van de 

samenwerkingspartners. Het SWV kan faciliterend optreden en vanuit de meedenkende functie 

geconsulteerd worden.  

 

Schooloverstijgend samenwerking 

Samenwerking met VSO en PRO verdient nog verdere uitwerking, zodat men nog meer van elkaars 

expertise gebruik maakt. We constateren dat expertisedeling en -bevordering t.b.v. het 

bevorderen van docentvaardigheden en teamontwikkeling hierbij van fundamenteel belang zijn en 

dat scholen daar meer aandacht aan zouden moeten besteden.  

Verder constateren we dat scholen het moeilijk vinden om hun grenzen van ondersteuning aan te 

geven en tijdig een hulpvraag aan elkaar of aan het Ondersteuningsloket te stellen. M.n. het 

zoeken naar antwoorden op de vraag “Wat kun je preventief doen om doorstroom van leerlingen 

naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te voorkomen?” behoeft nog veel meer de 

aandacht. 
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Monitoren TLV’s 

Het SWV heeft dit schooljaar de meeste leerlingen met een TLV die het SWVVO3101 bekostigt, 

gemonitord. Er is contact geweest met elke betreffende school hierover. Daarnaast zijn alle TLV-

nummers zoals bekend bij het SWV vergeleken met de TLV’s die bij DUO gemeld zijn. Dit om 

leerlingenstromen optimaal te monitoren. Aangezien mede door deze werkwijze een steeds beter 

beeld van de leerlingenpopulatie ontstaat, zal deze aanpak ook aankomend schooljaar uitgevoerd 

worden.  

 

Deelnamepercentage PRO 

Het deelnamepercentage van het Praktijkonderwijs stijgt. Hierdoor ontstaat er voor (de scholen 

binnen) het SWV financiële druk. De oorzaak van de toename ligt bij de instroom vanuit het PO, de 

toename van het aantal leerlingen dat instroomt vanuit ISK/EOA en door het langer verblijf (mede 

door corona) van een aantal leerlingen.  

Om gericht in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is het SWV dit jaar vroegtijdig gestart met 

het maken van prognoses deelnemersaantallen voor schooljaar 2021-2022. Daarnaast gaan we in 

gesprek met de ISK/EOA-scholen. Doel hiervan is om te kijken of er voor een deel van deze 

leerlingen een aanbod binnen het VMBO gerealiseerd kan worden en of de oudere leerlingen 

vanuit de VMBO-school middels een onderwijsarrangement in een arbeidstoeleidingstraject zich 

kunnen doorontwikkelen.  

Het SWV heeft gedurende twee schooljaren de pilot PRO-VMBO mede gefaciliteerd. Aankomend 

schooljaar zal een eerste lichting leerlingen van deze pilot overstappen van PRO naar VMBO. Het 

SWV zal monitoren hoe deze aanpak bijdraagt aan de ontwikkeling van deze leerlingen en aan de 

ontwikkeling van het deelnamepercentage PRO. Eén van de opbrengsten zou moeten zijn dat er in 

de toekomst geen zij-instroom vanuit het VO naar het PRO meer is.  

Verder zal het SWV de ontwikkeling van de deelnamecijfers bij het PRO nauwgezet volgen, hierbij 

hoort ook de verblijfsduur van de leerlingen binnen het PRO. 

De toename van de instroom vanuit het PO wordt bij het PO onder de aandacht gebracht en 

besproken. 

 

Aanbieden van MBO-1 en MBO-2 in het VO 

Het SWV constateert dat scholen voor praktijkonderwijs en VSO steeds vaker MBO-1 en zelfs 

MBO-2 trajecten aanbieden aan leerlingen. Ook in het reguliere voortgezet onderwijs zijn er 

ontwikkelingen waarbij leerling in 6 jaar een VMBO-MBO traject doorlopen. Daarnaast geven 

scholen aan dat leerlingen die met veel ondersteuning een VMBO-diploma halen, vervolgens in het 

MBO gaan vastlopen. In de doorlopende lijn naar het MBO zien we hiaten die op dit moment op 

deze wijze door het voortgezet onderwijs worden ingevuld. De vraag die hierbij naar voren komt, 

is hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit beter op mekaar aansluit. Samenwerking met MBO om de 

kloof voor deze leerlingen te dichten is van groot belang.  

 

VMBO-basis 

In het VMBO wordt aangegeven dat er m.n. voor de doelgroep VMBO-basis extra 

ondersteuningsvragen naar voren komen die vragen om een nog specifieker aanbod, toegesneden 

op deze doelgroep. Nog gerichtere aandacht voor de ondersteuningsbehoeften van de VMBO-

basis leerling, zowel op pedagogisch als didactisch vlak zou helpend zijn voor de ontwikkellijn van 

de leerlingen die hier het risico lopen uit te vallen. Denk hierbij ook aan leerlingen die een 
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leerwerktraject volgen, ook zij hebben een specifieke ondersteuningsvraag. Het is aanbevolen dat 

de scholen het aanbod voor de VMBO-basis-leerling nog eens goed onder de loep nemen. 

 

Instroom naar VSO en uitstroom 

Daar waar we de afgelopen jaren de deelnamepercentages in het VSO zagen afnemen, zien we dit 

de afgelopen twee jaren weer toenemen. M.n. de instroom vanuit het primair onderwijs is groter 

geworden. Hierover gaat het SWV VO met het SWV PO in gesprek. Verder wordt er vanuit het SWV 

VO gekeken of de leerlingen die nu instromen vanuit het PO een grotere leerachterstand hebben 

dan dat de afgelopen jaren het geval was. De scholen in SWVVO3101 zullen “ ombuigingen” op 

weg naar inclusiever onderwijs moeten gaan realiseren om ervoor te zorgen dat er veel meer 

thuisnabij passend onderwijs genoten kan worden en het aantal leerlingen binnen het VSO niet 

exponentieel gaan groeien. Het is een gewenste ontwikkeling dat er steeds meer ruimte voor 

arrangementen en maatwerk, ook voor deze doelgroep, gerealiseerd wordt. Ook betreffende de 

leerlingen van behandelschool de Wijnberg zien we dat de samenwerking en de optimalisering van 

de doorstroom van leerlingen van de residentiële instelling en de vervolgscholen nog meer 

verbeterd wordt. Dit leidt tot nieuwe (symbiose)trajecten en/of ondersteuningsarrangementen.  

Dit alles vraagt een stevige samenwerking tussen alle partners binnen SWVVO3101. 

 

Expertisedeling- en bevordering 

Expertisedeling en -bevordering is één van de speerpunten in het ondersteuningsplan 19-23. Het is 

belangrijk dat scholen intern en ook extern – binnen het SWV – zoveel mogelijk expertise delen. 

Scholen worden gevraagd hierin een pro-actieve houding in aan te nemen. Denk bijvoorbeeld aan 

het delen van informatie tijdens het netwerk ondersteuningscoördinatoren en het delen van 

expertise tijdens bijeenkomsten met de ondersteuners passend onderwijs. Maar ook binnen het 

directeurenoverleg is het delen van aanpakken op de verschillende scholen en hierin met mekaar 

de verbinding aangaan van belang. Het doel hiervan is dat er t.b.v. het dekkend netwerk meer 

samenhang in de ondersteuningsstructuren ontstaat en dat scholen meer samenwerken, 

waardoor de expertise gecombineerd wordt.  

Op sommige scholen mag er meer ondersteuning passend onderwijs aan de teams of 

mentoren/docenten geboden worden i.p.v. vooral met individuele casussen aan de slag te gaan. 

Een goed evenwicht tussen beiden is realistisch. Dit is een proces dat ook de 

ondersteuningscoördinatoren mede kunnen bewaken. 

 

HAVO-VWO en specifieke ondersteuningsbehoeftes 

In onze regio is er voor de HAVO-VWO-leerling wat het VSO betreft geen dekkend aanbod. 

Leerlingen die hierop aangewezen zijn, moeten buiten de regio onderwijs volgen, dit vraagt ook 

veel reistijd. Het SWV heeft de scholen gevraagd na te denken over mogelijkheden is om voor een 

deel van deze doelgroep meer thuisnabij passend onderwijs te realiseren. Dit is opgepakt. Zo zal 

aankomend schooljaar voor het eerst diploma-gericht HAVO-onderwijs met VSO-ondersteuning 

aangeboden worden. Daarnaast is het van belang dat de scholen met de VSO-scholen om tafel 

gaan zitten om te kijken hoe de expertise bij de leerling gebracht kan worden in de reguliere 

school.  

Leerlingen met HAVO-VWO capaciteiten met bijv. sterke ASS-kenmerken kunnen binnen EOT 

Maasland (Blariacumcollege) ondersteund worden. Dit hangt uiteraard van het leerlingprofiel en 

de verwachte ontwikkellijn af. 
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Begaafdheid en specifieke ondersteuningsbehoefte 

Het vierjarige project Passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in Noord-Limburg, een 

gedeelde aanpak voor het PO en het VO wordt binnen het Samenwerkingsverband verder 

vormgeven door een duidelijk geformuleerde basisondersteuning voor deze doelgroep binnen alle 

HAVO-VWO afdelingen en door een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te realiseren 

(ook voor hoogbegaafde leerlingen met zwaardere ondersteuningsvragen).  Expertisebevordering 

is een van de aandachtspunten binnen het project. 

Er is t.b.v. het project een projectleider aangesteld die regelmatig overleg voert met enerzijds de 

leidinggevenden van de beide SWV’s en anderzijds de projectgroep aanstuurt. Binnenkort zal er 

een ouder-leerling-denktank worden opgericht.  

Door de late toekenning van de subsidie, ziekte van medewerkers en de corona-pandemie is enige 

vertraging in de uitvoering van het project ontstaan. 

Er wordt binnen de scholen op verschillende manieren aandacht besteed aan meer- en 

hoogbegaafdheid. Dit gebeurt in een aantal gevallen door een aangepast curriculum en maatwerk. 

Scholen zullen onderling moeten afstemmen welk aanbod ze voor deze doelgroep bieden om zo 

tot een goed regionaal aanbod te komen. Het is van belang dat hierover heldere standpunten 

worden ingenomen, zodanig dat voor iedereen duidelijk waar welk aanbod gerealiseerd wordt.  De 

samenwerking tussen PO en VO t.b.v. de doorlopende leer- en ontwikkellijn staat hierbij centraal.  

 

 

 


