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SWVVO3101 (ingeschreven als: Stichting Samenwerkingsverband  VOVSO Noord-Limburg) 

Postadres 

Postbus 829 

5900 AV Venlo 

 

Bezoekadres 

Wylrehofweg 11 

5912 PM Venlo 

 

077-3519284 

 

info@swvvo3101.nl 

www.passendonderwijsnoordlimburg.nl 

 

Bestuursnummer: 21593 

KvK-nummer: 12040937 

 

 

 

 
Besluitvorming ondersteuningsplan: 

Overleg met het samenwerkingsverband PO 3101 

Positief advies directeurenoverleg SWVVO3101 

Vaststelling door het bestuur SWVVO3101 

Instemming OPR 

Bestuurlijk OOGO met gemeenten 

12 februari 2019 

1 april 2019 

4 april 2019 

10 april 2019 

28 februari 2019 

 
 

Opmerkingen vooraf m.b.t. de leesbaarheid van dit document: 

• In de bijlagen is een lijst met afkortingen opgenomen (bijlage 1) 

• T.b.v. de leesbaarheid is gekozen voor de mannelijke vorm. Waar wordt gesproken over 'hij' of 'zijn', 

kan ook 'zij' of 'haar' worden gelezen. 

• T.b.v. de leesbaarheid is gekozen voor de term ‘ouders’ wanneer ouders/verzorgers bedoeld worden. 

• Met de afkorting VO, wordt zowel het regulier als het speciaal voortgezet onderwijs bedoeld, tenzij 

anders is aangegeven. 

• Met ondersteuningscoördinatoren worden zowel de termen ondersteuningscoördinatoren als 

zorgcoördinatoren bedoeld. 

 

 
 

mailto:info@swvvo3101.nl
http://www.passendonderwijsnoordlimburg.nl/
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Voorwoord 

Dit ondersteuningsplan is het beleidsdocument van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 31.01 

(SWVVO3101). Het document is in overleg met de diverse geledingen binnen ons samenwerkingsverband tot 

stand gekomen. Het beschrijft hoe we vanuit de gezamenlijke visie en ambitie passend onderwijs in de regio 

Noord-Limburg de komende vier jaar vorm geven. 

Tijdens de eerste ondersteuningsplanperiode is er met grote betrokkenheid en inzet van alle partners in het SWV 

gewerkt aan het vormgeven van de richting voor passend onderwijs, deze is vertaald in de concrete ontwikkeling 

en inrichting van de ondersteuningsstructuur. 

In het nieuwe plan staat het bouwen op en het doorontwikkelen van deze goedwerkende structuur voorop. Het 

bevorderen, delen en borgen van expertise èn het in gezamenlijkheid passend maken van onderwijs staan hierbij 

centraal. Daarnaast is het van belang het passend onderwijs toekomstbestendig in te richten: vanuit een 

financieel verantwoorde situatie passend onderwijs voor de jongeren in de regio organiseren. Vanuit deze 

verantwoordelijkheid hebben we de collectieve opdracht om in de komende planperiode de beweging te maken 

naar een nog effectievere begeleiding in de basisondersteuning van het reguliere onderwijs, zodat de deelname 

aan de hogere ondersteuningsniveaus enkel gebeurt indien echt noodzakelijk. Het gaat hierbij om de transitie van 

curatief naar preventief handelen. Dit vraagt om een integrale aanpak tussen de reguliere scholen onderling en 

tussen de reguliere en speciale scholen en verder tussen het primair onderwijs en het vervolgonderwijs 

(doorlopende leer- en ondersteuningslijn) en met gemeenten en jeugdhulp. 

Het SWV is er voor de leerlingen èn het is een professioneel en lerend netwerk. In de komende periode zal er nog 

meer aandacht zijn voor resultaten en doelmatige inzet van middelen: wederzijds afhankelijke en verantwoorde 

samenwerking. Het gaat om effectiviteit en efficiëntie: we moeten ons steeds weer de vraag stellen ‘doen we de 

goede dingen en doen we die ook goed’. Het ondersteuningsplan moet dan ook gezien worden als een 

beleidsdocument dat in ontwikkeling blijft. 

Succesvol passend onderwijs kan enkel door samenwerking. Het SWV is een faciliterend en ondersteunend 

netwerk dat samen met ouders, scholen en gemeenten vorm geeft aan passend onderwijs voor onze leerlingen. 

Mede door de inzet van alle betrokkenen kijken we met optimisme en vertrouwen naar de toekomst. 

 

Mede namens de directeuren en het bestuur van SWVVO3101 

 

Ilse Dewael 

Directeur SWVVO3101 
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Hoofdstuk 1 Visie en ambitie 
 

 

 
1.1. Inleiding 

 

Samenwerkingsverbanden hebben als wettelijke taak het opstellen van een ondersteuningsplan: iedere vier jaar 
moet het worden vastgesteld en toegestuurd naar de Inspectie van het Onderwijs. 
In het ondersteuningsplan staan de afspraken (om uitvoering te geven aan passend onderwijs) die het SWV samen 

met scholen in de regio hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en het primair onderwijs. Dit 

ondersteuningsplan start per 1 augustus 2019, per schooljaar wordt er tevens een activiteitenplan waarin de 

concretisering van het ondersteuningsplan beschreven staat, opgesteld. De visie en ambitie van het SWVVO3101 

en de verdere inhoud van het ondersteuningsplan 2019-2023 is in nauw overleg met de betrokken partijen tot 

stand gekomen. Er is overleg met de gemeenten, het SWVPO3101 en de andere partners binnen het SWV 

gevoerd. Tijdens (werk)bijeenkomsten met de directeuren en de ondersteuningscoördinatoren heeft de 

ontwikkeling van de integrale aanpak van de ondersteuningsvoorzieningen centraal gestaan. De daaruit 

gekristalliseerde visie en ambitie (1.1., 1.2, 1.3) is hieronder terug te lezen. Daarna hebben de overlegmomenten 

met de gemeenten ertoe geleid dat er gezamenlijke uitgangspunten en een werkwijze1 geformuleerd zijn en dat 

afspraken geconcretiseerd zijn in een samenwerkingsagenda2 onderwijs – jeugdhulp. 

 

 

Een korte terugblik 

 

In de planperiode 14-18 is met grote betrokkenheid en inzet van alle partners van het SWV gewerkt aan het 

vormgeven van de richting voor passend onderwijs in de regio Noord-Limburg. Er is gewerkt aan de realisatie van 

de gestelde doelen en de daarmee samenhangende ontwikkelingen binnen het SWV. Er is ook geïnvesteerd in een 

gedegen overlegstructuur waarbij ruimte is voor overleg en samenwerking met alle (onderwijs)partners in de 

regio. De verschillende scholen in de regio hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan hun 

ondersteuningsstructuur, deze staat bij alle scholen hoog op de agenda. 

De investeringen gedurende de planperiode 14-18 hebben o.a. geresulteerd in: 

- Een gemeenschappelijk gedragen visie 

- Een zodanige afname van de deelnemers VSO dat het SWVVO3101 in deze nagenoeg het 

landelijk gemiddelde heeft bereikt 

- De verbinding onderwijs (PO en VO) en jeugdzorg (gemeenten) 

- Een afname van het aantal thuiszitters 

 

Het ondersteuningsplan 19-23 plan is een doorontwikkeling van de planperiode 14-18. Het delen van kennis, 

bevorderen en borgen hiervan en het bieden van meer mogelijkheden tot maatwerk binnen passend onderwijs en 

dat zo veel mogelijk thuisnabij, staat centraal. Dit vraagt om verbinding en samenwerking, processen die tijd en 

investeringen vragen van alle deelnemers. In deze planperiode gaan we samen passend onderwijs sterker maken. 

 

 

 

 

                                                 
1 Zie bijlage 3 
2 Zie bijlage 4 
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Wettelijke kaders 

 
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen 
ervoor moeten zorgen dat een kind dat extra  begeleiding en ondersteuning nodig heeft, een plek krijgt op school. 
Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Hoe deze extra begeleiding en 
ondersteuning wordt geregeld spreken we met elkaar af in dit ondersteuningsplan. Hiertoe wordt het SWV 
rechtstreeks bekostigd en is het verantwoordelijk voor de toekenning van extra onderwijsondersteuning. 
 
Volgens de wet moet het ondersteuningsplan het volgende beschrijven: 

• de wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning wordt 
georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken 
en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs 
krijgen; 

• de procedure en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en 
ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting; 

• de procedure en criteria voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen op het VSO, met inbegrip 
van de advisering daaromtrent; 

• de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing en overplaatsing naar het VO van 
leerlingen van scholen voor VSO; 

• de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging; 

• de wijze waarop is voorzien in informatieverstrekking aan ouders, met inbegrip van informatie over 
ondersteuningsvoorzieningen, de wijze waarop persoonsgegevens mogen worden gebruikt en worden 
verwerkt en beschermd; 

• de wijze van bekostiging van het VO en het VSO. 

 

 

1.2. Visie 

Het doel van passend onderwijs in SWVVO3101 is het inrichten en verzorgen van thuisnabij passend onderwijs, 

dat mede zorg draagt voor een gezonde ontwikkeling en toeleidt naar een vervolgopleiding, arbeid, arbeidsmatige 

of belevingsgerichte dagbesteding. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling past bij zijn 

of haar onderwijsbehoefte en ontwikkelmogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het reguliere onderwijs en 

waar nodig in het speciaal onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren, waarbinnen ieder 

kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

 

Het SWV is er voor de leerlingen. Daartoe is een professioneel en lerend netwerk ingericht. 

Scholen en ouders ervaren ondersteuning, daar waar succes van leerlingen minder vanzelfsprekend is, om deze 

leerlingen passend onderwijs te bieden. 

Het SWV gaat in gezamenlijkheid voor effectievere begeleiding in de lagere ondersteuningsniveaus (in het 

primaire proces en de reguliere schoolorganisatie), hierdoor zal de vraag naar speciale ondersteuning afnemen. 

We willen minderen ‘labelen’ en ‘indiceren’ en veel meer voorzien in het juiste onderwijs- en ontwikkelaanbod. 

Centraal hierbij staat talentontwikkeling en preventief interveniëren. Dit vergt een goede samenwerking tussen de 

scholen (inclusief speciaal onderwijs), met de ouders, het PO, jeugdhulp, de gemeenten, vervolgopleidingen en de 

arbeidsmarkt. 
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1.3. Sterke basis – extra ondersteuning thuisnabij – speciaal indien nodig 

 

                          

Sterke basis 

 

Een voorwaarde voor passend onderwijs is goed onderwijs in samenhang met een goed werkende 

ondersteuningsstructuur in en om de school. Bij de sterke basis op school zijn de docent, de mentor, de team-en 

schoolleiders en de ondersteuningscoördinatoren de spil. Samen vormen zij de verbinding tussen leerling, ouders 

en het schoolteam. De ondersteuningscoördinatoren spelen een belangrijke rol bij hulpvragen (van 

leerlingen/ouders/docenten) die gericht zijn op de schoolloopbaan en het welbevinden van de leerling. Scholen 

hebben al veel deskundigheid op dit gebied en kunnen die nog verder versterken. Het is belangrijk om deze 

deskundigheid ook op het niveau van het samenwerkingsverband te delen, te bevorderen en op termijn te 

borgen. 

 

 

 

Extra ondersteuning thuisnabij 

 

De scholen richten hun organisatie zo in dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, deze tijdig op 

school krijgen. De scholen zorgen dat het ondersteuningsaanbod op school verbreed wordt, zodat er minder 

leerlingen aangewezen zijn op de ondersteuning binnen speciaal onderwijs. De ondersteuningsvoorzieningen 

worden zoveel mogelijk op school ingericht. De kern hierbij is thuisnabij passend onderwijs. Hiervoor zetten de 

scholen binnen het SWV hun eigen expertise in en ontwikkelen deze in samenwerking met andere scholen en 

ketenpartners. Het SWV treedt bij het inrichten van de extra ondersteuning faciliterend op. 

De ondersteuningscoördinatoren zorgen voor de verbinding met de ketenpartners (bijv. de leerplichtconsulent, de 

jeugdarts, de gedragswetenschapper) van het onderwijs. Deze ketenpartners ontmoeten ze regelmatig tijdens het 

overleg van het ondersteuningsteam op school. Hieraan nemen ook de ketenpartners deel. Hier worden casussen 

voorgelegd waarbij de school niet precies weet welke vorm van ondersteuning het meest passend is en wanneer 

er handelingsgerichte acties gevraagd worden waarbij de expertise van de ketenpartners noodzakelijk is. Verder 

kan de school bij de ketenpartners terecht wanneer ze handelingsverlegenheid ervaart of wanneer een leerling 

met zijn problematiek te hoge druk op het primaire proces uitoefent. Ook bij een ‘niet-pluis-gevoel’ zal een school 

beroep doen op de ketenpartners. Ook zullen de ketenpartners, in het kader van 1 kind, 1 gezin, 1 plan bepaalde 

casussen voorleggen aan de scholen en deze betrekken bij de aanpak. 

 

 

 

Speciaal indien nodig 

 

Als de onderwijs- en/of de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van het reguliere 

onderwijs overstijgt, is inzet van speciale expertise nodig. Dat betekent dat de school en de leerling terecht kan bij 

het voortgezet speciaal onderwijs. 

 

In een aantal gevallen is er sprake van een ondersteuningsvraag die zeer specifiek is en waarbij het VO en het VSO 

mogelijkheden zien om in het belang van de leerling samen te werken en ‘arrangementen’ op te zetten. Dit kan op 

de reguliere school, maar kan ook een combinatie van VO en VSO zijn of onderwijs en werk zijn. Dit zijn 

mogelijkheden die het SWV samen met de scholen, de gemeenten en, indien mogelijk, het bedrijfsleven wil 

onderzoeken. 
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Enkel die kinderen waarvoor het echt nodig is 

 

 

Inrichten van extra ondersteuning in de 

vertrouwde omgeving 

 

 

Basisondersteuning en uitgebreide 

basisondersteuning 

 

      

 

 

 

 

speciaal indien 
nodig 

extra ondersteuning 
thuisnabij 

sterke basis     
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1.4. Uitgangspunten en collectieve ambities 

  

 

Tijdens het voorjaar van 2017 hebben de directeuren en het bestuur van het SWV de volgende uitgangspunten en 

ambities geformuleerd waaraan we in de periode van dit nieuwe ondersteuningsplan vorm willen geven. Het is 

datgene waarvoor we als SWV staan en waaraan iedere partner binnen het SWV zijn bijdrage bij de realisatie 

ervan levert. 

 

Uitgangspunt: Passend onderwijs, thuisnabij voor alle leerlingen 

Elke leerling heeft recht op passend onderwijs, zo thuisnabij mogelijk. Goed onderwijs staat centraal. We 

hebben een sterke basisondersteuning en bieden voldoende variatie en contextrijke leerplekken op alle 

niveaus. We leveren maatwerk vanuit het perspectief van de leerling. Dit betekent dat we geloven in 

eigenaarschap van de leerling, ontwikkelingsmogelijkheden en groei. Hierbij arrangeren we effectieve 

samenwerkingsvormen tussen alle vormen van onderwijs binnen ons samenwerkingsverband. 

Niet alles kan binnen het reguliere onderwijs. 

Een realistische kijk is en blijft nodig. Gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen blijven nodig voor een dekkend 

netwerk van onderwijsondersteuning. 

  

Ambities: 

- Elke leerling die in het regulier onderwijs wordt aangenomen, voltooit daar succesvol zijn 

schoolloopbaan. 

- Binnen iedere reguliere vo school zijn er arrangementen met andere scholen, bijvoorbeeld met elkaar, 

praktijkonderwijs of vso waarin leerlingen op maat worden bediend. 

- We weten van elkaar wie welke expertise in huis heeft en hebben netwerken om expertise te delen op 

specifieke thema’s op basis van behoeften. 

- De expert volgt de leerling in plaats van de leerling die naar de expert moet. 

- We hebben vastgelegd wat het niveau van basisondersteuning is bij elke school, hoe de extra 

ondersteuning verdeeld is over de scholen en welke vormen van speciale ondersteuning er binnen ons 

samenwerkingsverband zijn. Het onderwijskundig landschap van het samenwerkingsverband is 

vastgelegd. 

 

Uitgangspunt: De leerling staat centraal, de docent is de spil en de deskundige het vliegwiel 

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. 

De leerling is betrokken bij zijn eigen ontwikkeling, dus bij het onderwijs en de ondersteuning die hij nodig 

heeft. 

 

Ambities: 

- Iedere leerling maakt mede zijn eigen ontwikkelingsplan en is daardoor verantwoordelijk voor zijn 

eigen leerproces. 

- We denken, geven onderwijs en ondersteunen vanuit ontwikkelingsperspectieven van de leerling 

(duidelijk afgestemd op de leerloopbaan). 

- We houden “echte” gesprekken met leerlingen. We gebruiken hun kennis en informatie bij het samen 

bepalen van de volgende doelen, die een bijdrage aan een optimalere leerloopbaan leveren. 

- Wij investeren in de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), in de 

behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en in de behoefte aan competentie 

(‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) om welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren bij 

onze leerlingen te bevorderen. 
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Uitgangspunt: De leraar staat centraal, prioriteit is de leraar met zijn/haar groep 

We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en ontwikkelingsmogelijkheden van de leraar. 

Binnen de school ervaart de leraar op hem of haar afgestemde ondersteuning bij de uitdagingen om passend 

onderwijs voor alle leerlingen te realiseren en het versterken van zijn mogelijkheden. De leraar is eigenaar van 

zijn eigen ontwikkeling en wordt hierin gefaciliteerd. 

 

 

Ambities: 

- Binnen iedere school is er daadkrachtige en effectieve expertise (intern en extern), die aansluit bij 

vraagstelling en ondersteuningsbehoeften van de individuele leraar en van de school. 

- Binnen iedere school werkt de leraar samen in een krachtig team waardoor het werk van de 

individuele leerkracht wordt versterkt. 

- De hulpvraag van de leraar wordt laagdrempelig en dichtbij opgepakt. 

- Wij investeren in de behoefte aan relatie, autonomie en competentie bij onze leraren. 

 

Uitgangspunt: Samenwerken op alle niveaus 

Binnen ons samenwerkingsverband zijn wij als onderwijspartners wederzijds van elkaar afhankelijk om te 

komen tot passend onderwijs voor iedere leerling. Hiervoor werken we onderling samen en met de leerling en 

zijn ouders, met de school van herkomst, de mogelijk toekomstige school/het vervolgonderwijs en met de 

verschillende ketenpartners vanuit de jeugdhulp en gemeenten. 

Het is duidelijk wie welke expertise kan bieden en daar kunnen we met zijn allen gebruik van maken. We 

hebben zicht op elkaars programma en expertise en weten die op alle niveaus met elkaar te verbinden. 

 

Ambities: 

- Het samenwerkingsverband functioneert zowel intern als extern als 1 geheel. Dit betekent dat er op 

alle niveaus een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, we dezelfde taal spreken en iedereen 

verantwoording aflegt aan elkaar. 

- Samen werken = samen concrete doelen stellen en a.d.h.v. doelen samen ontwikkelen, groeien en 

aanpassen. 

- We weten wat de afzonderlijk scholen kunnen en waarop ze in ontwikkeling zijn. 
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Hoofdstuk 2 Inrichting van het samenwerkingsverband 

 

2.1. De regio 

 

Het SWVVO3101 is één van de 75 samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs in Nederland. 

De regio van het SWVVO3101 Noord-Limburg omvat de gemeenten: 

- Horst aan de Maas 

- Peel en Maas 

- Venlo 

- Venray 

 

Deze gemeenten tellen 8 scholen voor regulier voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), naast 4 

scholen/afdelingen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Daarnaast zijn er een aantal scholen voor Voortgezet 

Speciaal Onderwijs buiten deze regio, die onderwijs aan leerlingen uit deze regio verzorgen. 

Het SWVVO3101 heeft ruim 12.000 leerlingen in de VO-leeftijd. Dit leerlingenaantal zal naar verwachting de 

komende 5 jaren gemiddeld met 2,97% per jaar dalen3. 

De ondersteuning die de verschillende scholen bieden, komt later in dit plan uitgebreider aan bod en is tevens te 

vinden in de schoolondersteuningsprofielen van elke school. 

 

 

 

 

                                                 
3Bron: Scenariomodel VO van VOION, stand van 29-01-2019; https://www.scenariomodel-vo.nl 
 

https://www.scenariomodel-vo.nl/
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2.2. De scholen 

 

BRIN Bestuur School/locatie Gemeente 

P
rO

 

vm
b

o
-b

 

vm
b

o
-k

 

vm
b

o
-t

 

H
A

V
O

 

A
th

. 

G
ym

n
. 

V
SO

 

IS
K

/E
O

A
 

19HR Onderwijsgemeenschap 

Venlo en Omstreken 

Blariacumcollege Venlo  0 0 0 0 0 0   

16XD  College Den Hulster Venlo  0 0 0 0 0 0   

01GN  Valuascollege Venlo  0 0 0 0 0 0  0 

20LL Limburgs Voortgezet 

Onderwijs (cluster 

Noord) 

Het Bouwens Panningen  0 0 0 0 0 0   

25GF  Dendron College Horst  0 0 0 0 0 0   

25FY  Raayland College Venray 0 0 0 0 0 0 0   

25GF01  EOA Taalrijk Horst         0 

21CS CITAVERDE CITAVERDE Horst  0 0 0      

17GQ Onderwijsgroep 

Buitengewoon 

Impuls Venlo        0  

02QV  Mytylschool 

Ulingshof 

Venlo        0  

22OG  Velddijk Venlo        0  

17UX  Wildveld PrO Venlo 0         

01UQ De Wijnberg De Wijnberg Venlo        0  
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Hoofdstuk 3 Bestuur (governance) en organisatie 

De inrichting van de governance zal gewijzigd worden. N.a.v. een besluit genomen in de ALV van de PO-en  
de VO-raad is het mogelijk om te werken met een onafhankelijk voorzitter en op die manier het  
onafhankelijk toezicht in te richten. 
Dit zal in de 2de helft van schooljaar 2018-2019 duidelijk worden. Het SWVVO3101 gaat in alle  
zorgvuldigheid om met dit proces. Van de genomen besluiten m.b.t. governance zullen wij de Inspectie op  
de hoogte stellen. 

 

De participerende schoolbesturen hebben t.b.v. passend onderwijs de Stichting VOVSO Noord-Limburg gevormd.  

De statuten van deze stichting , de organisatie-en managementstructuur SWVVO3101 en het directiestatuut  

beschrijven de organisatiestructuur en de besluitvorming van het SWVVO3101. 

Hieronder volgt een samenvatting van de governance en de organisatie. Er volgt een 

beschrijving  van de samenwerking met externe partners. 

 

        

3.1. Bestuur (governance)  

 

 

3.1.1. Good governance 

 

Gezien de bestuurlijke complexiteit van een samenwerkingsverband, het omgaan met verschillende en wellicht 

tegengestelde belangen en de maatschappelijke opdracht in verband met de schoolloopbaan van leerlingen is het 

gewenst om een goede bestuurlijke structuur in te richten. Fundament voor een dergelijke inrichting is het 

werken met de principes van good governance. Hierbij staat centraal staat dat alles er op gericht moet zijn de 

doelstellingen van de organisatie te bereiken. 

 

Middels onderstaande organisatie en werkwijze borgt het SWV good governance: 

- scheiding van intern en extern toezicht 

- verantwoording afleggen doorheen de gehele organisatie 

- verdeling van de verantwoordelijkheden 

- alle geledingen zijn in de organisatiestructuur vertegenwoordigd 

 

  

3.1.2. Bestuur 

 

De 5 besturen (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken, Limburgs Voortgezet Onderwijs, CITAVERDE, 

Onderwijsgroep Buitengewoon en De Wijnberg) participeren via een bestuurder (of gemandateerde 

vertegenwoordiger) in het bestuur van het samenwerkingsverband. Het bestuur stelt het ondersteuningsplan, de 

jaarplannen, het beleid, de begroting en jaarverslagen vast. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling 

van de koers, missie en visie van het samenwerkingsverband 

Het bestuur draagt zorg voor het realiseren van een geheel van ondersteuningsvoorzieningen en voor de 

toewijzing van ondersteuningsmiddelen en - voorzieningen. Het bewaakt de kwaliteit van onderlinge 

samenwerking rekening houdend met de wederzijdse afhankelijkheid. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor 

de instandhouding van het samenwerkingsverband. 

De directeur van het samenwerkingsverband adviseert, is ambtelijk secretaris en draagt zorg voor de uitvoering 

van het beleid. 
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3.1.3. Directeur 

 

De directeur heeft de dagelijkse leiding over het SWV, hij is gemandateerd door het bestuur. Hij bereidt het 

strategisch beleid van het SWV voor en onderbouwt het. Na de besluitvorming door het bestuur geeft hij daaraan 

uitvoering. Tevens rapporteert hij aan het bestuur over de behaalde (financiële) resultaten en adviseert over 

nieuw of bij te stellen beleid. Hij stuurt de kwaliteitsprojecten aan.  

De directeur werkt binnen de kaders van statuten, managementstatuut, toezichtkader en ondersteuningsplan. De 

directeur zorgt voor draagvlak bij alle betrokkenen voor de uitvoering van werkzaamheden en stelt daarbij de 

schoolloopbaan en het belang van leerlingen voorop. Hij vertegenwoordigt het SWV bij externe partijen en voert 

namens het bestuur overleg met de OPR, ketenpartners, stakeholders en (landelijke) instanties. 

 

 

         3.1.4. Directeurenoverleg 

 

Het directeurenoverleg bestaat uit de directeuren (of gemandateerd directielid) van alle aangesloten scholen. De 

directeur van het SWV betrekt de directeuren bij het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het inhoudelijke 

beleid. Het directeurenoverleg heeft een beleidsadviserende rol naar het bestuur en de directeur van het SWV en 

heeft een initiërende en afstemmingsrol m.b.t. de (gezamenlijke) uitvoering van het ondersteuningsplan en het 

activiteitenplan. De directeuren zorgen voor een adequate participatie van hun school in het SWV en in de diverse 

projecten. 

De directeur van het SWV is ambtelijk secretaris en adviseur van dit overleg. 

 

 

3.1.5. Ondersteuningsplanraad 

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) vormt het medezeggenschapsorgaan namens leerlingen, ouders en personeel 

van de schoolbesturen binnen het SWV. Deze raad behartigt de belangen van het personeel en van de ouders/ 

leerlingen in het kader van passend onderwijs. De raad bestaat uit 6 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. 

Indien er te weinig kandidaten vanuit de ouders dan wel leerlingen zijn, vult de andere geleding de resterende 

plaatsen op. Volgens de wet passend onderwijs is het de taak van de OPR om eens in de vier jaar instemming te 

geven aan het ondersteuningsplan van het SWV. De OPR maakt gebruik van de rechten die in de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS) in de artikelen 6 en 8 worden geboden: het recht op overleg, het initiatiefrecht 

en het recht op informatie. De OPR heeft initiatiefbevoegdheid (bespreking, standpunten en voorstellen) ten 

aanzien van alle aangelegenheden van het SWV. De leden van de OPR zorgen voor een regelmatige terugkoppeling 

en feedback naar de (G)MR van hun eigen organisatie. 

De directeur van het SWV voert in de regel samen met de voorzitter van het SWV het overleg met de OPR. De OPR 

voert haar taken uit binnen de kaders van hun reglement. 

 



17 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

 
3.2. Organisatie 

 

 
3.2.1. Netwerk ondersteuningscoördinatoren 

 

Elke school heeft één of meerdere zorg-/ondersteuningscoördinatoren. Minstens één ondersteuningscoördinator 

per school participeert in het netwerk ondersteuningscoördinatoren. Ook de ondersteuningscoördinatoren van 

het PrO, VSO, gespecialiseerde voorzieningen en cluster-2, alsmede een vertegenwoordiging van de dienst 

ambulante begeleiding kunnen participeren in dit netwerk. 

De ondersteuningscoördinatoren ontmoeten elkaar op regelmatige basis, zo wordt samenwerking en 

expertisedeling bevorderd. Het doel is vooral gericht op het uitvoeren, het afstemmen en het verbeteren van de 

ondersteuningsstructuur en de ondersteuningsactiviteiten. 

De beleidsmedewerker van het SWV is voorzitter van dit netwerk. 

 

 
3.2.2. Werkgroep doorstroom PO-VO 

 

Deze werkgroep is ingericht t.b.v. de doorstroom PO-VO voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Het SWV 

heeft per 1 januari 2018 gekozen voor opting out lwoo, formeel hierbinnen voor populatiebekostiging4. Het advies 

en de informatie van het PO bij de overstap van de leerling naar het VO is van cruciaal belang m.b.t. 

ondersteuningsbehoefte. Om dit optimaal te laten verlopen, is deze werkgroep ingericht (voorheen de werkgroep 

LWOO/PrO). 

Van elke school participeert een teamleider onderbouw VMBO/PrO/VSO of een ondersteuningscoördinator 

onderbouw VMBO/PrO/VSO aan deze werkgroep. Doel is date r ook collega’s vanuit het PO aansluiten. De 

werkgroep krijgt als opdracht om de doorstroom vanuit PO naar VO in zijn totaliteit te optimaliseren, het zal 

enerzijds gaan om een aanpak werkend vanuit casussen en anderzijds om een beleidsmatige aanpak. Hiervoor 

gaat de werkgroep ook mogelijkheden onderzoeken om de samenwerking met het PO en met het Havo/VWO-

onderwijs (t.b.v. PO-leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die naar het Havo/VWO doorstromen) binnen 

deze werkgroep te realiseren. 

De beleidsmedewerker van het SWV is programmaleider en voorzitter van deze werkgroep. 

 

 
 3.2.3. Andere werkgroepen / projectgroepen 

 

In schooljaar 2019-2020 zijn onderstaande werkgroepen actief. Per schooljaar zal binnen het kader van het 

activiteitenplan herbekeken worden aan welke werkgroepen behoefte is. 

 

Werkgroep Dubbel Bijzonder 

De problematiek van meer- en hoogbegaafde leerlingen in Havo-VWO krijgt landelijk steeds meer aandacht. Doel 

van deze werkgroep is een hoger niveau van basisondersteuning van alle Havo-VWO scholen/afdelingen m.b.t. 

signaleren en bieden van maatwerk voor begaafde leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes. Daarnaast 

heeft het terugdringen van het aantal begaafde leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes dat 

aangewezen is op VSO buiten de regio de aandacht (in het kader van thuisnabij passend onderwijs). Dit gebeurt 

                                                 
4Voor meer informatie hierover: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2017/06/Handreiking-Opting-out-
LWOO-juni-2017.pdf en bijlage 2: op weg naar een sterk vmbo 
 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2017/06/Handreiking-Opting-out-LWOO-juni-2017.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2017/06/Handreiking-Opting-out-LWOO-juni-2017.pdf
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o.a. door het bieden van extra ondersteuning binnen enkele VO scholen. De doorstroom van PO-VO is deze 

planperiode een speerpunt van deze werkgroep. 

In deze werkgroep werken VO en PO samen, experts zitten (deels op afroep) mee om tafel. In het regeerakkoord 

zijn er voor de komende 4 jaar middelen voor deze doelgroep ter beschikking gesteld. Het SWVVO en het SWVPO 

zullen in gezamenlijkheid een plan indienen om deze subsidie aan te vragen en hierbinnen te werken aan 

onderwijsontwikkeling voor deze doelgroep. 

De directeuren SWV hebben de leiding over deze werkgroep. 

 
 
 

Netwerk Nieuwkomers 

Het aantal Nieuwkomers kende een sterke stijging in 2016-2017. Daarna is er weer een daling waar te nemen. Dit 

is een onvoorspelbare factor vanwege o.a. de afhankelijkheid van vluchtelingenstromen. Velen van hen starten in 

Nederland in het Voortgezet Onderwijs 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 aansluitende onderwijs op dient te anticiperen 

Het SWV heeft o.l.v. de beleidsmedewerker SWV een werkgroep ingericht om deze uitdaging bijtijds op te pakken. 

Aan deze werkgroep participeren de beide teamleiders ISK, de ondersteuningscoördinatoren van de reguliere 

scholen en Voortgezet Speciaal onderwijs, alsook het MBO (entree-opleidingen). 

 

 

Actietafel thuiszitters 

Het doel van de actietafel is thuiszitten van jongeren te voorkomen. Middels het bespreken in een 

multidisciplinaire setting van  de problematiek van jongeren die al langer vastlopen of dreigen vast te lopen, tracht 

de actietafel een doorbraak te forceren. De inzet is een verbeterd perspectief richting onderwijs en doelgerichte 

interventies vanuit de jeugdhulp. De doelgroep is leer- en kwalificatieplichtige jongeren tussen de 12 en 18 jaar 

die ondanks interventies van school/hulpverlening langdurig thuiszitter (dreigen te) worden. 

Het is zaak zo snel mogelijk bij (dreigende) thuiszitters te interveniëren, met als doel de (gefaseerde) weg naar 

school in samenspraak met jeugdhulp en leerplicht zo snel mogelijk te maken en op een kansrijke manier aan het 

onderwijsproces laten deelnemen. Elke school heeft preventieve maatregelen genomen en beschreven om 

schoolverzuim te signaleren en aan te pakken (registratie schoolverzuim, inschakelen jeugdarts bij vermoeden van 

ongeloofwaardige ziektemeldingen en afspraken met leerplicht). 

Het SWV heeft zichzelf als opdracht gesteld het thuiszitten te analyseren: waarom worden leerlingen thuiszitter en 

welke interventies zijn nodig en daarnaast succesvol. 

De voorzitter van het ondersteuningsloket stuurt de actietafel aan en legt indien van toepassing een verbinding 

met het ondersteuningsloket. De actietafel heeft een onafhankelijk voorzitter. 

 

 

Werkgroep gespecialiseerd onderwijs, uitstroomprofiel vervolgonderwijs (voormalig werkgroep synthese) 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle (gespecialiseerde) voorzieningen die in het SWV bestaan 

om jongeren zo passend mogelijk onderwijs te bieden. 

Doel is zicht te houden op ontwikkelingen binnen de verschillende voorzieningen en daar waar nodig bij te sturen. 

De directeur van het SWV heeft de leiding over deze werkgroep. 
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3.3.  Samenwerking met externe partijen 

  

3.3.1. Samenwerking met de gemeenten (OOGO) 

 

Gemeenten en onderwijs zijn en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle 

kinderen en jongeren in Noord-Limburg. In de afgelopen jaren is meerdere malen overleg gevoerd tussen de 

samenwerkingsverbanden primair onderwijs (PO) 3101 en voortgezet onderwijs (VO) 3101 en de gemeenten. 

Hieruit ontwikkelde zich de Beleidsgroep Samenwerking Onderwijs-Gemeenten (BSOG). Deze beleidsgroep werkt 

vanuit een gezamenlijke visie, verankerd in de samenwerkingsagenda5 passend onderwijs- jeugdhulp. 

 

Het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO werken samen met de gemeenten in Noord-

Limburg. Het samenwerkingsverband PO met de acht gemeenten: Bergen, Beesel, Mook en Middelaar, Gennep, 

Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venlo. Het Samenwerkingsverband VO werkt samen met de vier 

laatstgenoemde gemeenten zoals hieronder is weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Zie bijlage 4 
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OOGO 

 

Over (wijzigingen van) het ondersteuningsplan vindt ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) plaats 

tussen het Samenwerkingsverband en de gemeenten6. Het OOGO voert tevens overleg over passend onderwijs in 

het primair en voortgezet onderwijs en over de inzet van jeugdhulp (jeugdwet) en wijzigingen hierbinnen7.  

Er worden afspraken gemaakt over: 

▪ de samenwerking jeugdhulp en onderwijs; 

▪ leerlingenvervoer; 

▪ leerplicht, kwetsbare jongeren en (mogelijk) vroegtijdige schoolverlaters en aansluiting van onderwijs op de 

arbeidsmarkt; 

▪ onderwijshuisvesting voor zover relevant voor passend onderwijs. 

 
Het OOGO heeft de samenwerking onderwijs-jeugdhulp als prioriteit voor de afstemming tussen onderwijs en 

gemeenten gekozen. De uitwerking hiervan vergt concrete samenwerking op lokaal niveau binnen de regionale 

kaders. In bijlage 2 Samenwerking onderwijs en gemeenten wordt omschreven hoe het overleg georganiseerd is. 

 

 

 

 

Gedeelde uitgangspunten en beleidsplannen op elkaar afstemmen 

 

Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met jongeren werken, stemmen 

de samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen op elkaar af. Doel is om de ondersteuning vorm 

te geven vanuit de gedachte ‘één kind, één gezin, één plan’. Onderwijs en gemeenten hebben vanuit hun 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van kinderen en jongeren in Noord-Limburg gedeelde 

uitgangspunten geformuleerd die de basis zijn voor de samenwerking. De basis van de gedeelde uitgangspunten 

tussen onderwijs en gemeenten is de gedeelde visie: 

 

 

Wij zorgen voor een sterke basis, 

bieden extra ondersteuning, zoveel mogelijk thuisnabij, 

wanneer noodzakelijk, speciaal onderwijs/specialistische zorg. 

 

                                                 
6Er wordt met de gemeenten op overeenstemming gericht overleg over het ondersteuningsplan gevoerd. Indien er geen 

overeenstemming is,  dan is er de mogelijkheid tot  een beroepsprocedure (landelijk). 
7Hierbij heeft het SWV geen instemmingsrecht, dit ligt bij de gemeenteraden. 
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Gedeelde uitgangspunten tussen onderwijs en gemeenten Noord-Limburg 

 

Alle kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, passende zorg en een passende opvoeding om 

goed voorbereid te zijn op een plek in de maatschappij. 

 

Van curatief naar preventief: door vroegtijdige onderkenning tijdig de juiste ondersteuning inzetten. 

 

Een dekkend onderwijs- en zorgaanbod. 

Eén kind, één gezin, één plan. 

Onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij en regulier; jeugdhulp passend en zoveel mogelijk thuisnabij. 

 

Lichte/extra ondersteuning heeft de voorkeur boven doorverwijzen naar het speciaal onderwijs en/of 

doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. 

 

Het maakt niet uit waar de ondersteuningsvraag wordt neergelegd: er wordt in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid samengewerkt. 

Regionaal samen sterker, met ruimte voor lokale verschillen. 
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3.3.2. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 31.01 Noord-Limburg 

 
Voor doorlopende leer- en ondersteuningslijnen is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen het 
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Bij de overgang van het basisonderwijs naar het voorgezet 
onderwijs, maar uiteraard ook bij de overgang tussen reguliere basisscholen, tussen regulier en speciaal 
onderwijs. Dit om aan te sluiten op de ontwikkeling, het leerproces en de daarbij geleverde ondersteuning. 
Voor de komende planperiode gelden de volgende hoofddoelstellingen van beleid: 

• het verbeteren van de overstap van primair naar voortgezet onderwijs; 

• goede en volledige overdracht van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling bij de overstap 
van primair naar voortgezet onderwijs. 

 
De directeuren van de Samenwerkingsverbanden PO en VO voeren nauw overleg over: 

• het uitvoeren van het ondersteuningsplan; 

• het strategisch beleid van het Samenwerkingsverband; 

• de samenwerking gemeenten en onderwijs; 

• het delen van kennis, informatie en ervaringen. 
 

 

 

 

3.3.3. Samenwerking met het MBO 

 

Ook in het belang van de doorlopende leer- en ondersteuningslijn van leerlingen bij de overstap van het VO naar 

het MBO is het belangrijk om als SWV in contact te zijn met de MBO-scholen in de regio. Zeker in het kader van 

VSV en de hieruit voortvloeiende activiteiten wordt er overleg gevoerd met het MBO. In deze planperiode zal 

gezocht worden naar mogelijkheden om een overlegstructuur in te richten, met als doel een doorlopende leerlijn 

en een continuering van ondersteuning (indien noodzakelijk) te realiseren. Zodanig, dat voor de leerling de 

overstap van het VO naar het MBO zo vlekkeloos mogelijk verloopt. 

. 

 

 

3.3.4. SWV-netwerk 

 

Het SWVVO3101 onderhoudt contacten met de samenwerkingsverbanden in de aangrenzende regio’s, omdat 

jongeren soms gebruik (willen of moeten) maken van voorzieningen buiten de eigen regio. De directeur neemt 

tevens deel aan overleggen waarbij kennisdeling en informatieuitwisseling met andere samenwerkingsverbanden 

centraal staat. Het SWV participeert, net als nagenoeg alle andere samenwerkingsverbanden VO, aan de VO-Raad 

en derhalve ook aan het landelijk steunpunt voor passend onderwijs. Hierdoor is er een structurele link met de 

landelijke ontwikkelingen, het OCW, de Onderwijsinspectie en ontwikkelingen vanuit de andere 

samenwerkingesverbanden. Ook staat hierdoor de deelname aan landelijke studiebijeenkomsten en werkgroepen 

over actuele thema’s open. 
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3.3.5. Inspectie en leerplicht 

 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het SWV m.b.t. de rechtmatige besteding van de toegekende 

middelen en de uitvoering van de opdracht van het SWV. Het toezicht richt zich m.a.w. op de inhoud en de 

uitvoering van het ondersteuningsplan. De uitvoering wordt via het jaarverslag verantwoord. Er wordt ook 

periodiek een kwaliteitsonderzoek door de Inspectie uitgevoerd. Als een SWV is geselecteerd voor een 

vierjaarlijks onderzoek, dan stemmen de inspecteurs de omvang en inhoud van de onderzoeken af op een 

werkwijze die past bij de ontwikkeling van dat SWV. Deze maatwerkonderzoeken leiden tot het signaleren van 

eventuele tekortkomingen, maar ook tot informatie over wat juist goed gaat. Er worden twee onderzoeksdagen 

gepland. De eerste dag voor rondetafelgesprekken met betrokkenen uit en rondom scholen die aangesloten zijn 

bij het SWV. De tweede dag voor gesprekken met betrokkenen vanuit de organisatie van het SWV zelf. Op deze 

wijze wordt er een verband gelegd tussen de activiteiten van het SWV en de ervaringen van betrokkenen in en 

rond de scholen. De uitvoering van de onderzoeken vindt plaats aan de hand van het onderzoekskader en het op 

de samenwerkingsverbanden gerichte waarderingskader. Het rapport van het onderzoek van juni 2017 is terug te 

vinden op de website van het SWV. 

Driemaandelijks monitort het SWV in het kader van de verantwoordingsplicht  t.a.v. Inspectie de thuiszitters van 

de regio Noord-Limburg. Dit gebeurt i.s.m. de scholen en de gemeenten (leerplicht). 
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Hoofdstuk 4   Basisondersteuning 
Schoolondersteuningsprofielen op de scholen 

 

4.1. Inleiding 

 

Basisondersteuning wordt als volgt gedefinieerd: 

‘Basisondersteuning is het door het SWV afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die 

a. binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school; 

b. onder regie en verantwoordelijkheid van de school; 

c. waar nodig met inzet van expertise van andere scholen en ketenpartners; 

d. planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.8’ 

De basisondersteuning bestaat uit twee niveaus: het reguliere onderwijsproces en de daarbij horende interventies 

en de uitgebreide basisondersteuning binnen de school. Het praktijkonderwijs (PrO) behoort tot het regulier 

onderwijs, de daar geboden basisondersteuning komt ook in dit hoofdstuk aan bod. 

 

 

 

4.2. Waaruit bestaat de basisondersteuning? 

 

In het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen weer welke basisondersteuning ze bieden. Hierover zijn in 

het SWV gezamenlijke afspraken gemaakt. Passend binnen de eigen schoolcultuur, het onderwijsconcept en de 

structuur van de school biedt elke school basisondersteuning. 

Ouders en leerlingen dienen betrokken te zijn bij de geboden basisondersteuning. Het gaat hierbij om een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders voor de ontwikkeling van de leerling. De leerling is 

betrokken bij en (in de mate van het mogelijke) medeverantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 

 

In het verlengde van de visie en uitgangspunten beschouwen wij passend onderwijs als onderwijs waarbij de 

scholen voortdurend en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van hun onderwijs. Scholen 

personaliseren hun onderwijs in toenemende mate en hechten groot belang aan goede loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB) voor alle leerlingen en voor kwetsbare leerlingen in het bijzonder. De samenhang tussen de 

organisatie en de uitvoering van onderwijsondersteuning en loopbaanbegeleiding is van belang. In dit kader 

hebben scholen binnen het SWV aangegeven groot belang te hechten aan het inrichten van maatwerk (passend 

arrangeren). Daarnaast hebben de scholen in het SWV gesteld dat ze uitvoering willen geven aan expertisedeling,  

-bevordering en -borging. Dit met als doel: 

- het verbeteren van de algemeen pedagogisch-didactische vaardigheden van de docenten; 

- het in groepsverband (docententeam in de klas) kunnen inspelen op leerlingen met boeiende 

gedragsvarianten en/ of leerproblemen; 

- het ontwikkelen van collegiale onderwijsteams, die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het 

onderwijs en voor elkaar. 

 

                                                 
8Bron: Standaard Basisondersteuning VO/VSO (0112012) Samenwerkingsverband VO/VSO i.o. Utrecht en Vechtstreek 
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De basisondersteuning is ingedeeld in twee niveaus: reguliere basisondersteuning horende bij het reguliere 

onderwijsproces en uitgebreide basisondersteuning. 

 

 

Reguliere basisondersteuning 

 

De reguliere basisondersteuning omvat de begeleiding die aan leerlingen binnen de leeromgeving op school9 

geboden wordt, waarbij de ondersteuning geïntegreerd is in het reguliere programma. Hierbij gaat het om het 

bieden van kwalitatief goed onderwijs en om het afstemmen van het aanbod op de specifieke 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Te denken valt aan kwalitatief goed mentoraat, verantwoord 

pedagogisch handelen, differentiatie en preventieve activiteiten. 

 

 

 

Uitgebreide basisondersteuning 

 

Behalve het aanbod van de reguliere basisondersteuning is er op elke school uitgebreide basisondersteuning 

ingericht. Deze biedt ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan 

binnen het reguliere onderwijsproces geboden kan worden. Uitgebreide basisondersteuning is in principe tijdelijk 

van aard, de leerlingen volgen de lessen binnen de reguliere setting, dit kan ook met aanpassingen in hun 

programma. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met oplossingen op maat, m.a.w. de intensiteit van het traject en 

de soort ondersteuning kan per leerling verschillen. Ook zal de ondersteuning voor leerlingen met gelijkaardige 

problematiek naar mogelijkheid gebundeld worden. 

Indien na evaluatie blijkt dat een traject van uitgebreide  basisondersteuning niet succesvol is en de effecten van 

de ondersteuning zich onvoldoende uiten in de reguliere setting, wordt gezocht naar mogelijkheden voor andere 

ondersteuning of naar een gespecialiseerd onderwijsaanbod (extra ondersteuning Thuisnabij of VSO). 

 

Vanuit het aanbod van de uitgebreide basisondersteuning wordt ook ondersteuning geboden aan het personeel. 

Ook hier werkt de school zoveel mogelijk vraaggestuurd: het personeel geeft aan welke expertisevraag ze hebben. 

Dit kunnen vragen zijn naar bijv. extra begeleiding in de pedagogische vaardigheden. 

 

 

 

 

                                                 
9Hiermee worden lessen en andere schoolse activiteiten bedoeld. 
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4.3. Doelgroep 
 

De basisondersteuning kent op basis van het gevraagde ondersteuningsniveau twee doelgroepen: 

1) Reguliere basisondersteuning: leerlingen die deelnemen aan het reguliere onderwijsproces en voor wie 

het ondersteuningsaanbod binnen deze kaders voldoende is. 

2) Uitgebreide basisondersteuning: leerlingen die meer begeleiding nodig hebben om het onderwijsproces 

succesvol te kunnen volgen. Deze leerlingen hebben het potentieel om het geleerde binnen de 

uitgebreide basisondersteuning (stapsgewijs) te integreren in hun handelen. Zo kunnen ze na een 

bepaalde tijd weer goed functioneren binnen het reguliere aanbod.  

 

De leerlingen die gebruik maken van deze ondersteuning hebben begeleiding nodig die kan voortkomen 

uit (of uit een combinatie van): 

o Leerproblematiek: hierbij valt te denken aan dyslexie/dyscalculie, leerachterstanden, 

concentratieproblemen, plannings- en organisatieproblemen; 

o Sociaal-emotionele problemen: lichtere vormen van o.a. problemen in de sociale omgang met 

leeftijdsgenoten en/of volwassenen, motivatieproblemen, angst/onzekerheid; 

o Gedragsmatige problemen: lichtere vormen van bijv. opstandig gedrag, stemmingsproblemen, 

impulsiviteit; 

o Lichamelijke beperkingen waarvan de ondersteuningsbehoefte inpasbaar is in het reguliere 

ondersteuningsaanbod van de school. 

 
Uitgebreide basisondersteuning binnen de school betekent ook dat docenten gebruik kunnen maken van 

de aanwezige expertise van hun collega’s en van de aanwezige specifieke expertise (zoals ambulante 

begeleiders, gedragswetenschappers) en biedt een signaalfunctie voor de ontwikkelbehoefte van het 

personeel. Hierbij heeft de ondersteuningscoördinator een spilfunctie. 

 

 

 

4.4. Toelaatbaarheid 

 

Ten aanzien van de reguliere basisondersteuning is er geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het SWV nodig, 

het is een aanbod dat verweven zit in het reguliere onderwijsaanbod van de scholen. Een uitzondering is het 

Praktijkonderwijs (PrO) waarvoor gezien de landelijke richtlijnen een TLV door het SWV moet worden afgegeven. 

 

Ten aanzien van de opdracht uitgebreide basisondersteuning bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeftes 

heeft de school een doelmatige ondersteuningsstructuur ingericht. Belangrijk onderdeel hiervan vormt het 

ondersteuningsteam, dat o.l.v. de ondersteuningscoördinator bepaalt welke leerlingen op welke wijze tijdelijk 

uitgebreide onderwijsondersteuning ontvangen. Het ondersteuningsteam is een multidisciplinair team o.l.v. de 

ondersteuningscoördinator, dat gericht is op het organiseren van onderwijsarrangementen (binnen de school of 

i.s.m. andere partners) voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 
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De belangrijkste taken van de ondersteuningscoördinator/het ondersteuningsteam zijn: 

• het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van (nieuwe) leerlingen (in goed overleg met leerling, 

ouders en afleverende school); 

• het adviseren van een school, wanneer de school zelf deze ondersteuningsbehoefte niet kan 

realiseren; 

• preventie en het ontwikkelen van de basisondersteuning binnen de school, 

• onderwijsondersteuning arrangeren; 

• het bemiddelen bij tijdelijke gespecialiseerde onderwijsarrangementen en de terugkeer van de 

leerling binnen het reguliere systeem; 

• het bemiddelen en mede-coördineren van samenwerkingsarrangementen jeugdhulp-onderwijs; 

• het inschakelen van het Ondersteuningsloket van SWVVO3101 i.v.m. de toelaatbaarheidsverklaring 

(TLV) tot de mogelijke gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen; 

• het opstellen van het jaarverslag “onderwijsondersteuning”, dat de doelen en resultaten op leerling 

niveau inzichtelijk maakt. In het ondersteuningsprofiel van iedere school is terug te vinden op welke 

wijze dat gebeurt. 

 

Om deze taken uit te voeren, heeft de ondersteuningscoördinator de bevoegdheid van de schoolleiding om de 

faciliteiten voor onderwijsondersteuning doelmatig en efficiënt in te zetten. 

Voorop staat vast hoe de verbinding met de ouders gemaakt wordt en wat het aandeel van iedere deelnemer (ook 

van de leerling en zijn ouders) aan de ondersteuning is. De opbrengst en duur van uitgebreide basisondersteuning 

is van tevoren helder omschreven. Voor ondersteuning die buiten het onderwijsproces valt, zal de school 

samenwerken met (keten)partners. Hierover is meer te lezen in Samenwerking met externe partijen. 

 

 

 

4.5. Expertise t.b.v. de uitgebreide basisondersteuning en de extra ondersteuning Thuisnabij10 

 

Op elke school werken experts die ervoor zorgen dat de uitgebreide ondersteuning en de extra ondersteuning 

Thuisnabij (zie volgende hoofdstuk) zo effectief mogelijk ingezet en ontwikkeld wordt. Dit wordt mede 

ondersteund door het SWV. Deze expertise bestaat uit ambulante begeleiders (voormalige medewerkers Dienst 

Advies en Begeleiding Onderwijsgroep Buitengewoon), mensen met VSO-expertise, etc. De expertise die op de 

scholen aanwezig is, kan variëren naargelang het ondersteuningsaanbod van de scholen. Ook is er ruimte om 

expertise flexibel in te huren (vraaggestuurd). 

De inzet is vooral gericht op deskundigheidsbevordering van de reguliere docenten en medewerkers van de 

school. 

 

Doel: 

- deskundigheidsbevordering bij docenten in het (pedagogisch) omgaan met leerlingen met 

ondersteuningsbehoeften; 

- het bevorderen van een teamaanpak bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften; 

- realiseren van maatwerktrajecten voor leerlingen, mede gefaciliteerd door de betreffende teamleider; 

- meer verantwoordelijkheid leggen bij de leerling en meer en vroegtijdige samenwerking met de betreffende 

ouders; 

- bijdrage leveren aan het ondersteuningsteam. 

 

                                                 
10Zie hiervoor het volgende hoofdstuk 



28 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

 

 

Beoogde resultaten: 

- kritische succesfactoren voor reguliere docenten worden verhelderd en concreet gemaakt (samen met het 

ondersteuningsteam), zodat de docenten beter kunnen omgaan met de (pedagogische) verschillen tussen de 

leerlingen. 

- 80% van de in het ondersteuningsteam (HGPD11-aanpak) besproken leerlingen slagen er m.b.v. de reguliere 

docenten en de sterke basis in om succesvol te participeren binnen het reguliere onderwijs. 

- 15% van deze leerlingen kunnen met meer (tijdelijke) ondersteuning functioneren binnen het reguliere 

onderwijs (ook via maatwerk en extra ondersteuning Thuisnabij binnen de school). 

 

 

4.6. Facilitering 

 

Het SWV faciliteert de investering van de scholen t.b.v. de inrichting en het versterken van de basisondersteuning 

en uitgebreide basisondersteuning door het geoormerkt beschikbaar stellen van: 

- middelen uit de lichte ondersteuning; 

- middelen in de vorm van populatiebekostiging; 

- aanvullende middelen voor bekostiging gedragswetenschapper per school; 

- aanvullende middelen voor bekostiging van ambulante begeleiding. 

Dit wordt in de meerjarenbegroting en het jaarlijkse programma/activiteitenplan geconcretiseerd.  
  

 

 
 

                                                 
11Handelingsgerichte Procesdiagnostiek 
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4.7. Praktijkonderwijs 

 

In SWVVO3101 zijn er twee scholen die praktijkonderwijs PrO verzorgen. Het PrO behoort formeel tot het regulier 

voorgezet onderwijs, het biedt jongeren die niet in staat zijn om een diploma te behalen in het VMBO, onderwijs 

in een kleinschalige omgeving. De leerlingen worden via begeleide stages, theorie- en praktijkleren naar arbeid 

toegeleid. Sommigen maken na het PrO de overstap naar het MBO. In het PrO is ook aandacht voor het 

ontwikkelen van zelfredzaamheidscompetenties en persoonlijkheidsvorming. 

 

Het PrO neemt binnen het passend onderwijs een bijzondere plek in: het is regulier voortgezet onderwijs met een 

ondersteuningsbekostiging voor elke leerling. De scholen voor PrO krijgen net als andere VO-scholen de 

basisbekostiging vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast heeft elke leerling in het PrO recht op een landelijk 

vastgesteld bedrag (vanuit het ondersteuningsbudget van het SWV) aan ondersteuningsbekostiging. 

Omdat er reeds sprake is van een kleinschalige setting met een specifieke aanpak zit de extra ondersteuning die 

het praktijkonderwijs biedt al verweven in het onderwijsaanbod. 

 

Een leerling is toelaatbaar tot het praktijkonderwijs als het voldoet aan de landelijke criteria: 

1. IQ 55-80; 

2. 50% of meer leerachterstand op 2 of meer gebieden, waaronder begrijpend lezen en/of inzichtelijk 

rekenen; 

3. Bij IQ 75-80 en/of tegenstrijdige criteria moet de aanvrager motiveren waarom PrO aangevraagd wordt; 

4. Ouders moeten een schriftelijke zienswijze geven; 

5. Voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs kan deze omgezet worden naar een PrO-beschikking op grond van de 

‘Regeling bijzondere gevallen’. 

 

Voor alle leerlingen van het praktijkonderwijs wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. 

 

Het SWV is belast met de beoordeling van de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen PrO. 

 
 
 
 

4.8. Onderwijsondersteuning in schema 

 

 

wat waar wie bepaalt 

Basisondersteuning 

 

Regulier VO School 

Uitgebreide basisondersteuning 

 

Regulier VO School (ondersteuningsteam) 

Ondersteuning Praktijkonderwijs 

 

Praktijkonderwijs Ondersteuningsloket SWV 

 

 

 
 



30 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

Hoofdstuk 5 Extra ondersteuning Thuisnabij 
 

 

 
5.1. Inleiding 

 

Wanneer de basisondersteuning onvoldoende is voor het succesvolle verloop van de onderwijsontwikkeling van 

een leerling, dan is extra ondersteuning noodzakelijk. Hiervoor is er in het SWVVO3101 extra ondersteuning 

Thuisnabij. 

Extra ondersteuning Thuisnabij zijn arrangementen/klassen binnen de kaders van het reguliere VO. Het doel van 

deze extra ondersteuning is dat de leerlingen die in potentie regulier onderwijs kunnen volgen, zich zodanig 

ontwikkelen, dat ze kunnen instappen in of terugkeren naar de reguliere groep. Daarnaast bestaat de doelgroep 

uit leerlingen die in de reguliere school dreigen uit te vallen of uitvallen. Na instap of terugkeer in het reguliere 

onderwijsproces kan nazorg vanuit het arrangement - indien noodzakelijk - geboden worden. 

 

Uitgangspunten: 

• het betreft tijdelijke arrangementen t.b.v. het reguliere onderwijs en t.b.v. de leerling (en ouders) 

met speciale ondersteuningsbehoeften; 

• er wordt gewerkt met (uitstroom)perspectieven: onderwijs en arbeid; 

• samenwerken en afstemmen: het gaat om samenwerken en afstemmen tussen reguliere scholen 

onderling, tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs, tussen de verschillende vormen van 

gespecialiseerd onderwijs en tussen onderwijs-jeugdhulp. 

 

 

 

5.2. Doelgroep 

 

De doelgroep van extra ondersteuning Thuisnabij zijn die leerlingen die behoefte hebben aan meer ondersteuning 

dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden: ze hebben bovengemiddeld behoefte aan structuur, 

nabijheid en veiligheid in hun leeromgeving. De oorzaak van de ondersteuningsbehoefte ligt bij een stapeling van 

problematieken of complexe problematiek binnen het leergebied, gedrag en/of andere belemmeringen. De 

leerlingen die gebruik mogen maken van deze extra ondersteuning hebben (deels) in potentie (op termijn) 

perspectief binnen regulier onderwijs. 
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5.3. Waaruit bestaat extra ondersteuning Thuisnabij? 

 

Elke school heeft in haar eigen schoolondersteuningsprofiel (SOP) een uitgebreide omschrijving van onderstaande 

extra ondersteuning gemaakt. Uitgebreidere informatie is daar te lezen. 

 

 

 

Toelichting: breng de expertise naar het kind 

 

De scholen binnen het SWV hebben zich uitgesproken voor het inrichten van Thuisnabij passend onderwijs. Het 

ondersteuningsaanbod van de scholen binnen het SWVVO3101 bestaat tot nog toe uit een aanbod dat veelzijdig 

is en waar leerlingen met diverse problematieken geholpen kunnen worden. Dit aanbod concentreert zich vooral 

in een bepaald deel van de regio, m.n. in en in de buurt van Venlo , wat maakt dat leerlingen die niet dicht bij deze 

locatie wonen, veelal vanwege de geografische ligging van de voorziening t.o.v. hun woonplaats niet of moeilijk 

van het ondersteuningsaanbod gebruik kunnen maken. Dit geldt m.n. vooral voor de BZV en het Maasland. Doel 

van de scholen binnen het SWV is een zo breed dekkend extra ondersteuningsaanbod in te richten binnen de 

regio Noord-Limburg, hierbij wordt de expertise zoveel mogelijk naar het kind/de school toegebracht. 

Daarom maken de scholen in gezamenlijkheid afspraken over welk aanbod ingericht wordt. Hierbij gaat het om 

het ondersteuningsaanbod dat de school inricht en welke expertise daarbij nodig is. 

 

Extra ondersteuning Thuisnabij dient in gezamelijkheid uitgewerkt te worden door alle scholen in de vorm van 

voorzieningen op elke reguliere school. Elke school ontvangt van het SWV middelen om extra ondersteuning 

Thuisnabij in te richten, het gaat hierbij om een basisdeel en een extra deel (dat mede door de leerlingpopulatie) 

bepaald wordt. 

 

De verschillende scholen hebben elk hun eigen “couleur locale” en richten extra ondersteuning Thuisnabij 

passend bij de ondersteuningsvraag van hun leerlingpopulatie in en passend bij de ondersteuningsstructuur. 

Onder de extra ondersteuning Thuisnabij vallen voorzieningen die al op een aantal scholen zijn ingericht. 

Daarnaast omvat de extra ondersteuning Thuisnabij programma’s die nog volop in ontwikkeling zijn. Het gaat 

hierbij om een transitieproces naar een extra ondersteuning waarbij Thuisnabij voorop staat. Scholen zoeken naar 

extra mogelijkheden om deze extra ondersteuning vorm te geven en/of te borgen. Het doel is dat er binnen vier 

jaar een ondersteuningsstructuur staat die ervoor zorgt dat de jongeren in Noord-Limburg zoveel mogelijk 

Thuisnabij,  met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen. Vanuit de kwaliteitscyclus van het SWV zal extra 

aandacht besteed worden aan het monitoren van de extra ondersteuning Thuisnabij. 

 

 

Onderstaande zijn een aantal reeds bekende programma’s van het aanbod extra ondersteuning Thuisnabij 

omschreven. Aangezien de programma’s nog volop in ontwikkeling zijn, is een totaaloverzicht nu nog niet 

mogelijk. 
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Syntheseklassen 

 

Synthesetrajecten zijn samenwerkingsprojecten tussen reguliere VO-scholen en VSO. 

De reguliere VO-school schept de condities voor een syntheseproject. De doelgroep van de synthese-aanpak 

bestaat uit VSO-leerlingen die de competenties hebben om met extra ondersteuning binnen de reguliere school 

goed te functioneren. De doelgroep bestaat ook uit leerlingen van de reguliere school, waarbij de zorgvuldige  

inschatting gemaakt wordt dat zij middels het synthesetraject weer voldoende in ontwikkeling komen om de  

schoolloopbaan binnen de reguliere school succesvol voort te zetten. De benodigde expertise binnen de VO 

school wordt geleverd door het VSO. Deze voorziening zal zeker ingezet worden om vroegtijdig schoolverlaten te 

voorkomen. Door een tijdige interventie wordt hier schooluitval voorkomen. 

Centraal staat de expertisedeling en ontwikkeling i.s.m. de reguliere school en het team van de school. Enerzijds 

via expertise van het VSO, anderzijds via de reguliere school en het SWV. Door deze gezamenlijke 

deskundigheidsbevordering wordt er tevens gewerkt aan meer eenheid tussen de synthesegroepen en ook aan de 

mogelijkheid om incidenteel leerlingen van een andere school tijdelijk te bedienen. Verder dient de mogelijke 

bijdrage van bijv. ambulant begeleiders en experts vanuit de BZV in dezen benut te worden. Het integreren van de 

BZV-expertise m.b.t. het voorkomen van uitval, zal in het aanbod van de scholen zeker van toegevoegde waarde 

zijn. Daarnaast zou het ook mogelijk moeten zijn om in/naast deze setting, waar specifieke expertise aanwezig is, 

andere leerlingen met ondersteuningsvragen op te vangen. Hierbij wordt gedacht aan leerlingen met uitdagende 

gedragsvarianten, angststoornissen, sociaal-emotionele problematiek, systeemproblematiek tijdelijk op te vangen. 

Helpend zou hierbij zeker de ondersteuning van ketenpartners zijn, denk hierbij bijv. aan jeugdzorg of andere 

specifieke expertise. 

 

 

 

 

 

Maasland 

 

Bij de instroom van het PO naar het VO wordt voor een aantal leerlingen de inschatting gemaakt dat zij de 

competenties hebben om regulier voortgezet onderwijs te volgen, maar dat zij bij de start in het voortgezet 

onderwijs hulp, veiligheid en structuur nodig hebben om met succes aan dit onderwijs te participeren. De insteek 

van het SWV is vooral preventief in te steken op leerlingenondersteuning, daarom ondersteunt het SWV al jaren 

deze bijzondere onderwijssetting. Bij de afschaffing van de SVO-LOM-scholen is de keuze gemaakt om deze school 

onder te brengen bij het Blariacumcollege te Blerick. De toenmalige school is teruggebracht naar een afdeling 

voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2). Deze afdeling heeft de nadrukkelijke opdracht om de leerlingen dusdanig 

intensief te begeleiden, dat deze leerlingen met succes in leerjaar 3 van het reguliere onderwijs instromen. 

Aanvankelijk betrof dit uitsluitend VMBO-t-leerlingen die niet voldeden aan de criteria voor een lwoo-beschikking, 

maar die vanuit hun ondersteuningsvraag behoefte hadden aan ondersteuning die boven de uitgebreide 

basisondersteuning uitsteeg. Vanaf 2010 is hier een groep voor HAVO-leerlingen aan toegevoegd. Het merendeel 

van de leerlingen heeft kenmerken van ASS12. 

De financiering van deze afdeling geschiedt door het Blariacumcollege in Venlo, aangevuld met middelen vanuit 

het SWV. Voor verdere informatie zie schoolondersteuningsprofiel van Maasland. 

Het Maasland zal zich de komende 4 jaren richten op het goed neerzetten van hun profiel en de daaraan 

gekoppelde communicatie met het PO. 

                                                 
12ASS = Autisme Spectrum Stoornis 
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Er is momenteel ruimte voor ongeveer 64 brugklassers en 64 tweedejaars, waarvan er voor beide leerjaren 16 

plaatsen voor leerlingen op Havo(VWO) niveau zijn. De indicatieactiviteiten worden verricht door het 

gespecialiseerde ondersteuningsteam van Maasland (i.s.m. het SWV) i.s.m. de reguliere scholen. 

 

Een aandachtspunt is het borgen van kleinschaligheid en de schoolse setting: hierin wordt actief geïnvesteerd. Het 

Maasland zal naar mogelijkheid haar expertise delen met de andere scholen binnen het SWV. Doel is dat de 

scholen van het SWVVO3101 die buiten Venlo liggen, zich zodanig ontwikkelen dat ze leerlingen met een  

complexere ondersteuningsvraag en zwaardere sociaal-emotionele problematieken een passend 

ondersteuningsaanbod kunnen bieden. 

 

 

 

 

Onderwijs aan hoogbegaafden 

 

Het SWV streeft ernaar dat scholen in de regio breed hoogbegaafde leerlingen kunnen ondersteunen. Dit hoort 

feitelijk bij de uitgebreide basisondersteuning. Een deel van deze leerlingen heeft, behalve het feit dat ze meer- of 

hoogbegaafd zijn, een uitdagende gedragsvariant die erg veel ondersteuning vraagt. Bij College Den Hulster in 

Venlo wordt het programma Da vinci uitgevoerd. De algemene doelstelling van de Da Vinci Class is het verzorgen 

van een passend programma aan hoogbegaafde dubbel bijzondere leerlingen dat recht doet aan hun talenten en 

hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo, dat ze zich staande kunnen houden in de maatschappij en uiteindelijk 

met een startkwalificatie in staat zijn een vervolgstudie te volgen. 

De Da Vinci Class is gestart in 2010 en het programma is sindsdien steeds op onderdelen aangepast en verbeterd. 

De afstroom van begaafde leerlingen is hierdoor de afgelopen jaren sterk afgenomen. 

De instroom van meer dubbel bijzondere leerlingen in het programma (en daarmee de samenhangende 

zorgvraag) neemt toe. De kerngroep kenmerkt zich door een sterke ondersteuningsbehoefte m.b.t. sociaal-

emotionele en gedragsproblematiek. 

Het Da Vinci-team zal de komende periode onderzoeken wat ze als school kunnen bieden en borgen op het gebied 

van onderwijs en begeleiding. Uitgangsprincipe blijft dat de afdeling Da Vinci geen aparte onderwijsplek voor de 

leerlingen blijft, maar dat het programma zodanig opgezet is dat de leerlingen uiteindelijk deelnemen aan het 

reguliere programma.  Hiervoor is door de school een stappenplan opgezet. 

Expertisedeling- en bevordering van personeel en samenwerking tussen PO en VO is hierbij van belang. Het SWV 

gaat hierop inzetten en vraagt daarbij scholen in het SWV het aanbod van hun onderwijsprofiel mbt 

hoogbegaafdheid met elkaar af te stemmen. Doel hiervan is te komen tot een beleid op dit vlak dat recht doet aan 

de leerlingen in de regio.  
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5.4. Hoe zal het SWV extra ondersteuning Thuisnabij monitoren? 

Het SWV zal naast de reguliere kwaliteitscyclus extra aandacht besteden aan het monitoren van de extra 

ondersteuning Thuisnabij. Er zal o.a. geëvalueerd worden of en hoe de vooropgestelde doelen bereikt zijn. Er zal 

de vraag gesteld worden naar waarom doelen al dan niet (helemaal) bereikt zijn en of de middelen doelmatig zijn 

ingezet. Verder is het creëren van verbinding en samenwerking met (keten)partners een belangrijk criterium. Ook 

zal er gekeken worden naar de manier waarop scholen aan expertisebevordering/-deling/-borging doen. Er zal van 

scholen gevraagd worden bij te sturen indien nodig. Scholen zijn ervan op de hoogte dat het wettelijk 

voorgeschreven is dat voor iedere leerling die aangewezen is op extra ondersteuning een OPP wordt opgesteld. 

Een overzicht van de transitie en hoe deze zal worden gemonitord is te vinden in bijlage 5. 

 

 

 

 

5.5. Facilitering 

Facilitering van de leerarrangementen vanuit het SWV gebeurt d.m.v. geoormerkte gelden. Dit wordt in de 

meerjarenbegroting en het jaarlijkse programma/activiteitenplan geconcretiseerd. 

 
 

 

 

5.6. Internationale Schakel Klas/Eerste Opvang Anderstaligen 

 

De internationale schakelklas (ISK)/ de eerste opvang voor anderstaligen (EOA) is bedoeld voor leerlingen, die de 

Nederlandse taal niet of slechts beperkt beheersen. In veel gevallen gaat dit tevens gepaard met 

cultuurproblemen en andere belemmerende factoren voor de leerling. 

Voor de regio van het SWV is deze ondergebracht als afdeling van het Valuascollege (ISK Valuascollege) te Venlo en  

EOA Taalrijk in Horst. Het aantal fluctueert vanwege de politieke ontwikkelingen. De meeste leerlingen zijn 

afkomstig uit de Oost-Europese landen, Syrië en Afrikaanse landen. 

Gemiddeld genomen verblijven de meeste leerlingen 2 jaar op de ISK/EOA, waarna een instroom in het VO, PrO of 

MBO (veelal Entree) volgt. 

Ook hier is het van belang dat de instroom in de vervolgopleiding zorgvuldig verloopt en dat de 

ondersteuningsteams van de scholen hier een (arrangerende en bewakende) rol spelen. 
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5.7. Extra ondersteuning Thuisnabij in schema 

 
 

Voorziening Doelgroep Belangrijkste 

instroom 

Leerlijnen Uitstroomperspectief 

Maasland 

Brugklas en tweede 

leerjaar 

ondersteund VMBO 

en Havo 

Meervoudige problematiek 

met perspectief instroom 

regulier onderwijs lj 3 

PO 

SBO 

So rec 4 

VMBO-theoretisch 

Havo 

Regulier VO lj 3 

ISK (Internationale 

Schakelklas)/EOA 

(eerste opvang 

anderstaligen) 

 

Ontbreken Nederlandse 

taalvaardigheden en 

cultuurproblematiek 

Buitenland via 

gemeenten 

alle Perspectief regulier VO, 

regulier MBO (HBO), 

PrO, VSO 

Onderwijs aan 

hoogbegaafden 

Hoogbegaafde (dubbel 

bijzondere) leerlingen 

PO en andere VO-

scholen 

Havo/VWO Regulier Havo/VWO 

Syntheseklas VSO-leerlingen met potentie 

doorgroei regulier VO, ook VO-

leerlingen met complexere 

problematiek 

VSO/VO Voornamelijk VMBO Reguliere klassen VO 

Eigen 

leerarrangementen 

scholen 

Zie SOP van de individuele 

scholen 

Eigen leerlingen alle nvt 

 

 
 

 

5.8. Residentiële  leerlingen 

 

Vanwege psychische, dan wel justitiële problematiek worden bepaalde leerlingen tijdelijk behandeld in 

gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. Hierbij wordt gelijktijdig voor de module “onderwijs” een beroep gedaan 

op een gespecialiseerde onderwijsinstelling, die verbonden is aan deze gespecialiseerde vorm van jeugdzorg. 

Wanneer de behandelperiode afloopt wordt allereerst onderzocht of een terugkeer naar de school van herkomst 

een haalbare optie is. 

Het ondersteuningsteam van de school en evt. het ondersteuningsloket worden hierbij ingeschakeld. Indien een 

terugkeer naar het reguliere onderwijs moeilijk lijkt of te vroeg komt, wordt altijd het ondersteuningsloket 

ingeschakeld om de toelaatbaarheid van deze leerling tot een gespecialiseerde onderwijsvoorziening te bepalen. 

Ook deze thematiek zal de komende planperiode in directe samenwerking met de betrokken 

voorzieningen/scholen verder uitgewerkt worden. 
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5.9. Samenwerking ten behoeve van 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) 

dat hiertoe door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap rechtstreeks gefinancierd wordt (en waar 

het Samenwerkingsverband dus niet verantwoordelijk voor is). Voor extra ondersteuning in de klas dienen we wel 

het eigen ondersteuningsbudget in te zetten. Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee 

Nederlandse epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn 

verbonden aan een Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde 

leerstoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Het LWOE 

biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in het speciaal onderwijs 

(https://www.lwoe.nl/). 

 

 

 

 

5.10. Samenwerking ten behoeve van zieke leerlingen 

 

Zorgdragen voor continuïteit in onderwijs tijdens ziekte is de verantwoordelijkheid van de school waar de leerling 

is ingeschreven. Voor informatie over en begeleiding bij het inrichten van dit proces kan een beroep gedaan 

worden op Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Kinderen die ziek zijn hebben vaak tijdelijk of 

langdurig behoefte aan extra ondersteuning van de school. De consulenten Onderwijsondersteuning Zieke 

Leerlingen begeleiden zieke leerlingen in het onderwijs en ondersteunen de school waar nodig. De consulenten 

zijn aangesloten bij het landelijk netwerk Ziek zijn & onderwijs (Ziezon). Deze ondersteuning wordt door de 

overheid bekostigd. Leerlingen die ziek zijn kunnen rechtstreeks door de scholen worden aangemeld via 

www.bco-onderwijsadvies.nl. Meer informatie over ondersteuning van zieke kinderen is te vinden op de website 

van Ziezon (https://ziezon.nl/). 

 

https://www.lwoe.nl/
http://www.bco-onderwijsadvies.nl/
https://ziezon.nl/
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Hoofdstuk 6 Toelaatbaarheid: het ondersteuningsloket 
 

Voor het bepalen van de toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het verlengen van 

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) VSO (en het bepalen van de toelaatbaarheid tot gespecialiseerde 

ondersteuningsvoorzieningenen) heeft het samenwerkingsverband het Ondersteuningsloket ingericht13. Het 

ondersteuningsloket geeft een deskundigenadvies af. Daarnaast vervult het Ondersteuningsloket een steeds meer 

consultatieve functie. 

 

De vaste samenstelling hiervan bestaat uit: 

- gz-psycholoog / orthopedagoog vanuit het reguliere Voortgezet Onderwijs; 

- gz-psycholoog / orthopedagoog vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs; 

- specialist jeugdzorg, met aandacht voor de zienswijze van de leerling en/of de ouders en de implicaties van de 

geboden of noodzakelijk geachte jeugdzorg (tevens voorzitter); 

- afhankelijk van de vraagstelling de bijdrage van een medicus en/of andere betrokken disciplines. 

 

 
De werkwijze is als volgt: 

Het Ondersteuningsloket wordt ingeschakeld door het ondersteuningsteam van de school wanneer de school stelt 

dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft om succesvol aan het onderwijsproces deel te nemen, dan de 

school kan bieden. Dit in goede samenspraak met de ouders en leerling. 

De school draagt t.b.v. de aanmelding bij het loket zorg voor een zorgvuldig ingevuld HGPD-formulier, 

communicatie met leerling en ouders en evt. andere betrokkenen of infobronnen. Het Ondersteuningsloket denkt 

mee over alternatieve arrangementen en kan een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor een 

gespecialiseerde onderwijsvoorziening. 

 

De besprekingen vinden zoveel mogelijk op basis van consensus plaats. Het deskundigenadvies van beide 

gedragswetenschappers en de specialist jeugdzorg wordt hierop gebaseerd. Het deskundigenadvies wordt 

expliciet geformuleerd en vastgelegd. De directeur SWV bepaalt de toelaatbaarheid (via een TLV) tot een 

gespecialiseerde onderwijsvoorziening op basis van dit deskundigenadvies. 

De leden van het ondersteuningsloket, het secretariaat alsmede de directeur SWV zijn gehouden aan de 

richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

In bijlage 7 is het beleidsstuk m.b.t. het ondersteuningsloket terug te vinden. De ontwikkelingen binnen de nieuwe 

planperiode vragen een veranderende rol van het ondersteuningsloket. Behalve voor het afgeven van TLV’s, zal 

het ondersteuningsloket een consultatieve functie vervullen. De afbakening van de rollen en taken vraagt extra 

aandacht. Het beleidsstuk zal nog aangepast worden.  

                                                 
13 Zie bijlage 7 
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Schematisch verloopt het proces als volgt: 

 

  
(Aanmelding) 

Leerling VO/VSO voor 

gespecialiseerd onderwijs 

Ondersteuningsteam school 

Ondersteuningsloket  

SWV VO 31.01 
Nee 

Terug  naar 

ondersteuningsteam 

school 

Ja (tijdelijke) 

toelaatbaarheidsverklaring 

• Maasland 

• VSO 

• PrO 
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Hoofdstuk 7 Speciale ondersteuning: Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO) 
 

 

7.1. Inleiding 

 

Sommige leerlingen zijn aangewezen op gespecialiseerd onderwijs. Een leerarrangement biedt deze jongeren 

onvoldoende ondersteuning, zij zijn aangewezen op VSO. Dit hoofdstuk beschrijft het VSO in het SWVVO3101. 

 

 

 

7.2. Wat biedt het VSO? 

 

Het VSO biedt een specifiek onderwijsaanbod dat afgestemd is op de pedagogisch-didactische onderwijs-

ontwikkelbehoefte van de leerling. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met expertise gericht op de 

doelgroep. De ondersteuningsstructuur in het VSO biedt intensieve begeleiding op maat. 

 

Het VSO bestaat uit 4 clusters: 

cluster 1: blinde, slechtziende kinderen; 

cluster 2: dove, slechthorende kinderen; 

cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen; 

cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen. 

 

VSO-scholen stellen een plan met het ontwikkelperspectief (OPP) voor iedere leerling vast. Hierin staat hoe een 

leerling zijn ontwikkelmogelijkheden zo goed mogelijk kan benutten. Daarnaast beschrijft het hoe de 

school toewerkt naar een passend door- of uitstroomprofiel. Dat kan zijn: 

• een diploma halen; 

• uitstroom naar werk; 

• uitstroom naar arbeidsmatige of belevingsgerichte dagbesteding. 

Het SWV ondersteunt de scholen om toe te werken naar een meer reguliere setting zoals een reguliere VO-school 

(synthese), of een combinatie van VO en VSO (symbiose) of naar (regulier) vervolgonderwijs (MBO/HBO/WO). De 

samenwerking tussen het VO en VSO is hierbij een voorwaarde (zie ook het stuk over de leerarrangementen). 

 

 

 

7.3. Doelgroep 

 

Leerlingen die behoefte hebben aan gespecialiseerde en intensieve ondersteuning bij hun leerproces, hun sociaal-

emotionele ontwikkeling en/of hun gedragsregulering kunnen terecht in het VSO. 

Deze jongeren zijn in hun ontwikkeling belemmerd door complexe problematiek, deze komt voort uit (een 

combinatie van): 

- een verstandelijk beperking; 

- een fysieke beperking; 

- complexe gedragsproblemen; 

- psychiatrische problemen. 



40 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

7.4. Toelaatbaarheid: zie hoofdstuk 6 ondersteuningsloket 

 

 

 

7.5. Facilitering 

 

De facilitering van de inrichting van het VSO gebeurt door middelen (vaste bedragen volgens categorie van 

ondersteuning) van de Rijksoverheid . 
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7.6. VSO-scholen 

 

VSO-scholen met een vestiging in de regio SWVVO3101 

 

Voorziening Doelgroep Belangrijkste 

instroom 

Leerlijnen Uitstroomperspectief 

Impuls 

(VSO cluster 

3) 

Zeer moeilijk lerende 

kinderen (ZML) en 

meervoudig beperkte 

kinderen (MK) van 12 t/m 

18 jaar (indien noodzakelijk 

tot 20 jaar). 

REC 3  SO   
Stroming 1 is voor leerlingen 

die een intensieve begeleiding, 

zorg en ondersteuning nodig 

hebben (bescherming en 

sturing). Het aanleren van 

vaardigheden op het terrein 

van zelfredzaamheid (je 

wassen, je verzorgen) vraagt 

hier nog veel aandacht. 

Daarnaast vraagt het jezelf 

uitdrukken en je wensen 

duidelijk maken nog om een 

specifieke begeleiding. Er 

wordt gewerkt met Nederlands 

ondersteund door gebaren. 

Stroming 2 is voor leerlingen 

die op het gebied van sociale 

omgang en weerbaarheid nog 

geregeld hulp nodig hebben en 

die we ondersteunen bij het 

plannen en organiseren. 

In stroming 3 is de begeleiding 

die we bieden meer coachend 

van aard. Leerlingen worden 

meer aangesproken op hun 

eigen verantwoordelijkheid en 

hun vermogen zelf keuzes te 

maken. 

 

Stroming 1: 

Belevingsgerichte 

/activerende 

dagbesteding 

 

 

Stroming 2 en 3: 

Arbeidsmatige 

dagbesteding, sommigen 

betaalde arbeid. 

 

Mytylschool 

Ulingshof 

(VSO Cluster 

3) 

Lichamelijke en/of 

meervoudige handicap, die 

aangewezen zijn op een 

geïntegreerd aanbod van 

onderwijs en revalidatie. 

12 t/m 18 jaar (indien 

noodzakelijk tot 20 jaar). 

 

 

Mytylschool 

Ulingshof en 

medische 

indicaties 

Leerroutes variërend voor 

leerlingen met een IQ lager dan 

35 t/m 120 en hoger. 

 

D1: Belevingsgerichte 

dagbesteding 

D2: Activiteitengerichte 

dagbesteding 

D3: Arbeidsmatige 

dagbesteding 

Arbeid, PrO, vmbo-b, vmbo-k, 

vmbo-t, Havo/VWO 

 

Belevingsgerichte 

dagbesteding 

Activiteitengerichte 

dagbesteding 

(een enkeling) 

Arbeidsmatige 

dagbesteding 

 

Overlap / afstemming 

Werkenrode Groesbeek 

De Velddijk 

(VSO Cluster 

4) 

 

Leerlingen met 

gedragsstoornis en/of 

psychische problematiek 

REC 4 SO 

Sbao 

Regulier VO 

Diplomagericht onderwijs 

vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t 

 

Uitstroomprofiel arbeid 

Vervolgonderwijs 

 

Arbeid 
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van 12 t/m 18 jaar (indien 

noodzakelijk tot 20 jaar). 

Buiten regio en 

jeugdhulp 

Arbeidsmatige 

dagbesteding. 

 

VSO De 

Wijnberg 

Leerlingen met gedrags- 

en/of psychiatrische 

problematiek die de context 

en expertise van een 

systemisch integraal aanbod 

(onderwijs en zorg; één kind 

– één plan) behoeven. 

O.a. via medische, 

psychische 

indicatie of TLV. 

Leerlingen zijn 

zowel afkomstig 

van regulier als 

speciaal 

onderwijs. 

Bovenregionale 

instroom. 

 

Leerlijnen vervolgonderwijs en 

arbeid, waarin het 

levensfaseplan van de leerling 

centraal staat. Er is een rijk 

aanbod voor persoonlijke- en 

talentontwikkeling, naast 

kernvakken en stagetrajecten. 

 

Uitstroom is vooral 

gericht op het kind in de 

gedachte van passend 

onderwijs binnen de 

regio. De focus ligt  

voornamelijk op zo 

regulier mogelijk. Bij 

uitstroom na ‘afronding’ 

van het laatste jaar VSO, 

zijn er drie 

uitstroombestemmingen

: vervolgonderwijs, 

arbeid en in geringe 

mate (beschutte) 

arbeid.     

 

VSO-scholen buiten de regio SWVVO3101 

 

Een aantal VSO-scholen buiten de regio hebben een aanbod dat beter past bij de ondersteuningsbehoefte of bij 

de wens van ouders/leerlingen. Meer informatie over deze scholen is te vinden via de website van de 

desbetreffende school. 

 

Voorziening Website Gemeente Doelgroep 

De Berkenschutse www.berkenschutse.nl 

 

Heeze leerlingen met een 

gediagnostiseerde 

autisme spectrum stoornis 

(ASS) (neurobiologische 

ontwikkelingsstoornissen) 

 

meervoudig gehandicapten 

langdurig zieke kinderen 

 

zeer moeilijk lerenden 

 

 

De Ortolaan www.ortolaanheibloem.nl 

 

Heibloem Ernstige gedragsstoornissen 

en/of psychiatrische 

problemen 

Werkenrode www.werkenrodeschool.nl 

 

Groesbeek Lichamelijke of meervoudige 

beperking 

 

langdurig zieke leerlingen 

 

licht verstandelijke 

beperkingen in combinatie 

met complexe psychiatrische 

stoornissen 

 

De Korenaer www.vso-korenaer.nl 

 

Regio Eindhoven Gedrags- en/of 

psychiatrische problemen 

http://www.berkenschutse.nl/
http://www.ortolaanheibloem.nl/
http://www.werkenrodeschool.nl/
http://www.vso-korenaer.nl/
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7.7. Samenwerking en afstemming met Cluster 1 en Cluster 2 

 

Een beperkt aantal leerlingen is aangewezen op zeer gespecialiseerde voorzieningen. Er is afstemming met de 

onderwijsvoorzieningen Cluster 1 en vooral Cluster 2. Er gaan 41 leerlingen uit het SWVVO3101 naar Cluster 2 

scholen (1-10-2017). Over de inzet, afstemming en samenwerking met Cluster 2 zijn een aantal afspraken 

gemaakt14. De ambulant begeleider Cluster 2 participeert in het netwerk ondersteuningscoördinatoren. Cluster  2 

heeft betrekking op leerlingen met een auditieve en/ of communicatieve beperking. Voor deze leerlingen wordt 

(indien van toepassing) in dialoog tussen VO-school en Cluster 2 een passend arrangement opgesteld en 

uitgevoerd. Verder verleent Cluster 2 diensten m.b.t. onderzoek en toeleiding van leerlingen met vermoedelijke 

Cluster 2 kenmerken 

Met Cluster 1 zijn basisafspraken gemaakt (zie bijlage 5). Vanuit het SWVVO3101 gaan er 7 leerlingen naar Cluster 

1 scholen (1-10-2017). 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Zie bijlage 6 
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Hoofdstuk 8 Innovatie 

 

8.1. Inleiding 

 

Het SWVVO3101 streeft ernaar een samenwerkingsverband in ontwikkeling te blijven. Het SWV motiveert de 

scholen “nieuwe” ideeën m.b.t. onderwijsondersteuning te realiseren. Met deze maatregel worden scholen 

geprikkeld om “Out-of-the-box” te denken en in blijven spelen op actuele ontwikkelingen rondom 

ondersteuningsvragen bij hun doelgroep. Dit vraagt een facilitering. Gedurende de planperiode 2019-2023 wordt 

scholen de mogelijkheid geboden om bij het SWV een projectaanvraag in te dienen om zo extra middelen te 

genereren t.b.v. innovatie m.b.t. onderwijsondersteuning. Het SWVVO3101 heeft een beperkt deel van haar 

middelen hiervoor gereserveerd. 

 

 

 

8.2. Voorwaarden 

 

Het kader waarbinnen het project uitgevoerd wordt: 

• Het innovatieproject levert een bijdrage aan thuisnabij passend onderwijs. 

• Er is een verbinding met één of meerdere ketenpartners (een andere V(S)O-school, jeugdzorg, 

bedrijfsleven, etc.).   

• Er is sprake van expertisebevordering/-deling/-borging. 

• Het innovatieproject heeft een beperkte looptijd, daarna kan het structureel ingezet worden, zonder 

extra middelen van het SWVVO3101. 

• De cofinanciering van het goedgekeurde project bedraagt 50% van de kosten. 

 

 

 

8.3. Beoordeling en monitoring 

 

Een afvaardiging van het directeurenoverleg geeft a.d.h.v. gedefinieerde criteria aan de directeur van het SWV een 

advies over welke projecten in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de innovatiegelden. De directeur 

betrekt in dit advies ook een leerling- en ouderafvaardiging vanuit scholen van het SWV. De directeur van het SWV 

kent op basis van dit advies de projecten toe,  daarnaast bepaalt de directeur van het SWV i.o.m. de 

penningmeester de hoogte van het toegekende bedrag. 

De opbrengsten van de projecten worden gemonitord, passend binnen de kwaliteitscyclus van het SWV. Dit zal 

gebeuren a.d.h.v. de door de scholen zelf gestelde doelen binnen de projecten. Daarnaast zal getoetst worden of 

de projecten binnen de vooropgestelde kaders van de innovatieprojecten uitgevoerd zijn. 
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Hoofdstuk 9 Samenwerking met ouders15 

 

 

 

9.1. Uitgangspunt 

 

Ouders worden gezien als partners bij het vormgeven van de schoolloopbaan van hun kind (leerling). Dit 

uitgangspunt doet een groot appèl op het communiceren en handelen van de scholen. De daadwerkelijke 

verantwoordelijkheid voor de communicatie met de ouders ligt bij de afzonderlijke scholen, die dit in hun 

schoolplan en schoolgids verder uitwerken. In het schoolondersteuningsprofiel van elke school staan ook de 

samenwerking en afstemming met de ouders benoemd. 

Het SWV komt aan bod, zodra er mogelijk sprake is van zorgplicht en van extra ondersteuning voor de leerling 

binnen de school of via gespecialiseerde ondersteuning binnen het SWV. Daarnaast komen de belangen en de 

geformaliseerde inbreng van de ouders aan bod in de ondersteuningsplanraad. 

 

 

 

9.2. Zorgplicht 

 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. De school moet vervolgens een zo passend mogelijk 

aanbod doen op de eigen, een andere reguliere of een speciale school. Na aanmelding heeft de school zes weken 

de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden 

verlengd16. De school onderzoekt eerst of ze de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kan bieden, 

eventueel met extra ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs of van het SWV. Soms heeft de 

school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen 

bij de ouders. De scholen binnen het SWV beoordelen of de leerling voldoende ondersteuning heeft vanuit de op 

de school geboden basisondersteuning. Indien die ontoereikend is, kan extra ondersteuning ingezet worden in het 

kader van een leerarrangement of VSO. Het SWV streeft in elke casus naar goed overleg en consensus over de 

schoolkeuze (een andere reguliere VO- of VSO-school) voor een leerling. Vanuit de zorgplicht die scholen hebben 

om een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen te doen, is er geen toestemming van ouders nodig voor een 

aanvraag speciale / extra ondersteuning bij het SWV. Ouders moeten hierover wel geïnformeerd worden. De 

zorgplicht houdt ook in dat een school een leerling pas mag verwijderen als een andere school bereid is gevonden 

die leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt. 

 

 

 

9.3. Ouders en ondersteuning 

 

Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven het beleid m.b.t. de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de 

gespecialiseerde ondersteuning. Verder is aangegeven hoe de toewijzing tot extra en gespecialiseerde 

ondersteuning tot stand komt. 

Bij de besluitvorming over de toekenning van extra ondersteuning is de informatie en zienswijze van de ouders 

altijd van belang. Deze informatie wordt door het ondersteuningsteam/het ondersteuningsloket geïnventariseerd 

en meegenomen bij de eventuele toekenning tot extra ondersteuning binnen de school. Na toekenning van extra 

ondersteuning is de mentor (mogelijk ook een andere medewerker van de school of de ambulante begeleider) 

verantwoordelijk voor een goede communicatie en betrokkenheid van de ouders. 

                                                 
15Hiermee wordt bedoeld: ieder die het ouderlijk gezag of de voogdij over een kind uitoefent 
16Tijdens de schoolvakanties loopt deze periode door 
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Het plan (HGPD of OPP), de (tussentijdse) evaluatie en de bijstelling/voortgang worden gedeeld met de ouders en 

de leerling. 

Bij het onderzoeken van de wenselijkheid van gespecialiseerd onderwijs wordt idealiter op basis van consensus 

(ouders/school) het Ondersteuningsloket ingeschakeld. Dit loket bepaalt de (tijdelijke) toelaatbaarheid tot 

bepaalde gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. In directe communicatie met leerling en ouders volgt hierna 

nog de daadwerkelijke intake en plaatsing op die gespecialiseerde voorziening. Realistische verwachtingen en een 

oriëntatie op de praktische werkwijze van deze voorziening zijn wezenlijk in dit proces. 

 

 

 

9.4. Privacy 

 

Alle ondersteuningssituaties waarover geschreven wordt in dit ondersteuningsplan bevatten privacygevoelige 

kenmerken. Er worden immers gegevens vastgelegd over het functioneren van de leerling. Wettelijk gezien moet 

nadrukkelijk toestemming worden gegeven voor het uitwisselen van persoonlijke informatie. Een uitzondering 

hierop vormt het uitwisselen van gegevens tussen een school en een SWV passend onderwijs. De wet schrijft voor 

dat een SWV de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van leerlingen zonder toestemming mag 

verwerken voor zover het gaat om de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of -voorzieningen, het adviseren 

over de ondersteuningsbehoefte of de toelaatbaarheid tot het VSO (WVO, artikel 17 a, lid 14). Dit betekent dat 

scholen deze gegevens zonder toestemming van ouders mogen verstrekken aan het SWV in het kader van een 

aanvraag. Het SWV stelt voorop dat ouders op de hoogte zijn van het feit dat er gegevens uitgewisseld worden, 

welke dat zijn, en met welk doel. Scholen geven dit aan in het op overeenstemming gericht overleg met de ouders 

(en eventueel de leerling). De school dient zich bij het aanleveren van de informatie steeds af te vragen of de 

hoeveelheid en de aard van de informatie voldoet aan de volgende criteria: genoeg om een besluit te kunnen 

nemen, maar niet meer dan nodig. 

 

Het SWV bewaart de gegevens gedurende de wettelijke termijn van drie jaar. Enkel het SWV en de deskundigen 

ten aanzien van de toelaatbaarheid hebben toegang hebben tot deze gegevens. De gegevens zullen alleen aan het 

bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven worden verstrekt. Voor een nadere uitwerking 

van het thema privacy binnen het SWV wordt verwezen naar het privacy protocol. 

 

 

 

9.5. Leerlingenvervoer 

 

Onder bepaalde voorwaarden kan een VSO-leerling gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeente waar de 

leerling woont, is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Er kan aanspraak gemaakt worden op een 

vergoeding voor leerlingenvervoer van leerlingen naar het VSO. Ouders vragen het vervoer aan via het formulier 

van hun woonplaats. De gemeenten in het SWVVO3101 gaan bij de toekenning uit van de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school voor VSO. Zij nemen een besluit over de toekenning, aard en duur van het leerlingenvervoer. 

Indien ouders het niet eens zijn met de beslissing van de gemeente, dan kunnen ze bij hun gemeente in bezwaar 

en beroep gaan. 
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Hoofdstuk 10  Klachten- en bezwaarprocedure 
 
 
 
10.1. Inleiding 

 

Wanneer ouders, leerlingen en/of scholen het niet eens zijn met beslissingen van het SWVVO3101, dan kunnen ze 

hiertegen klacht/bezwaar indienen bij het SWVVO3101 of bij andere instanties. Het SWVVO3101 nodigt ieder die 

een klacht/bezwaar heeft uit voor een gesprek hierover, alvorens een formele klacht/formeel bezwaar in te 

dienen. 

 

 

 

10.2. Procedure binnen SWVVO3101 

 

Belanghebbenden  (de school, de ouders en/of leerling) kunnen een bezwaarschrift indienen: 

Dit is gericht aan de directeur van het SWVVO3101 en wordt ingediend bij het secretariaat van het SWV. Het bevat 

minimaal: a) naam/adres indiener, b) omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, c) 

onderbouwing van het bezwaar en d) datum en handtekening. 

Het bezwaar dient te gebeuren binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit van het ondersteuningsloket 

van het SWV. Het SWVVO3101 beslist binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift over het bezwaar. 

Het SWVVO3101 zal altijd de belanghebbenden alvorens over het bezwaar te beslissen, horen. Dit gebeurt bij 

voorkeur in een persoonlijk gesprek tussen de belanghebbenden en de directeur van het SWV en indien 

noodzakelijk een andere vertegenwoordiger van het SWVVO3101. Het gehoord worden gebeurt op vrijwillige 

basis. 

Indien een bezwaar een besluit TLV VSO betreft, kan in tweede instantie het bezwaarschrift ingediend worden 

door het bevoegd gezag van de school of ouders bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie 

Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/ (V)SO. 

 

 

Wat? Waar indienen 

School, ouders en/of leerling zijn het oneens over een besluit 
van het SWV m.b.t. een TLV of leerarrangement. 

SWVVO3101, bezwaarschriftprocedure 
t.a.v. de directie 
Postbus 829 
5900 AV Venlo 
077-3519284 

Na de interne bezwaarschriftprocedure zijn school en/of 
ouders het nog steeds niet eens met het besluit over de TLV 
VSO (dit geldt niet voor leerarrangementen of de TLV PrO). 

Landelijke Bezwaaradviescommissie 
toelaatbaarheidsverklaringen SBO/(V)SO 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
030-2809590 
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10.3. Andere instanties 

 

 

 

Behalve bovenstaande procedure zijn er ook instanties die kunnen ondersteunen bij een verschil van mening  over 

ondersteuningstoewijzing, schoolplaatsing, verwijdering of OPP. Deze staan hieronder kort beschreven: 

 

Onderwijsconsulenten: indien ouders en school een conflict hebben over extra ondersteuning, schoolplaatsing, 

verwijdering of ontwikkelingsperspectief kunnen ouders en scholen kosteloos een beroep doen op 

onderwijsconsulenten. Deze onafhankelijke deskundigen bemiddelen tussen de partijen 

(www.onderwijsconsulenten.nl). 

 

Onderwijsgeschillen: mocht bemiddeling geen uitkomst bieden, dan kunnen ouders en/of de school de landelijke 

geschillencommissie inschakelen. Deze commissie oordeelt bij meningsverschillen over bovengenoemde 

onderwerpen. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen tien weken uitspraak wanneer zij een geschil 

krijgt voorgelegd. Bij haar oordeel houdt de commissie rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het 

ondersteuningsplan (www.onderwijsgeschillen.nl). 

 

College voor de rechten van de mens: indien ouders van mening zijn dat hun kind binnen het onderwijs een 

ongelijke behandeling krijgt (bij handicap of chronische ziekte) kunnen ze een klacht indienen bij het College voor 

de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling). De uitspraak is niet bindend, maar wordt 

meestal opgevolgd (www.mensenrechten.nl). 

 

Rechtspraak: in het Nederlandse recht is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de rechtspraak 

(www.rechtspraak.nl). 

 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Hoofdstuk 11  Kwaliteitszorg in het samenwerkingsverband 

 

 

11.1 Inleiding 

 

De doelen van passend onderwijs zijn duidelijk verankerd in de visie, het beleid en de acties van het SWV. Op 

hoofdlijnen heeft het SWV de activiteiten voor de komende periode gepland. Gekozen is voor een 

resultaatgerichte benadering waarbij op school en op bovenschools niveau in het belang van de schoolloopbaan 

van de leerling resultaten geboekt moeten worden. Om zicht te krijgen op de effecten van de inspanningen van de 

scholen en van het SWV is een toegesneden systematiek voor monitoring en evaluatie noodzakelijk. 

 

Het SWV gaat hierbij uit van de drie kwaliteitsaspecten die de Inspectie voor het onderwijs heeft geformuleerd 

voor passend onderwijs: 

 

Resultaten: 

een passende plek voor iedere leerling door een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 

(analyse van het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters, zicht op leerlingen die tussen wal en schip 

vallen, doorstroomgegevens, resultaten samenwerking jeugdhulp). 

 

Kwaliteitszorg en ambitie: 
- kwaliteitszorg d.m.v. systematische (zelf)evaluatie door het SWV; 

- planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording hierover en borging van 

verbeteringen; 

- kwaliteitscultuur gedragen door het bestuur van het SWV, dat transparant en integer 

werkt en handelt; 

- verantwoording en dialoog door het bestuur over gestelde doelen en behaalde 

resultaten, zowel intern als met externe belanghebbenden. 

Financieel beheer volgens de principes van: 
- continuïteit - het SWV is financieel gezond op korte en lange termijn -  en  

- doelmatigheid – het SWV maakt efficiënt en effectief gebruik van de bekostiging. 

 

 

11.2 Toezichtkader Inspectie van het onderwijs 

 

De inspectie bepaalt de risico’s in het functioneren van een SWV o.a. aan de hand van de volgende parameters: 

- Aantal thuiszitters (niet deelnemers aan onderwijs) waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen 

leerlingen die niet zijn ingeschreven bij een school (absoluut verzuim) en leerlingen die wel zijn 

ingeschreven, maar zonder geldige reden of ontheffing geen lessen volgen (verzuim). 

- Spreiding en doorstroom in het onderwijs. Hoe past het SWV passend onderwijs toe? Aan welke 

onderwijsinstellingen volgen de leerlingen die extra ondersteuning krijgen onderwijs? De inspectie 

vergelijkt cijfers van doorstroom, uitstroom, af- en opstroom van het SWV met het landelijk gemiddelde. 

- Eerder gegeven oordelen op scholen en instellingen. Hoeveel scholen in het SWV vallen onder aangepast 

toezicht, en hoe verhoudt zich dit tot het landelijk gemiddelde? 

- Signalen. Zijn er signalen die wijzen op tekortkomingen in de uitvoering van passend onderwijs in het 

SWV? Deze signalen verkrijgt de Inspectie door beroep- en bezwaarprocedures en klachten (aantal, 

inhoud, uitspraken) te inventariseren. Ook signalen vanuit het veld neemt de Inspectie mee. 
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- Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. De inspectie 

kijkt naar de structuur van het samenwerkingsverband en de inzet van financiële- en personele middelen. 

De vraag daarbij is of er een dekkend systeem voor passend onderwijs voor alle leerlingen is geregeld en 

waar de verantwoordelijkheid is belegd. 

- De deskundigheid op het gebied van ondersteuning van de leraar. 

Is het onderwijspersoneel op de scholen voldoende deskundig en zijn leraren voldoende vakbekwaam 

ten aanzien van de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. 

 

Het SWV is op de hoogte van het waarderingskader van de inspectie en de wijze van toetsing. Bij het ontwikkelen 

van het systeem van interne kwaliteitszorg wordt rekening gehouden met de uitvoering van passend onderwijs en 

de wijze van toezicht van de inspectie. We richten ons hier op een continu verbeterproces en werken door middel 

van planmatig en cyclische werkwijze (Plan Do Check Act) aan de kwaliteitsverbetering. 

 
 
 

11.3. Monitoren van de resultaten 

 

De monitoring heeft betrekking op de leerlingenstromen binnen het SWV op meerdere niveaus. De gegevens 

moeten materiaal opleveren voor een analyse op het niveau van de klas, de school en het SWV als geheel. 

 

Het is de overtuiging dat het verzamelen van gegevens uiteindelijk zal blijven leiden tot een resultaatgerichte 

houding bij alle betrokkenen binnen het SWV. We willen via een wederkerende cyclus nagaan of we de goede 

dingen doen, of we deze dingen goed doen en welke resultaten we hebben geboekt. Juist omdat we een netwerk 

zijn van scholen, willen we deze resultaten delen met anderen en gebruik maken van elkaars ervaringen. 

 

Regelmatig vindt evaluatie plaats van het gevoerde beleid en, gezien de taakstelling van het SWV, specifiek over 

de toewijzing van de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben, de plaatsing van deze leerlingen, de 

verantwoording van de inzet van de middelen waaronder inbegrepen de behaalde resultaten. 

 

Het cyclisch proces van continu verbeteren, volgens de PDCA-werkwijze, zowel op korte als langere termijn staat 

centraal. Het SWV toetst de verzamelde informatie aan de vastgestelde doelen en normen en trekt daaruit 

conclusies voor de kwaliteitsverbetering op korte en langere termijn. Daarbij worden de ervaringen van de 

belanghebbenden uiteraard meegenomen. 

 

Vanuit de gezamenlijke opdracht voor passend onderwijs is het kwaliteitssysteem voor het werken in de keten 

gericht op transparantie en het beheersen van risico’s. 

Het samenwerkingsverband toetst of de partners afspraken over wachttijden en doorstroomtijden nakomen, 

maar ook of de afspraken over doorverwijzingen naar het voortgezet speciaal onderwijs of andere arrangementen 

worden uitgevoerd. 

 
 
11.4. Zicht op de effecten van de investeringen in de basis- en gespecialiseerde ondersteuning 

 

In dit ondersteuningsplan zijn tussen de bevoegde gezagen afspraken vastgesteld over de inzet van de extra 

ondersteuning binnen de scholen en hieraan gekoppelde financiële middelen. Voor een adequate verantwoording 

van doelmatig ingezette middelen, rapporteert de school systematisch aan het SWV over de activiteiten en de 

geboekte resultaten, inclusief het aantal leerlingen dat in de scholen is opgenomen met een 

ontwikkelingsperspectief. Het SWV vraagt de scholen hiervoor een format in te vullen, dit om er voor te zorgen 

dat de informatie onderling vergelijkbaar is. Dit is ook van toepassing op de gespecialiseerde voorzieningen en het 

VSO. Deze informatie (de vraag naar effectiviteit en efficiëntie staat hierbij centraal) wordt in een jaarlijkse cyclus 
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geïnventariseerd en geëvalueerd. Hierover wordt in gesprek gegaan met de scholen. Het SWV kan op basis 

hiervan vaststellen of de scholen uitvoering geven aan de schoolondersteuningsprofielen. Het doel van het 

monitoren is ook hier gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering. 

De jaarlijkse rapportage wordt in de diverse geledingen van het SWV besproken. 

 

Ook stelt het SWV elk schooljaar een programma- en activiteitenplan vast. Hierin is behalve de beschrijving van de 

verschillende programma’s en activiteiten ook het cyclische proces m.b.t. de kwaliteitszorg opgenomen. Per 

programma staat beschreven wie de aanspreekpartner is, welke doelen behaald moeten worden, wanneer 

geëvalueerd wordt en indien van toepassing hoeveel middelen geïnvesteerd worden. 

 

Daarnaast zoekt het SWV naar mogelijkheden om de kwaliteitszorg door te ontwikkelen. Gedacht wordt aan een 

vragenlijst die scholen binnen hun teams kunnen invullen om zichzelf te bevragen op hun resultaten m.b.t. de 

uitvoering van het ondersteuningsplan passend onderwijs. Het effect hiervan is dat docententeams nog meer 

inzicht krijgen in hun pedagogisch handelen m.b.t. leerlingen die een extra ondersteuning nodig hebben. Ook 

wordt hierdoor duidelijker welke vragen scholen hebben t.a.v. het ontwikkelen van expertise. Daarnaast zou het 

SWV ograag leerlingen/ouders bevragen die gebruik maken van extra ondersteuning binnen de scholen. Hun 

ervaringenzijn mede waardevol voor het evalueren van de ingezette trajecten. Voor het SWV zou deze werkwijze 

een mooie aanvulling zijn van het format dat jaarlijks ingevuld wordt. De gesprekken over de opbrengsten en 

resultaten worden hierdoor naar verwachting nog transparanter en effectiever. 

 

 

11.5. Resultaten 

 

Het samenwerkingsverband staat met een gedegen kwaliteitszorgsysteem voor een continue verbetering van de 

kwaliteit. Via dialoog en goede communicatie met belanghebbenden zorgt het SWV voor horizontale 

verantwoording aan ouders, leerlingen en scholen. 

De volgende documenten horen bij de kwaliteitscyclus van het SWV: het ondersteuningsplan met de daarbij 

horende jaarlijkse programma- en activiteitenplannen, de verantwoording (in dialoog) van de scholen, het 

schoolondersteuningsprofiel, de managementcijfers en het jaarverslag SWV. 

De gebruikte instrumenten en werkwijzen worden tevens ingezet om verticale verantwoording af te leggen over 

de kwaliteit van de activiteiten van het SWV aan de inspectie en de overheid. Dit alles met als doel de optimale 

doorontwikkeling en borging van passend onderwijs. 
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Hoofdstuk 12  Communicatie 

 

 

12.1 Inleiding 

 

Het SWV besteedt veel zorg en aandacht besteed aan de kwaliteit van de communicatie. Als het gaat om 

communicatie is dat niet alleen een verantwoordelijkheid van het SWV, maar ook van de schoolleiders van de 

deelnemende scholen. Het is de taak van het SWV de schoolleiders te voorzien van materialen en middelen, bij de 

voorlichting aan personeel en ouders hebben zij een belangrijke taak. 

 

 

12.2 Aandachtspunten communicatie 

 

Het SWV positioneert zich als een netwerk van scholen, dat samenwerkt met  instellingen en gemeenten. 

Vastgesteld kan worden dat het SWV veel taken op meerdere terreinen uit moet voeren en dat het SWV met veel 

verschillende doelgroepen te maken heeft. 

Om de communicatie met al deze groepen goed te laten verlopen, is een aantal beleidsuitspraken in algemene zin 

over communicatie van groot belang. Daarbij spelen de volgende uitgangspunten een rol: 

- het samenwerkingsverband kenmerkt zich als een netwerkorganisatie, dat betekent dat er veelvuldig 

contact is tussen alle partners van het verband; 

- er wordt gestreefd naar korte, open en transparante communicatielijnen; 

- de werkprincipes van good governance worden nagestreefd. 

 

Het werkprincipe van good governance betekent zowel een verticale als een horizontale verantwoording naar alle 

partners. Bij verticale verantwoording is dat gericht op de overheid en bij horizontale verantwoording gaat dat in 

de richting van de bevoegde gezagen, de scholen, de ouders, leerlingen, de instellingen voor zorg en 

jeugdhulpverlening. 

 

 

12.3 Inzet van diverse communicatiemiddelen 

 

Website 

Het SWV onderhoudt een website. Deze website zal in de nieuwe planperiode vernieuwd worden. De nieuwe site 

heeft minimaal de volgende functies: 

- informeren: het geven van informatie over alle relevante ontwikkelingen inzake het SWV en passend 

onderwijs; 

- delen van interne informatie: het gaat hier om een gesloten forum dat toegankelijk is voor een beperkte 

groep betrokkenen binnen het SWV met daarin opgenomen verslagen van vergaderingen e.d. 

 

 

Communicatie via berichten, mededelingen e.d. 

Het SWV verspreidt via digitale nieuwsbrieven, berichten en mededelingen aan de diverse doelgroepen. 

Bedoeling hiervan is om deze doelgroepen te informeren over ontwikkelingen binnen het SWV. Daarnaast wordt 

informatie verstrekt over landelijke en regionale ontwikkelingen die betrekking hebben op onderwijs en zorg. 
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Beleidsdocumenten, rapportages e.d. 

Regelmatig draagt het SWV zorg voor de ontwikkeling en verspreiding van beleidsdocumenten, rapportages e.d. 

Door de wetgeving wordt het SWV verplicht om vierjaarlijks in ieder geval het ondersteuningsplan samen te 

stellen. Aan de schoolleiders zal vooral gevraagd worden de inhoud van dit ondersteuningsplan onder de 

aandacht te brengen bij de leraren. 

 

Verslaglegging: jaarverslag 

Het SWV verzorgt jaarlijks een jaarverslag. Daarin wordt teruggeblikt op de belangrijkste resultaten van dat jaar en 

wordt vanuit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve blik gekeken naar alle activiteiten. Denk daarbij aan: 

deskundigheidsbevordering, deelname van leerlingen aan voorzieningen, inzet van ondersteuningsmiddelen en 

vastgestelde effecten e.d. 

Wanneer een SWV een monitoringbeleid voert en relevante data verzamelt, is het jaarverslag de plek om daarin 

verslag te doen van die activiteiten. Denk daarbij aan gegevens als: in-, door- en uitstroom, registratie van 

thuiszitters, deelname aan gespecialiseerde voorzieningen en de terugkeer naar het reguliere onderwijs, aantal 

leerlingen dat gebruik maakt van extra ondersteuning, aantal leerlingen besproken in het ondersteuningsloket e.d. 
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Hoofdstuk 13  Financiën 
 

 

 
13.1 Inleiding 

 

Dit hoofdstuk behandelt de financiële vertaling van het ondersteuningsplan 2019-2023: de meerjarenbegroting 

van het SWV, die gebruik makend van de rekenmodule van Infinite tot stand is gekomen. De rekenmodule is 

opgebouwd uit programma’s, elk programma is gekoppeld aan doelstellingen en heeft een bijbehorend budget. 

De inhoud van de programma’s is in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig beschreven. 

Hieronder worden de uitgangspunten van de meerjarenbegroting genoemd. Daarna gaan we in op 

leerlingenaantallen en -prognose. Verder komen baten en lasten aan de orde. Er wordt een totaaloverzicht 

getoond en er wordt aandacht besteed aan mogelijke financiële risico’s. 

 

 

 

13.2. Uitgangspunten 

- In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van het huidige prijspeil. Er zijn bij de prognose van baten en 

lasten geen aanpassingen opgenomen voor eventuele wijzigingen hierin. Te verwachten is dat bij een 

wijziging hierin dit effect zal hebben op baten en lasten, dit werkt compenserend. 

- M.b.t. de prognose leerlingenkrimp wordt uitgegaan van de cijfers van VOION, hierop wordt in de 

volgende paragraaf ingegaan. 

- Uitgangspunt is de leerlingtelling van 1-10-2018 zoals die door DUO beschikbaar is gesteld. 

- Het SWV gaat uit van de financiering passend onderwijs zoals door het OCW bekend gemaakt voor 

schooljaar 2018-2019 en kalenderjaar 2018. 

- De ondersteuningsmiddelen in de basisondersteuning worden toegekend volgens populatiebekostiging 

(m.u.v. het PrO). Hierover is met de besturen en scholen een verdeelsleutel vastgesteld voor de duur van 

vier jaar. 

- Er is een beleidsvoorstel m.b.t. geld volgt de leerling vastgesteld. 

- Bij de verdeling van de middelen m.b.t. extra ondersteuning Thuisnabij wordt er uitgegaan van een 

bekostiging op basis van de leerlingpopulatie, er wordt gerekend met kindplaatsen. 
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13.3. Leerlingenprognose  en –aantallen 

 

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de verwachte ontwikkeling van de 

leerlingaantallen. Er wordt uitgegaan van een krimp van de totale leerlingenpopulatie, dit op basis van de 

prognose zoals door VOION gepubliceerd is op 29 januari 2019. Gedurende de planperiode 2019-2023 zal gekeken 

worden of deze prognose realistisch is of dat deze bijgesteld dient te worden. 

 

Leerlingenprognose reguliere VO voor SWVVVO3101 

In onderstaande kolom is de leerlingprognose (gepubliceerd door VOION op 29 januari 2019) voor de regio 

SWVVO3101 te zien. Er is sprake van krimp. 

Volgens deze VOION-gegevens is de krimp de komende jaren achtereenvolgens: 

Periode Percentage 

oktober 2018 t.o.v. 2017 4,03% 

oktober 2019 t.o.v. 2018 3,46% 

oktober 2020 t.o.v. 2019 3,95% 

oktober 2021 t.o.v. 2020 2,99% 

oktober 2022 t.o.v. 2021 1,69% 

oktober 2023 t.o.v. 2022 2,17% 

 

Leerlingenaantallen in verhouding tot de prognose 17 

Leerlingen op teldatum 01.10.2017   01.10.2018   01.10.2019   01.10.2020   01.10.2021   

VO overige  
11.114 

 
10.906 

 
10.786 

 
10.592 

 
10.267 

 

leerlingen LWOO  
870 

 
524 

 
250 

 
0 

 
0 

 

leerlingen PRO  
380 

 
372 

 
362 

 
355 

 
350 

 

Totaal VO   
12.364 

  
11.802 

  
11.398 

  
10.947 

  
10.617 

  

             

              

VSO lln op teldatum 01.10.2017   01.10.2018   01.10.2019   01.10.2020   01.10.2021   

categorie 1 (laag)  436  409  385  363  345  

categorie 2 (midden) 22  16  16  16  16  

categorie 3 (hoog)  35  28  28  28  28  

Totaal VSO   493   453   429   407   389   

              

              

Groei VSO ll op peildatum 01.02.2017   01.02.2018   01.02.2019   01.02.2020   01.02.2021   

categorie 1 (laag)  0  7  7  7  7  

categorie 2 (midden)            

categorie 3 (hoog)             

Totaal     0   7   7   7   7   

 

                                                 
17De grijs-gemarkeerde kolom zijn door DUO vastgestelde cijfers. De overige kolommen bevatten voorlopige cijfers. 
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Leerlingenaantallen sinds de inrichting van passend onderwijs (planperiode 2014 – 2018) 

teldatum Leerlingenaantal (incl. PrO, lwoo en nieuwkomers) 

1-10-2014 13.138 

1-10-2015 12.880 

1-10-2016 12.809 

1-10-2017 12.364 

 

 

Leerlingen met LWOO/TOV 

Het leerlingenaantal met ondersteuningsbehoefte LWOO/TOV dat als zodanig geregistreerd staat bij 

DUO is per 1-10-2020 nul. Het SWVVO3101 heeft per 1-10-2018 gekozen voor opting out 

populatiebekosting. In de paragraaf over de baten staat een toelichting op de LWOO-middelen. In 

onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal leerlingen  met een LWOO-beschikking binnen 

SWVVO3101 in vergelijking met de landelijke aantallen sinds de invoering van Passend Onderwijs in 

2014 weergegeven. 

 

 

 

teldatum leerlingenaantal 

1-10-2014 1.299 

1-10-2015 1.316 

1-10-2016 1.252 

1-10-2017 870 
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Praktijkonderwijs 

Voor het praktijkonderwijs verwachten we een stabilisatie van het aantal leerlingen, dit staat in relatie 

tot de voorspelde krimp (procentueel is er dus sprake van een verwachting van een lichte stijging). De 

stijging van het aantal PrO-deelnemers lijkt in relatie te staan tot de toename van het aantal 

nieuwkomers. Dit is een vrij onvoorspelbare factor. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het 

aantal leerlingen met een PrO-beschikking binnen SWVVO3101 in vergelijking met de landelijke 

aantallen sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 weergegeven. 

 

teldatum leerlingenaantal 

1-10-2014 346 

1-10-2015 348 

1-10-2016 367 

1-10-2017 380 

 

 

VSO 

Het VSO-leerlingenaantal is in de afgelopen planperiode afgenomen. Het deelnemerspercentage 

SWVVO3101 ligt nog steeds minimaal boven het landelijk gemiddelde. Door de expertise en 

ondersteuning op de reguliere VO-scholen te versterken en te borgen en door een samenwerking 

tussen het VO en het VSO streeft het SWVVO3101 ernaar het aantal deelnemers VSO op landelijk 

niveau te krijgen. Het gaat hierbij om het VSO-deelnemersaantal niveau 118. 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal VSO-leerlingen binnen SWVVO3101 in 

vergelijking met de landelijke aantallen sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 weergegeven. 

                                                 
18In schooljaar 2017-2018 was het deelnemersaantal VSO niet-residentiële leerlingen in het SWVVO3101 345, het landelijk gemiddelde is 426. 
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teldatum VSO cat. 1 VSO cat. 2 VSO cat.3 VSO totaal 

1-10-2014 522 16 53 591 

1-10-2015 520 16 46 582 

1-10-2016 494 17 28 539 

1-10-2017 436 22 35 493 

 

 

De regeling tussentijdse groei van het VSO gaat over het aantal leerlingen dat tussen de teldatum (1 oktober) en 

peildatum (1 februari) instroomt in het VSO met een nieuwe TLV.  Wanneer een VSO-leerling tussentijds overstapt 

naar een andere VSO-school, dan is er geen sprake van een nieuwe TLV en geldt deze regel niet. 
Het aantal leerlingen dat bij de betreffende VSO-school uitstroomt in dezelfde periode (zonder dat de TLV elders 

wordt ingezet) wordt hiervan afgetrokken. Voor deze leerlingen geldt dat het SWV aan het VSO zowel de 

ondersteuningsbekostiging alsook de basisbekostiging betaalt. Het SWV appelleert aan de reguliere VO-scholen 

zich van deze regeling bewust te zijn. 

 



59 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

 
13.4. Baten 

 

 

De baten (inkomsten) die van OCW worden ontvangen, zijn te beschouwen als een lumpsum. In de bekostiging 

wordt een onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en bekostiging voor zware ondersteuning, en 

daarbinnen tussen personeel en materieel. Dat zegt niets over waaraan de gelden besteed moeten worden. 

Onderstaande tabel met toelichting geeft inzicht in de opbouw van de baten: 

 

 
 

 

 

De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor lichte 

ondersteuning is dit € 93 per jaar, voor zware ondersteuning ca. € 562 per jaar. 

De baten voor lichte ondersteuning LWOO en lichte ondersteuning PrO worden vastgesteld op basis van de 

deelnamepercentages per 1 oktober 2012 (voor LWOO 9,53%, voor PrO 2,45%). Deze percentages worden 

vermenigvuldigd met het totaal aantal leerlingen VO op teldatum 1 oktober van het voorafgaande jaar (t-1). Het 

zo berekende genormeerde aantal LWOO- en PrO-leerlingen wordt vermenigvuldigd met het daarvoor geldende 

tarief (2017: € 4.393 per jaar). 

Sinds de invoering van passend onderwijs krijgen alle samenwerkingsverbanden relatief evenveel middelen voor 

zware ondersteuning. Vóór de invoering van passend onderwijs waren deze middelen ongelijk verdeeld over het 

land. Deze verandering (verevening) brengt herverdeeleffecten met zich mee. Daarom is er een 

overgangsregeling, waarin de regio’s in vijf jaar tijd (tussen 2015 en 2020) naar het nieuwe budget toegroeien. Dit 

betekent, voor het SWVVO3101 een negatieve verevening, dat het SWV tot schooljaar 2020/2021 ter 

compensatie een aflopende extra bijdrage ontvangt. 
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13.5. Lasten 

 

Het beleid van het samenwerkingsverband, zoals dat geformuleerd is in het ondersteuningsplan, is vertaald naar 

programma’s. In deze paragraaf worden de programma’s achtereenvolgens toegelicht. 

De uitwerking  van de programma’s per schooljaar worden beschreven in de jaarlijkse (per schooljaar) 

activiteitenplannen. Deze activiteitenplannen zijn de uitwerking van het beleid van het samenwerkingsverband 

zoals beschreven in dit ondersteuningsplan. 

Daarnaast bestaan de lasten uit afdrachten, ook deze worden hieronder toegelicht. 

 

Afdracht LWOO/opting out – populatiebekostiging 

M.i.v. 1 januari 2018 heeft het SWVVO3101 voor opting out-lwoo en hierbinnen voor populatiebekostiging 

gekozen. Bij de verdeling wordt indien van toepassing rekening gehouden met de krimp en met gewijzigde 

tarieven. De verdeling is voor vier jaar vastgelegd. Mochten er zich bij afzonderlijke scholen sterke verschuivingen 

in de populatie voordoen, kan deze verdeling tussentijds herbekeken worden. De afzonderlijke besturen worden 

jaarlijks geïnformeerd over de te ontvangen bedragen. 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

Afdracht aan VSO 

De afdracht aan VSO wordt uitgesplitst in de reguliere afdrachten en de afdrachten voor tussentijdse groei. De 

tussentijdse groei is vastgelegd op 7 leerlingen gemiddeld, dit kan echter per jaar verschillen. 

 

 

 

 

 

Afdracht aan Praktijkonderwijs 

Toekenning van PrO-middelen gebeurt op basis van landelijke regelgeving, d.m.v. een TLV met vaste criteria. De 

ondersteuningsmiddelen die hiernaar toe gaan, zijn dus direct te herleiden tot het aantal leerlingen dat voldoet 

aan deze criteria. 

 

 

 



61 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

Programma’s t.b.v. de uitvoering van het ondersteuningsplan 

 

Programma’s vanuit de planperiode 2014-2018 (doorlopend in de eerste helft van 2019 – begroting kalenderjaar 

2019 t.o.v. schooljaar 2018-2019)  

M.i.v. de nieuwe planperiode zullen de programma’s BZV, Syntheseprojecten VO/VSO, Da Vinci en Maasland niet 

meer apart in het begrotingsprogramma Infinit opgevoerd worden. De geboden ondersteuning valt onder extra 

ondersteuning Thuisnabij. Inclusief de financiële middelen, het bestuur van het SWV zal het beleid daarvoor 

continueren en financieel ondersteunen. 

 

Programma extra ondersteuning Thuisnabij 

N.a.v. de uitkomsten van het visietraject m.b.t. de planperiode 19-23 in de jaren 2017 en 2018, start m.i.v. 

schooljaar 2019-2020 het programma extra ondersteuning Thuisnabij. Elke reguliere school biedt een programma 

aan waarin extra ondersteuning Thuisnabij wordt aangeboden. Hiervoor is binnen het SWV een verdeelsleutel 

afgesproken. De scholen zullen door het SWV op de gestelde doelen binnen het programma gemonitord worden. 

Omdat het SWV ernaar streeft dat de reguliere VO-scholen extra ondersteuning Thuisnabij inrichten, is er 

uitgegaan van een basisdeel van 10 bekostigde plaatsen per VO-school. Bij de PrO-afdelingen is hier niet voor 

gekozen, de middelen die de PrO-scholen per leerling ontvangen, worden vanuit de opzet van het 

praktijkonderwijs al ingezet t.b.v. extra ondersteuning. Voor de programma’s Da Vinci, Time Out (gestoeld op het 

gedachtegoed van de huidige BZV) en Maasland is eveneens gekozen voor een aantal bekostigde plaatsen. Voor 

Da Vinci en Time Out is gekozen voor het basisdeel van 10 bekostigde plaatsen. Voor Maasland faciliteert het SWV 

nog steeds 50 van de 55 bekostigde plaatsen. Dit omdat het SWV enerzijds ervan uitgaat dat een aantal leerlingen 

door de scholen in de regio kunnen worden opgevangen, anderzijds erkent het SWV het specifieke aanbod van 

Maasland t.b.v. de ondersteuningsvraag van de leerlingen. Ook is de aanmeldprocedure Maasland voor schooljaar 

2019-2020 momenteel al lopende. Op basis van de eerder genoemde monitoring en de ontwikkelingen binnen de 

scholen in de regio Noord-Limburg m.b.t. extra ondersteuning Thuisnabij, zal blijken hoe de verdeling van de 

bekostigde plaatsen zal evolueren. 

In de verdeling is er bovenop het basisdeel van 10 rekening gehouden met de verschillende leerlingenpopulatie 

per school. Voor de vmbo-populatie wordt er vanaf een leerlingenaantal van 500 met een toeslag van 1 

bekostigde plaat per 150 leerlingen gerekend, voor het Havo/VWO geldt dat er per 250 leerlingen 1 bekostigde 

plaats bijgeteld wordt. 

Concreet: schoolX heeft 1500 (1000 vmbo en 500 H/V) leerlingen. Het basisdeel is 10 bekostigde plaatsen. Extra 

toeslag voor VMBO is 3,4 bekostigde plaatsen en voor H/V 2 bekostigde plaatsen. In totaal faciliteert het SWV 

voor schoolX 15,4 bekostigde plaatsen. 

Op basis van deze verdeling worden er in de nieuwe planperiode 178 (was 164) bekostigde plaatsen in het 

programma extra ondersteuning Thuisnabij door het SWV gefaciliteerd. 

 

Programma ondersteuningsprofiel op schoolniveau en Programma LGF (leerlinggebonden financiering) schooldeel 

De middelen voor deze programma’s zijn bedoeld om de basisondersteuning en de uitgebreide 

basisondersteuning vorm te geven. 

In dit programma is het volgende geïntegreerd: 

- het vormgeven en stimuleren van de (uitgebreide) basisondersteuning van de school, 

- de bijdrage van de ondersteuningscoördinator van de school, 

- het functioneren van het ondersteuningsteam van de school, 

- de bijdrage van de gedragswetenschapper (orthopedagoog / psycholoog), 

- het vormgeven van speciale ondersteuningsprogramma’s (SPOP), 

- de inzet van de schoolgebonden middelen voor LGF. 
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Programma Ambulante begeleiding 

Het programma ambulante begeleiding wordt uitgevoerd door experts ambulante begeleiding en wordt ingezet 

voor de volgende ondersteuning: 

- deskundigheidsbevordering bij docenten in het (pedagogisch) omgaan met leerlingen met 

ondersteuningsbehoeften, 

- het bevorderen van een teamaanpak bij de begeleiding van leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften, 

- realiseren van maatwerktrajecten voor leerlingen, mede gefaciliteerd door de betreffende teamleider (s), 

- meer verantwoordelijkheid leggen bij de leerling/ouders en meer en vroegtijdige samenwerking met de 

betreffende ouders, 

- bijdrage leveren aan het ondersteuningsteam. 

 

Programma Ondersteuningsloket 

Het programma wordt ingezet tbv de toeleiding naar het VSO en PrO. Daarnaast heeft het ondersteuningsloket 

een consultatieve functie. 

 

Programma Beheer en Bestuur 

Onder dit programma vallen de bestuurskosten van het SWV (aansturing en hierbij horende ondersteuning) en de 

ondersteuningsplanraad. Ook de kosten die ontstaan n.a.v. de jaarrekening en het jaarverslag en de AVG vallen 

hieronder. Tot slot omvat het kosten die gemaakt worden in het kader van governance, beleidsontwikkeling, 

kwaliteitszorg- en monitoring en ICT-randvoorwaarden. 

 

Programma Innovatieprojecten 

In de nieuwe planperiode 19-23 is het extra mogelijk gebruik te maken van het innovatiebudget van het 

SWVVO3101. Hiervoor is €185.000 begroot. Voorop staat dat de aanvrager (een school) 50% van de middelen zelf 

bijdraagt en dat het bijdraagt aan thuisnabij passend onderwijs.  

 

Programma LDOS (PO-VO) 

Dit programma wordt ingezet om zo efficiënt mogelijk en bijtijds de leerlingdossiers van de eindgroepen PO naar 

de VO-scholen over te dragen, zodat deze meteen bij de formele aanmelding voor het VO beschikbaar zijn. 

Het leerlingdossier bevat ook relevante gegevens om te onderzoeken of deze leerling binnen het VO extra 

ondersteuning of zelfs gespecialiseerde ondersteuning op een speciale voorziening nodig heeft. 

De kosten voor LDOS en voor de regionale contactpersonen worden vergoed door het SWV. 

 

 

 

Hieronder ziet u de lasten van de uitvoering van het ondersteuningsplan: 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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De totale lasten van het samenwerkingsverband: 
                                                                            

 

 



64 
 

  Ondersteuningsplan 2019-2013 SWVVO3101 Noord-Limburg  

 

13.6 Resultaat 

Het voorgaande leidt tot het volgende resultaatoverzicht: 

 

 

 

Het resultaat daalt de komende jaren van een overschot naar tekorten. Dit heeft vooral te maken met de 

leerlingenkrimp en met de negatieve verevening. De verwachting vanuit de meerjarenbegroting is dat dit tekort 

zich zal herstellen na 2022. 
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13.7. Risico’s 

 

Voor het samenwerkingsverband is het enerzijds van belang om voldoende middelen in reserve te hebben als 

weerstandsvermogen indien er zich een risico voordoet. Tegelijkertijd is het wenselijk om zoveel mogelijk 

ondersteuningsmiddelen daadwerkelijk in te zetten voor passend onderwijs. Het SWV zet vanuit een financieel 

verantwoord beleid middelen beleidsrijk in. 

 

Het Samenwerkingsverband dient goed risicomanagement te voeren en bewuste keuzes te maken bij het bepalen 

van de aan te houden financiële reserve (solvabiliteit en/of weerstandsvermogen). Dit als onderdeel van goed 

financieel management. Uitgangspunt van goed financieel management voor het samenwerkingsverband is dat 

het geld dat ontvangen wordt, optimaal ingezet wordt voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoeften.  

 

 
Uitgangspunten 

 

Eerder - in schooljaar 2015/2016 - heeft het bestuur van het SWVVO3101 (op basis van de toen gestelde risico’s) 

het weerstandsvermogen op 3% vastgesteld. Dit op basis van  een inschatting van de mate van in control zijn op 

verplichte afdrachten sbo, vso, lwoo en pro, kwaliteit bedrijfsvoering en kwaliteit beheersmaatregelen (min. 2% en 

max. 5%) 

 

Het benodigde weerstandsvermogen dient liquide beschikbaar te zijn binnen het eigen vermogen. 

 

Onderstaande berekeningen gaan uit van het concept prognose resultaat per ultimo 2018 (per 31-12-2018). Dit 

kan nog aan (naar verwachting) kleinere wijzigingen onderhevig zijn.  

 

Prognose resultaat 2018 = €532.176 

Eigen vermogen = €532.176 + €464.916 (eigen vermogen 2017) = €997.000 

Verwacht resultaat 2019 = €226.000 

 

 
Theoretische risico’s 

 

Risico’s waar het SWV rekening mee dient te houden: 

• daling inkomsten n.a.v. de verevening  

• leerlingenkrimp in de regio 

• onduidelijkheid over de verandering van de bekostigingssystematiek 

• aantal VSO-PrO-leerlingen 

• aantal residentiële plaatsingen 

• instroom nieuwkomers 

• nieuwe planperiode 2019-2023 

• resultaten van het ingezette beleid 

• niet tijdig innen van vorderingen 

• wijzigingen in de wetgeving mbt btw-verplichtingen personeel 

• besturing en wijzigingen in governance-structuur 

 

 
Solvabiliteit/weerstandsvermogen  
 
Het SWVVO3101 heeft het weerstandsvermogen op 4% vastgesteld. 
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13.8. Ontwikkelingsdoelen 2019-2023 

 

Met de nieuwe ondersteuningsstructuur is ook de begrotingsopbouw van SWVVO3101 veranderd. Op basis van 

beredeneerde aannames zijn er budgetten toegekend aan programma’s. In de komende jaren zullen 

ervaringsgegevens uitwijzen of de budgetten aansluiten bij de praktijk of dat bijstellingen noodzakelijk zijn.  

 

In deze ondersteuningsplanperiode staan de volgende ontwikkelingsdoelen centraal: 

- Actualisatie van prognose van de leerlingenaantallen; 

- Uitwerking en implementatie van de planning- en controlcyclus in aansluiting op het beleid in de nieuwe 

ondersteuningsplanperiode; 

- Monitoring van programmabudgetten voorzieningen en VSO op basis van deelname (onderdeel van procedure 

kwaliteitszorg- en verantwoording); 

- Uitwerken van projecten benoemd in het hoofdstuk financiën; 

- Volgen van en anticiperen op landelijke ontwikkelingen mbt bekostiging passend onderwijs. 
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Bijlage 1 

 

Lijst met afkortingen 
 

ASS Autisme spectrum stoornis 

Cluster 1 Speciaal Onderwijs voor visueel gehandicapte kinderen of 
meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind 
zijn 

Cluster 2 Speciaal Onderwijs voor dove en slechthorende kinderen en 
voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden of 
taalmoeilijkheden, en kinderen met communicatieve 
problemen 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

EOA Eerste Opvang Anderstaligen 

FTE fulltime equivalent 

HAVO Hoger algemeen Voortgezet Onderwijs 

HBO Hoger Beroepsonderwijs 

HGPD Handelingsgerichte Proces Diagnostiek 

ISK Internationale Schakel Klas 

LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 

MR Medezeggenschapsraad 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg 

OP Ondersteuningsplan 

OPP Ontwikkelingsperspectief (Plan) 

OPR Ondersteuningsplanraad 

PO Primair Onderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs en 
speciaal onderwijs 

PrO Praktijkonderwijs 
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Bijlage 2 
 
OP weg naar een sterk vmbo 
Beleidsnotitie opting out LWOO SWVVO3101 
nov 17. 
 

1. Inleiding 

SWVVO3101 heeft per 1 jan 2017 gekozen voor opting out LWOO. Hierdoor ontstaat beleidsruimte om 
de beschikbare LWOO-middelen via eigen keuzes van het SWV in te zetten voor een optimale kwaliteit 
van het VMBO èn een passende ondersteuning voor leerlingen met ondersteunings-behoefte.  
Voor kalenderjaar 2017 is nog gekozen voor eigen LWOO-criteria via “toewijzing ondersteuning VMBO” 
(TOV). Vanaf 1 jan 2018 wordt gekozen voor populatiebekostiging. Het beleid en de consequenties 
hiervan  worden in deze beleidsnotitie verder uitgewerkt: 
-een sterk vmbo 
-inzet en verdeling van de financiële middelen 
-samenwerking met het primair onderwijs 
-monitor, kwaliteitsbeleid en onderlinge verantwoording. 
 
 

2. Een sterk vmbo. 

Uit landelijke gegevens (o.a. OCW en VO raad) blijkt dat 90% van de LWOO-leerlingen in de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg geplaatst worden. De resterende 10%  in de gemengde en/of 
theoretische leerweg. Deze laatste groep leerlingen hebben voornamelijk sociaal-emotionele 
ondersteuningsbehoeftes. 
Als SWV richten we ons nu met name op de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.  
Aangezien hier veel leerlingen met ondersteuningsbehoeftes geplaatst worden is het zaak om de 
basisorganisatie van deze leerwegen binnen de scholen af te stemmen op de 
ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen. Dit is mogelijk door:   

1. Een organisatie met relatief kleine groepen, pedagogisch sterke docenten, een sterke onder-

steuningsorganisatie en ruimte voor maatwerk. 

2. Expertise te ontwikkelen bij de medewerkers of expertise aan te trekken om deze leerling op 

een passende wijze te ondersteunen. 

3. Goede communicatie van de VO-school met de aanleverende basisscholen, ouders en andere 

betrokkenen.  

4. Vroegtijdig signaleren en aanpakken van mogelijke problemen (van curatief naar preventief). 

5. Speciale aandacht te geven aan de doorstroom van de onderbouw naar de bovenbouw VMBO. 

Vaak blijkt deze overgang een extra risico voor leerlingen met ondersteuningsbehoeftes. 

 
 

3. Inzet en verdeling van de middelen. 

Het SWVVO3101 ontvangt van DUO de LWOO-middelen op basis van het deelnamepercentage LWOO 
op 1-10-2012. Het SWVVO3101 heeft eerder ervoor gekozen dat de inpassing van LWOO en PRO voor 
het SWV budgettair neutraal dient te geschieden (=beleidsuitgangspunt). 
Tot 1 jan 2017 ontvingen de VO-scholen rechtsreeks de LWOO-bekostiging op basis van het aantal 
LWOO-leerlingen die aangemeld werden bij DUO. Dit naast de basisbekostiging voor diezelfde VMBO-
leerlingen.  
De verdeling van de LWOO-leerlingen over de VO-scholen verschilt. Uit een landelijk onderzoek (zie 
steunpunt passend onderwijs vo) blijkt dat dit te verklaren is door de sociaaleconomische factoren van 
de schoolpopulatie en/of het profiel van de vmbo-school. 
Bij een verdeling van de LWOO-middelen over de scholen willen we zoveel mogelijk aansluiten bij 
bovenstaande gegevens. Omdat de leerlinggebonden toewijzing van het label LWOO gaat verdwijnen, 
hebben we rechtvaardige criteria nodig voor de verdeling van de middelen tussen de scholen. 
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We kijken afzonderlijk naar de ISK-scholen/afdelingen en LWOO. De huidige bekostigingsregeling voor 
ISK-leerlingen is in principe toereikend. Hier wordt door het SWV geen ondersteuningsbekostiging meer 
toegekend. Een uitzondering vormen de leerlingen die meer dan 2 jaar op de ISK onderwijs ontvangen 
en waar geen ondersteuningsmiddelen uit andere bronnen ontvangen worden. Uit een analyse van de 
huidige leerlingen van beide ISK’s stellen we dat op 15% van het leerlingenaantal. Dit komt overeen met 
de meerjarengegevens van ISK Valuascollege. Deze 15% wordt vooralsnog meegenomen in de 
verdeling van de LWOO-middelen. 
Voor de extra ondersteuning voor VMBO-T-leerlingen heeft SWVVO3101 een extra 
ondersteuningsarrangement Maasland ingericht. Dit arrangement wordt door het SWV afzonderlijk 
gefaciliteerd. 
De verdeling van de LWOO middelen hebben wij in een afzonderlijke financiële paragraaf verder 
uitgewerkt. Ook in een meerjarenperspectief voor de besturen en scholen (zie financiële 
meerjarenraming opting out LWOO populatiebekostiging). 
 
 

4. De doorstroom primair onderwijs – voortgezet onderwijs voor leerlingen met ondersteu-

ningsbehoeftes. 

Belangrijk is om de huidige verworvenheden in de samenwerking met het primair onderwijs te borgen en 
de veranderingen goed te implementeren. 
Vandaar het voorstel om een regiegroep “doorstroom leerlingen met ondersteuningsbehoeftes van 
primair onderwijs naar voortgezet onderwijs “in te richten (“doorstroom PO-VO”). 
Het heeft veel voordelen om leerlingen met extra en/of speciale ondersteuningsbehoeftes liefst al voor 1 
oktober van het laatste PO-jaar te melden (begin groep 8). In goed overleg met leerling, ouders en 
basisschool kan dan zorgvuldig gezocht worden naar de meest passende plek in het VO (incl. PRO) of 
VSO. Met name bij het perspectief VSO, PRO, Maasland of hoogbegaafdheid (met name Dubbel 
Bijzonder) is dit van belang. Bij leerlingen met een duidelijk VMBO-perspectief evt. met ondersteuning is 
een directe warme overdracht tussen de basisschool (incl. leerling en ouders) en de VO-school van 
aanmelding de beste en efficiëntste optie. 
Verder dient de terugkoppeling van het VO naar het PO en naar elkaar geconcretiseerd te worden. 
Leerlingen met ondersteuning dienen gevolgd te worden. Uitstroom en afstroom dient verklaard te 
worden. Feedback aan het basisonderwijs kan tot betere advisering in de nabije toekomst leiden. De 
huidige digitale systemen makken zo’n terugkoppeling mogelijk, zonder dat hier veel extra werk in gaat 
zitten. 
 
 

5. Kwaliteit en verantwoording ondersteuning binnen basis en kader. 

O.l.v. de directeur van het SWV gaan de teamleiders onderbouw en bovenbouw van het VMBO met 
elkaar in overleg om bovengenoemde visie in concrete afspraken en criteria uit te werken. Dit zou 
moeten leiden tot een optimalisering van de ondersteuning binnen de scholen. Zowel in landelijk 
onderzoek alsmede bij uit een eerdere uitwisseling tussen de teamleiders zijn al elementen voor zo’n 
optimalere ondersteuning aangegeven. 
 
 
Ilse Dewael, directeur SWVVO3101 
Jan Raedts, coördinator SWVVO 3101 

 
 

De verdeelsleutel stellen we vast op basis van de leerlingenaantallen per 1-10-2017. Dit zijn: 
-de leerlingen met een LWOO beschikking (lj 2, 3 en 4) 
-de leerlingen met een TOV (toewijzing ondersteuning VMBO) (lj 1) 
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Bijlage 3 

Samenwerking gemeente en SWV 

Overlegstructuur onderwijs en gemeenten  
 

Lokaal niveau  

• Binnen elke gemeente  vindt er overleg plaats over onderwijs en jeugdhulp. 

• Lokaal is dit verschillend ingericht, maar altijd gericht op een continuüm van zorg en ondersteuning.  

• Een aantal gemeenten heeft een overleg op strategisch/ bestuurlijk niveau en op inhoudelijk niveau. Het 

is van belang dat de inhoud van beide overleggen met elkaar worden gedeeld. De beleidsadviseurs van 

de betreffende gemeenten hebben een belangrijke rol als intermediair in deze kennisdeling en agenda. 

Bij sommige gemeenten vindt één beleidsoverleg plaats.  

• Hierin hebben minimaal zitting een beleidsambtenaar/ beleidsadviseur onderwijs en jeugdhulp, een 

bovenschoolse ondersteuningscoördinator PO en/of ondersteuningscoördinator VO en/ of bestuurders.  

  

De betreffende beleidsadviseur/ beleidsambtenaar van de betreffende gemeente monitort:  

• Het aantal en de aard van de casussen waarin onderwijs en jeugdhulp samen de uitdagingen van een   

leerling (en gezin) oppakken en de resultaten hiervan. 

• Is de casus preventief opgepakt? Had dit eerder moeten gebeuren of was dit op tijd? Is de oplossing via 

lichtere vormen van jeugdhulp en onderwijsondersteuning gerealiseerd? Of was het een indicatie voor 

zwaardere vormen?  

• Het aantal en de aard van de casussen op de hogere niveaus (niveau 4 en 5): vanuit onderwijs, 

tussenvoorzieningen (of SBO), of gespecialiseerde jeugdhulp, of het niveau van het speciaal onderwijs en 

residentiele jeugdzorg en de resultaten hiervan.   

• Tweemaal per jaar wordt er een (tussen)balans opgemaakt en wordt er aan de overige leden van de  

beleidsgroep onderwijs en gemeenten gerapporteerd.  

  

Op het niveau van het Samenwerkingsverband PO 3101 en Samenwerkingsverband VO 3101: Beleidsgroep 

Samenwerking Onderwijs Gemeente (BSOG) Noord- Limburg.  

Deze beleidsgroep is gemandateerd vanuit het OOGO om beleid te voeren op regionaal niveau ten behoeve van 

de verbinding onderwijs en jeugdhulp/ jeugdhulp. Tevens bereidt deze beleidsgroep inhoudelijk het OOGO voor.  

De beleidsgroep “BSOG” organiseert minimaal jaarlijks het OOGO waarin kennisuitwisseling en aanbevelingen 

voor nieuw en beter beleid aan de orde komen. Het BSOG staat in nauw contact met de lokale werkgroepen. Zij 

monitort de voortgang van de lokale overleggen alsmede van de uitwerking van de leerpunten.   

 

Minimaal  zijn er vier bijeenkomsten per jaar waarbij de samenwerkingsagenda Onderwijs- Gemeenten en andere 

relevante thema’s besproken worden.  

 

De BSOG bestaat uit:  

• een vertegenwoordiger van SWV VO3101 (directeur),   

• een vertegenwoordiger van SWV PO3101 (directeur),  

• beleidsambtenaren/-adviseurs jeugdhulp en/of onderwijs van de betrokken acht gemeenten in Noord- 

Limburg. 

 

- Het aantal en de aard van de casussen op de hogere niveaus (niveau 4 en 5): vanuit onderwijs 

tussenvoorzieningen (of SBO), of gespecialiseerde jeugdzorg, of het niveau van het speciaal onderwijs en  
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Bijlage 4  

Samenwerkingsagenda Passend onderwijs Noord-Limburg 2018-2020 

Van curatief naar preventief 

 

1. Kaders voor samenwerking Gemeente, PO en VO 

Stand van zaken Gemeenten en schoolbesturen hebben een gezamenlijk 
belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor samenhang en afstemming tussen 
onderwijsondersteuning (verantwoordelijkheid 
samenwerkingsverbanden) en jeugd- en gezinshulp 
(verantwoordelijkheid gemeenten). De basisafspraken over 
eenieders verantwoordelijkheid hierin zijn met de 
decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van passend 
onderwijs vastgelegd. 
Vaste contactpersonen zijn er voor alle scholen in de 
samenwerkingsverbanden vanuit de gemeentelijke 
zorgpartners. Er zijn regionaal gezamenlijke kaders opgesteld, 
echter we merken in de praktijk dat er geschilpunten kunnen 
ontstaan daar waar thema’s zich op het snijvlak van 
verantwoordelijkheden bevinden (het grijze gebied tussen 
onderwijsondersteuning en jeugdhulp). De 
ondersteuningsvrager wordt hiervan de dupe. 

Voorstel vervolg • De kennis van de gezamenlijke kaders moet door SWV en 
gemeenten lokaal worden opgefrist door het organiseren 
van wederzijdse informatieoverdracht tussen de 
gemeentelijke toegangsteams en de 
ondersteuningscoördinatoren van het onderwijs. 

• Onderwijs en gemeenten borgen (en herijken waar 
nodig) de werkafspraken tussen het onderwijs en de 
gemeentelijke toegangsteams o.a. op het gebied van 
doorverwijzingen naar jeugdhulp. 

• Duidelijker positioneren van de actietafel thuiszitters en 
actietafel kwetsbare jongeren 
(mandaat/beslissingsbevoegdheid). 

• Elke gemeente richt een lokale overlegstructuur in of 
benut een bestaande overlegstructuur voor: 
- de afstemming en functionele samenwerking tussen 
onderwijs en gemeente. Daar waar onduidelijkheid is 
over de toegepaste kaderstelling, wordt dit binnen deze 
overlegstructuur opgelost; 
- de ontwikkeling en borging van (lokale) integrale 
onderwijszorg arrangementen. 

Doel is het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs 
en jeugdhulp om uiteindelijk te komen tot preventievere inzet 
van jeugdhulp op scholen en integrale 
onderwijszorgarrangementen. 

Planning 2018-2019 

 

2. Combinatie van geldstromen Gemeente, PO en VO 

Stand van zaken Onderwijs en gemeenten zijn er gezamenlijk van overtuigd 
dat de samenwerking voortdurend slimmer en beter kan 
plaatsvinden. Ondersteuning kan effectiever en efficiënter 
worden ingericht. Het idee is om vanuit bestaande casussen 
samen te evalueren: wat kan beter, wat kan slimmer, hoe 
kunnen wij middelen combineren? 
Het definiëren van passende onderwijs- en 
zorgarrangementen voor kinderen vindt bij sterke voorkeur 
plaats in een overleg met de ouders, het kind (bij +12 jr.), de 
jeugdhulpprofessional en de school (als deze onderdeel 
uitmaakt van het probleem of juist onderdeel kan zijn van 
de oplossing). Indicatie op basis van criteria moet worden 
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vermeden. Richtlijn is dat het onderwijs extra 
ondersteuning voor haar rekening neemt en de kosten voor 
zorg door de gemeente worden gedragen. Daarbij is er per 
definitie sprake van een grijs gebied. Dit wordt niet op 
voorhand afgekaderd, maar er wordt op casusniveau 
ervaring opgedaan om mogelijkheden en knelpunten te 
inventariseren en richtlijnen te kunnen formuleren. Voor 
noodgevallen hebben gemeenten en het 
samenwerkingsverband een gezamenlijk “crisisbudget”. De 
onderwijsvertegenwoordiger (de bovenschoolse 
ondersteuningscoördinator) en de zorgvertegenwoordiger 
(van de gemeente) samen formuleren die aanvraag 
gezamenlijk en dienen deze in bij de beheerder van dat 
gezamenlijke budget. 

Voorstel vervolg • Werkgroep samengesteld uit materie-deskundigen die 
aan de hand van praktijksituaties moet komen tot 
verbetervoorstellen voor inzet van zorg/ondersteuning 
en (gecombineerde) inzet van financiële middelen op 
kindniveau en op schoolniveau. 

• Komen tot gezamenlijke afspraken over rapportage, 
mandaat, bestuurlijke overlegtafel, uitvoering van 
verbetervoorstellen. 

 

Planning 2018-2019 

 

3. Aanpak (tijdelijk) overbelaste jongeren Gemeente en VO 

Stand van zaken De Bovenschoolse Zorg Voorziening (BZV) is één van de 
gespecialiseerde voorzieningen binnen het SWV voor 
(tijdelijk) overbelaste jongeren. Gemeenten hebben een 
financiële bijdrage toegezegd t/m 2018.  De exploitatie van 
de BZV staat steeds verder onder druk. Er is in de afgelopen 
jaren reeds geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering 
binnen het regulier onderwijs vanuit de BZV. Ook zijn er in 
diverse gemeenten lokale initiatieven ontplooid die zich 
o.a. richten op overbelaste jongeren. De toekomstige 
financiering van de BZV  is afhankelijk van de uitkomst van 
de toegezegde heroriëntatie op de BZV. Het uitgangspunt is 
te komen tot een sluitend aanbod, waarbij niet de 
voorziening(en) maar de doelgroep centraal wordt gesteld, 
en waarbij (financiële) borging een belangrijk streven is. 

Voorstel vervolg • Het samenwerkingsverband VO is bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw ondersteuningsplan. 
Hiervan is de aanpak van de tijdelijk overbelast 
jongeren een onderdeel. Het samenwerkingsverband 
VO deelt de aanpak met gemeenten. In de transitiefase 
zal er zeker geïnvesteerd moeten worden om de 
overgang naar de nieuwe planperiode mbt dit thema 
op een verantwoorde manier vorm te geven 

     Samenwerkingsverband en gemeenten maken afspraken 
over bekostiging van voorgenoemde 
     transitie en de nieuwe aanpak 
• nieuwe aanpak. 

• Instellen van een kenniswerkgroep die zich buigt over 
welke (preventieve) aanpak er mogelijk is om het 
aantal overbelaste jongeren die behoefte hebben aan 
jeugdhulp te verminderen? 

   Planning 2018-2019 
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4. Dekkend onderwijsaanbod Gemeenten, SWV PO en SWV VO 

Stand van zaken • Het komt voor dat ondanks inspanningen van 
onderwijs en gemeenten er voor leerlingen met een 
specifieke ondersteuningsvraag geen passend 
onderwijsaanbod is binnen het SWV. Op dat moment 
ontstaan er (ongewenste) situaties zoals  thuiszitten, 
gebruik van niet-traditionele en persoonlijke 
ontwikkelomgevingen, andere vormen van onderwijs 
(thuis, kleinschalig onderwijs).  De terugkeer vanuit 
een dergelijke situatie richting regulier onderwijs is 
vaak complex. 
De Actietafel thuiszitters en de Actietafel jongeren in 
kwetsbare positie zijn gestart om in complexe 
casussen waar de bestaande zorgstructuur geen 
oplossing biedt, in een multidisciplinaire setting een 
doorbraak te creëren qua aanpak (geen jongeren 
tussen wal en schip, in verbinding met jongere en 
ouder blijven). Inzet is een verbeterd perspectief 
richting school, werk of dagbesteding of een 
combinatie daarvan. Tevens  moet voorkomen worden 
dat de oplossing wordt gezocht in onderwijstrajecten 
waarbij terugkeer richting regulier onderwijs geen 
doel is.  Ook in geval van residentiële plaatsingen zou 
het uitgangspunt ten alle tijden moeten zijn een zo 
snel mogelijke terugkeer richting thuisnabij onderwijs. 
Binnen de actietafels is inzet van reguliere middelen 
afgesproken. Vanuit het regioplan VSV is incidenteel 
€ 50.000 beschikbaar in schooljaar 2017-2018 voor 
aanvullende financiering wanneer de reguliere 
middelen ontoereikend zijn. 

• Momenteel brengen de zorgaanbieders advies uit aan 
leerplichtambtenaren over ontheffing van de 
leerplicht, maar zorgaanbieders voelen zich niet altijd 
in staat om de mogelijkheden van het onderwijs goed 
in te schatten. Voor een aantal kinderen is de 
inschatting van het onderwijs hierbij gewenst. 

Voorstel vervolg • De regionale werkgroep actietafels heeft de opdracht 
om te komen tot een duidelijke positionering van de 
genoemde actietafels,  en ook de doorzettingsmacht 
van de actietafels te organiseren en accepteren. 
Tevens de benodigde financiële middelen combineren 
bij deze actietafels. 

• SWV-en en gemeenten inventariseren de structureel 
ontbrekende onderwijsbehoeftes (onderwijsbehoeftes 
welke thans niet worden aangeboden) en komen tot 
een gezamenlijk regionaal aanbod. 

• Gemeenten komen tot een aanpak waarbij bij iedere 
residentiële plaatsing, vanuit de samenwerking tussen 
ouders, gemeente, jeugdhulpaanbieder en 
schoolbestuur een plan van aanpak met tijdpad wordt 
opgesteld om de jongere terug te brengen naar het 
thuisnabije onderwijs. 

• Onderzoeken  van de mogelijkheid om bij alle jonge 
kinderen in een behandelgroep, op het    

      moment dat ze 5 jaar worden, het onderwijs (via de 
bovenschools 
      ondersteuningscoördinator van het SWV PO) te 

betrekken bij de afweging of voltijdsonderwijs 
(eventueel op termijn) mogelijk is. Enerzijds een 
voorziening zodat kinderen hiernaar toe kunnen, 
anderzijds op maat. Wie is het kind, wat heeft het 
nodig en wat is een passende plek. Gemeenten en 
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SWV bundelen financiële middelen voor deze groep 
kinderen. 

Planning Een start is gemaakt in 2017-2018, doorontwikkelen in 
2018-2019 

 

5. Nieuw op te stellen ondersteuningsplan Gemeenten, SWV PO en SWV VO 

Stand van zaken Het huidige ondersteuningsplan VO is met 1 jaar verlengd. 
Vóór 1 mei 2019 dient er een nieuw ondersteuningsplan 
Passend Onderwijs SWVVO 2019-2023 opgeleverd te 
worden. In 2019 loopt tevens het ondersteuningsplan PO af.  
Gezien het belang van de op te stellen 
ondersteuningsplannen is het streven om gezamenlijk op te 
trekken, met name daar waar het de verbindingen betreft 
tussen onderwijs en gemeente (jeugdzorg). 

Voorstel vervolg • Inplannen overlegmomenten voor inhoudelijke 
afstemming met Beleidsgroep samenwerking onderwijs 
en gemeenten Noord-Limburg 

• 28 februari 2019 ondersteuningsplan voorleggen aan 
OOGO 
 

Planning Vóór 1 mei 2019 afronden 

 

6. Regionaal Thuiszitterspact Gemeenten, SWV PO, SWV VO en MBO 

Stand van zaken Alle kinderen en jongeren hebben recht op passend 
onderwijs, passende zorg en passende opvoeding om goed 
voorbereid te zijn op een plek in de maatschappij. 
Kinderen/jongeren die thuiszitten maken geen gebruik van 
dit recht. Daarom hebben de gemeenten en onderwijs 
uitgesproken dat thuiszitten geen optie is. 
Ondanks deze intentie en gedane inspanningen, blijken er in 
praktijk toch kinderen thuis te zitten en moeten deze 
kinderen (te) lang wachten op een passende (onderwijs)plek. 
Om het thuiszitten  terug te dringen wordt voorgesteld om te 
komen tot een regionaal Thuiszitterspact. 
Professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp-
/zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de regio 
Noord-Limburg bundelen de krachten om te realiseren dat dit 
recht voor ieder kind in de regio in de praktijk betekenis 
krijgt. De gemeenschappelijke ambitie is dat in 2020 geen 
enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend 
aanbod van onderwijs en/of zorg. 
 
Bij het centraal stellen van het individuele kind en zijn/ haar 
ouder(s) hoort de erkenning dat voor sommige kinderen het 
klassieke antwoord niet passend is. Het enige dat telt is dat 
elk kind zich voorbereidt op een betekenisvolle plek in de 
maatschappij. Centraal staat het recht om te leren. Dit 
betekent (financieel) maatwerk en dat we in het belang van 
het kind passend onderwijs – passende opvoeding – 
passende zorg bieden waarbij zo nodig van bestaande 
procedures en arrangementen wordt afgeweken. In de 
praktijk is immers elke oplossing voor het probleem welkom, 
ook via alternatieve routes. 

Voorstel vervolg • Overwegen om te besluiten tot het opstellen en 
vervolgens overeenkomen van een regionaal 
Thuiszitterspact 

• Overwegen om te besluiten om de actietafel thuiszitters 
zodanig toe te rusten zodat uitvoering kan worden 
gegeven aan het Thuiszitterspact (financieel maatwerk). 

• Monitoren 
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• Er wordt een document ontwikkeld en vastgesteld. 
‘Aanpak schoolverzuim en thuiszitten in de regio Noord 
Limburg. Dit document bestaat uit 3 delen: 1. Aanpak 
ongeoorloofd schoolverzuim; 2. Aanpak bij 
opvallend/zorgwekkend ziekteverzuim; 3. Aanpak 
thuiszitten. De filosofie achter deze opbouw is: door 
meer te investeren in preventie van en adequaat 
handelen bij de eerste signalen van ongeoorloofd 
schoolverzuim en opvallend/zorgwekkend ziekteverzuim, 
kunnen we – door een goede samenwerking tussen 
onderwijs en gemeenten- proberen het aantal 
thuiszitters tot een minimum te beperken. • Een 
strakkere aanpak van de hardnekkige 
thuiszitterscasussen 

Planning In 2019 afronden (1e OOGO 2019?) 

 

7. Maatregelen ISK (Gemeenten  en SWV VO) 

Stand van zaken De Internationale SchakelKlas (ISK) is één van de 
gespecialiseerde voorzieningen binnen het SWV voor 
jongeren die de Nederlandse taal niet machtig zijn 
(asielzoekers, statushouders, kinderen van 
arbeidsmigranten). Het onderwijsaanbod binnen het ISK is 
een verantwoordelijkheid van het onderwijs. De leerlingen 
hebben een diverse achtergrond en hebben vaak veel 
meegemaakt. Momenteel wordt er op 2 locaties binnen de 
regio ISK onderwijs aangeboden (Venlo en Horst aan de 
Maas). Vanuit beschikbare VSV middelen is voorzien in de 
aanwezigheid van een Arabisch sprekend maatschappelijk 
begeleider voor de ISK jongeren. De beschikbare VSV 
middelen zijn echter niet afkomstig vanuit een structureel 
beschikbaar budget. 

Voorstel vervolg • SWV VO en gemeenten werken een voorstel uit voor een 
adequate zorgstructuur op ISK scholen en rondom 
voormalige ISK leerlingen in het regulier VO met 
inachtname van eenieders verantwoordelijkheden. 

Planning Oppakken in 2019, afronden in 2020. 
 

 

8. Aansluiting arbeidsmarkt en participatie (Gemeenten en SWV VO) 

Stand van zaken Aan jongeren afkomstig uit cluster 3 en 4 van het voortgezet 
speciaal onderwijs (Vso) met uitstroomprofiel arbeid en 
arbeidsmatige dagbesteding geeft het SWV VO in de regel 
een toelaatbaarheidsverklaring af tot hun 18e jaar. Vanaf dat 
moment stopt de onderwijsbekostiging en vallen zij onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente (o.a. indicatie 
arbeidsmatige dagbesteding, uitkering). Op dat moment 
bestaat er vaak een grote afstand tot de (passende) 
arbeidsmarkt. Bij veel jongeren stopt de ontwikkeling echter 
niet bij het 18e levensjaar en kan met name het 18e-19e-20e 
jaar nog volop kansen bieden voor doorontwikkeling van 
beschikbare talenten. 
Het MBO maakt momenteel geen deel uit van het netwerk 
passend onderwijs. Net als PO- en VO-scholen heeft het MBO 
een belangrijke signalerende functie met betrekking tot de 
problematiek van jeugdigen. Ook voor leerlingen op het MBO 
die kampen met problemen geldt dat vaak zowel behoefte is 
aan onderwijszorg als jeugdhulp (tot 18). Zaak is om met alle 
betrokken partners te zoeken naar gezamenlijke werkwijzen 
waarmee we de MBO doelgroep passend ondersteunen 
vanuit een ononderbroken zorglijn (overgang 18- naar 18+). 
Hierbij is ook de aansluiting met de arbeidsmarkt belangrijk. 
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Voorstel vervolg • Werkgroep inrichten met vertegenwoordiging van 
onderwijs en gemeenten die gaat onderzoeken of een 
combinatie van geldstromen mogelijk is waarbij 
onderwijs-SWV-gemeente/provincie middelen bij elkaar 
brengen zodat jongeren, waarbij dit mogelijk blijkt, de 
mogelijkheid krijgen aangeboden om te komen tot 
verdere ontwikkeling in het 18e-19e-20e levensjaar vanuit 
een onderwijs-leertraject. 
Doel: verlengen van de onderwijsperiode in combinatie 
met werktraject gericht op doorontwikkeling van 
jongeren in Vso en praktijkonderwijs. 

• SWV VO verkent de mogelijkheden en functionaliteit van 
de uitbreiding van het netwerk passend onderwijs met 
het MBO. 

Planning Oppakken in 2019, afronden in 2020. 
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Bijlage 5 
 

Transitie mbt het proces 

 

Periode wat Opbrengst/doel 

Voorjaar 2019 a) Werkbezoeken directeur 

SWV aan alle scholen 

(verdieping) 

b) Delen van de bevindingen 

in de verschillende gremia 

c) In netwerk zoco aan 

mekaar ondersteuning op 

de eigen school 

presenteren: wat is BO, 

EOT, wanneer speciaal? 

 

Per school: inzicht in 

startsituatie mbt Thuisnabij, 

randvoorwaarden Thuisnabij, 

doelgroep en doelstellingen 

Thuisnabij 

 

 

Schooljaar 2019-2020 Start nieuwe planperiode: start 

Thuisnabij 

2 momenten in het schooljaar 

evaluatie Thuisnabij: herfst 2019 

en lente 2020 (mede mbv 

Onderwijsspiegel). 

Belangrijk om hier ook 

ouders/leerlingen bij te 

betrekken. 

Zijn de gestelde doelen per 

school behaald? Opbrengst 

per school en voor het SWV in 

kaart brengen. Waar 

noodzakelijk bijsturen, waar 

mogelijk door-ontwikkelen. 

Begin/Voorjaar 2020 Vanuit SWV 

ondersteuningsconferentie 

organiseren tbv de directeuren 

en de 

ondersteuningscoördinatoren. 

Partners in het SWV hebben 

zicht op mekaars resultaten en 

kunnen ondersteuningsvragen 

aan mekaar stellen. Boost tbv 

expertisedeling/-bevordering. 

Gezamenlijkheid. 

Herfst 2020 Maken van afspraken voor de 

komende 2 schooljaren: 

1) Thuisnabij 

doorontwikkelen en 

ingezette koers 

optimaliseren in het kader 

van Thuisnabij. 

2) Herbekijken verdeling van 

de middelen. 

Hierbij moeten minimaal de 

volgende vragen 

beantwoord zijn: 

Wat is het effect van de inzet 

Thuisnabij? 

- Verwijzingen VSO 

In kaart brengen van de 

opbrengsten van de ingezette 

koers om de aankomende 

twee jaren Thuisnabij beter 

vorm te kunnen geven. De 

verwachting is dat scholen 

beter geoutilleerd zullen zijn 

om complexere 

ondersteuningsvragen op te 

vangen. Daarnaast zal 

waarschijnlijk een 

gespecialiseerd aanbod 

noodzakelijk zijn. De 

opbrengsten zullen dit mede in 

beeld brengen. 
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- leerlingenaantallen mbt 

voedingsgebied in de 

verschillende 

scholen/voorzieningen 

- leerlingenaantallen mbt 

ondersteuningsvraag, is er 

een verschuiving 

waarneembaar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooljaar 2020-2021 Borgen van de ingezette koers 

2019-2020 mbt Thuisnabij 

2 momenten in het schooljaar 

evaluatie Thuisnabij (mede mbv 

Onderwijsspiegel). 

Belangrijk om hier ook 

ouders/leerlingen bij te 

betrekken. 

 

Borgen in kwaliteit om in 

zorgvuldigheid leerlingen te 

kunnen ondersteunen. 

Zijn de gestelde doelen per 

school behaald? Opbrengst 

per school en voor het SWV in 

kaart brengen. Waar 

noodzakelijk bijsturen, waar 

mogelijk door-ontwikkelen. 

Begin/Voorjaar 2021 2de ondersteuningsconferentie 

organiseren tbv de directeuren 

en de 

ondersteuningscoördinatoren. 

Partners in het SWV hebben 

zicht op mekaars resultaten en 

kunnen ondersteuningsvragen 

aan mekaar stellen. Doorzetten 

tbv expertisedeling/-

bevordering. 

Daarnaast: eenduidigheid mbt 

de ingezette ontwikkeling 

Thuisnabij. 

2021-2022 2 momenten in het schooljaar 

evaluatie Thuisnabij (mede mbv 

Onderwijsspiegel). 

Belangrijk om hier ook 

ouders/leerlingen bij te 

betrekken. 

Mogelijkheden creëren tbv 

delen van resultaten. 

Opstart naar de nieuwe 

planperiode 

 

2022-2023 2 momenten in het schooljaar 

evaluatie Thuisnabij 

Mogelijkheden creëren tbv 

delen van resultaten. 

1 mei 2023: nieuw 

ondersteuningsplan 
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Bijlage 6 :  

 

Samenwerking met cluster 1 en cluster 2 
 
Samenwerking met  Cluster 1 
 
 
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs zal het onderwijs in Cluster 1 landelijk georganiseerd 
blijven. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van de doelgroep en de specialistische expertise. 
In deze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning voor blinde en slechtziende 
leerlingen (Cluster 1) biedt. Cluster 1 gaat wettelijk geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. 
Vanuit Visio Onderwijs is er een contactpersoon verbonden aan het samenwerkingsverband die 
benaderd kan worden bij vragen rondom het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen. 
 
Het streven van Visio Onderwijs is zoveel mogelijk kinderen met een visuele beperking op reguliere, of 
andere vormen van speciale, scholen onderwijs te laten volgen. Op dit moment wordt bijna 75% van de 
leerlingen door de Ambulant Onderwijskundige Dienst van Visio begeleid. Om dit te realiseren wordt 
ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind en de 
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt een Begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning aan 
docenten en leerlingen kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, 
instructie, collegiale consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant onderwijskundig 
begeleider blijven er financiële middelen beschikbaar t.b.v. de visueel beperkte leerling. De toekenning 
van deze middelen zal centraal via Cluster 1 gaan lopen. Zodra de exacte invulling hiervan bekend is, 
wordt deze gecommuniceerd met de scholen en samenwerkingsverbanden.  
 
 
Wanneer sprake is van (een vermoeden van) een visuele beperking, kunnen ouders, maar ook de 
school, hun kind aanmelden bij Koninklijke Visio. Na onderzoek, beoordeelt de Commissie van 
Onderzoek of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een Cluster 1 indicatie. 
Hierbij wordt ook aangegeven of het kind recht heeft op ambulant onderwijskundige begeleiding of op 
onderwijs op één van de scholen voor leerlingen met een visuele beperking van Visio.  
 
Voor swvvo 3101 is dhr Steef Pennings contactpersoon 
Visio Onderwijs 
Onderwijs Grave 
onderwijsgrave@visio.org 
T 0885858250 
 
 
 
 
Samenwerking cluster 2 
 
 
Voor het samenwerkingsverband is De Taalbrug (SSOE) de partner voor cluster 2. De Taalbrug 
(Eindhoven) en Mgr.Hanssenschool (Hoensbroek) vormen samen een ’Instelling voor onderwijs en 
begeleiding cluster 2’. In verband met ‘thuisnabijheid’ voor cluster 2-leerlingen is er een uitzondering: 
leerlingen uit de gemeenten Gennep, Bergen en Mook gaan naar scholen van Kentalis in Nijmegen, 
maar alle aanmeldingen verlopen via het aanmeldpunt van De Taalbrug. 
Voor alle leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking - doof, slechthorend en/of 
ernstige spraaktaalmoeilijkheden (esm) - wil de Instelling cluster 2 aansluiten bij het zorgniveau van de 
reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband. Indien de onderwijsbehoefte van deze leerlingen 
op het gebied van communicatie de mogelijkheden van de zorgplicht van de scholen binnen het 
samenwerkingsverband overstijgt wil de cluster 2 instelling, in dialoog met school en ouders, maatwerk 
bieden in de vorm van een passend onderwijs arrangement. In de folder “Herinirichting cluster 2” van 
Siméa vindt u nadere informatie. Deze vindt u op de website van het SWV. 
 
Basisondersteuning:  
Wanneer de schoolinterne zorg ontoereikend is en vragen rondom een vermoeden van cluster 2 
problematiek niet beantwoord kunnen worden, kan een aanvraag worden gedaan voor een traject 

mailto:onderwijsgrave@visio.org
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Consultatie en Advies. Het traject wordt bekostigd door cluster 2. Het invullen van een 
signaleringsinstrument door de reguliere school ten aanzien van de vermoede cluster 2-problematiek 
gaat hier aan vooraf. 
 
Extra onderwijsondersteuning:  
Wanneer in de schoolinterne zorgstructuur en- indien van toepassing - in de schoolnabije zorgstructuur 
van het samenwerkingsverband vastgesteld wordt dat de school en/of het samenwerkingsverband niet 
volledig aan haar zorgplicht kan voldoen vanwege de auditieve of communicatieve beperkingen van de 
leerling , kan een toeleidingstraject naar extra onderwijsondersteuning aangevraagd worden bij het 
aanmeldpunt van de instelling. De informatie en onderzoeksgegevens van de schoolinterne en 
schoolnabije zorg worden hiervoor door de reguliere school beschikbaar gesteld. De kosten van de extra 
onderwijsondersteuning komen ten laste van het cluster 2 budget. 
 
Verwijzing / plaatsing cluster 2 SO/VSO:  
Wanneer in de schoolinterne zorgstructuur en - indien van toepassing - in de schoolnabije zorgstructuur 
van het samenwerkingsverband geconcludeerd wordt dat de school en/of het samenwerkingsverband 
niet volledig aan haar zorgplicht kan voldoen kan een toeleidingstraject naar plaatsing op een cluster 2 
lesplaats (SO / VSO school) aangevraagd worden bij een aanmeldpunt van de instelling. 
De informatie en onderzoeksgegevens van de schoolinterne en schoolnabije zorg worden hiervoor 
beschikbaar gesteld. 
 
Expertise-overdracht:  
De instelling is de scholen binnen het SWV van dienst bij het vergroten van de cluster 2-expertise. De 
scholen kunnen daarvoor gebruik maken van het begeleidings- en scholingsaanbod op maat. De kosten 
van deze dienstverlening worden in overleg op basis van een offerte vastgesteld. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar: de websites van Siméa, SSOE, en Taalbrug. U kunt ook contact opnemen met het 
Aanmeldpunt Eindhoven via 040-2902350 of per mail. 
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Bijlage 7 
Concept 
Uitwerking ondersteuningsloket 

(Toelaatbaarheidsverklaringen voortgezet speciaal onderwijs en gespecialiseerd onderwijs) 

 

Vanaf 1 augustus 2014 heeft het SWV de taak gekregen om te beslissen of een leerling toelaatbaar is 

tot het voortgezet speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld 

of ingeschreven staat, vraagt hiervoor een TLV aan bij het SWV. Om te beslissen over een TLV van een 

leerling tot het voortgezet speciaal onderwijs vraagt het SWV advies aan deskundigen binnen het door 

het SWV ingerichte ondersteuningsloket.  

In deze fase van besluitvorming lijkt het uiterst efficiënt en hulpvraaggericht om vanuit het veld van het 

speciaal onderwijs mee te denken over het juiste en passende arrangement voor deze leerling. Temeer 

daar het schoolondersteuningsprofiel van het voortgezet speciaal onderwijs dan naadloos kan 

aansluiten op waar het profiel van de school voor regulier onderwijs haar grens in mogelijkheden heeft 

bereikt. De school van deze leerling heeft reeds extra ondersteuning van het SWV gehad en er is een 

ontwikkelingsperspectief uitgeschreven dat ook conform is uitgevoerd. Echter de ondersteuningsvraag 

van de leerling blijkt overstijgend op de extra ondersteuningsmogelijkheden. De wet passend onderwijs 

vraagt om – in overleg met de ouders– op zoek te gaan naar een alternatief traject dat dat antwoord wel 

kan bieden. Een van de mogelijkheden is dan het aanvragen van een TLV voor het voortgezet speciaal 

onderwijs.  

De toewijzing van een TLV is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Tegen die 

beslissing staat bezwaar en daarna beroep open. 

Bij een positief VSO-advies geeft het SWV een TLV af met daarop vermeld het nummer van de TLV, de 

start- en einddatum en het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning (categorie 1 - 

laag, categorie 2 - midden of categorie 3 - hoog). 

De duur van een TLV is ten minste één schooljaar. Afhankelijk van het leerling dossier zal op basis van 

het deskundigenadvies de duur van de toelaatbaarheid vastgesteld worden. Vaak zal opnieuw bekeken 

worden welk arrangement past bij de betreffende leerling. 

 

Deskundigen samenwerkingsverband (artikel 34.8) 

De deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale 

school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn 

een orthopedagoog en afhankelijk van de leerling over wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd een 

kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een 

arts. 

Wanneer bij de behandeling van de aanvraag duidelijk is dat een leerling niet terug zal keren naar het 

regulier onderwijs is een verklaring mogelijk die geldig is voor de gehele schoolloopbaan. De 

adviescommissie van deskundigen zal de aanmeldingen, plaatsingen en terugplaatsingen monitoren. De 

inspectie neemt deze beslissingen op in het toezichtkader. 

 

Van indiceren naar arrangeren. 

Inhoudelijk uitgangspunt voor de besprekingen in het ondersteuningsloket, maar ook voor de 

begeleiding op de scholen is het gedachtengoed en werkwijze van Handelingsgerichte 

procesdiagnostiek (HGPD). Dit is een gezamenlijk cyclisch zoekproces gericht op het praktisch 

handelen. Mogelijkheden, beperkingen en mogelijke acties van de leerling, school, ouders en de 

omgeving worden geïnventariseerd en besproken. Op basis van een integrale weging van de 

problematiek in verklaringsgebieden, worden hulpverleningsvoorstellen gedaan en handelingsafspraken 

gemaakt voor binnen en buiten de school. Dit gebeurt in een cyclisch proces.  
Mocht de ondersetuningsvraag de ondersteuningsmogelijkheden van de school en/of de omgeving van 

de leerling overstijgen, dan kan een leerling door de school aangemeld worden bij het 

Ondersteuningsloket. De verwachting is  dat er op basis van HGPD kwalitatief goede informatie wordt 

aangedragen en de vraagstelling helder geformuleerd is. 
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Criteria 

Wat zijn naast de weging van de problematiek en de beschrijving van de hulpvraag redenen om een TLV 

toe te kennen? In de periode van 2003 tot 2014 zijn er landelijke criteria vastgesteld op basis waarvan 

de CvI een indicatie geeft. Deze beschrijvingen worden als grove richtlijnen aangehouden. De strikte 

formuleringen en formalisering hiervan worden bij de aanvraag voor een TLV niet gehanteerd. Dit is bij 

de CvI wel het geval. Daarbij zal vanuit HGPD duidelijk moeten zijn welke ondersteuning de leerling 

nodig heeft en welk ontwikkelingsperspectief er is. Op gebied van kind- en leerlingkenmerken zijn de 

criteria zoals die nu nog gelden, wel een uitgangspunt voor beoordeling van de ernst van de 

problematiek. Deze zal o.a. beschreven moeten zijn in de verslaggeving van de deskundigen, zoals die 

genoemd zijn in de AVMB en HGPD vanuit de school. Andere aspecten die in de weging meegenomen 

worden zijn de vragen of er sprake is van integrale problematiek, beperking in onderwijsparticipatie, bijv. 

in de vorm van leerachterstanden, werkhoudingsproblematiek, verzuim, zeer geringe zelfredzaamheid, 

onvoldoende effecten van een uitgevoerd handelingsplan. Op deze basis zal afgewogen zal worden of 

er binnen de reguliere zorgstructuur voldoende ondersteuning gegeven zal kunnen worden. 

Wat betreft toelaatbaarheid van ernstig meervoudig beperkte leerlingen worden de richtlijnen gehanteerd 

zoals die in een notitie beschreven zijn n.a.v. motie Elias van 15 maart 2012 van de PO-Raad, VO-Raad, 

MBO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO. 

 

Weging en toekenning. 
Aan de hand van de richtlijnen, de ondersteuningsvraag en ontwikkelingsperspectief wordt een 

ondersteuningsarrangement geformuleerd. Aan de hand van het ondersteuningsprofielen van de 

gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen en ondersteuningsprofielen. Er zal een TLV worden afgegeven 

voor een bepaalde periode. Bij een TLV t.b.v. een VSO arrangement zal  de categorie voor zware 

ondersteuning aangegeven worden.  

 

 

Procedure. 
Aanmelding voor het Ondersteuningsloket vindt plaats bij het secretariaat (via de applicatie ldos) van het 

SWV. 

Een aanmelding bij het Ondersteuningsloket wordt gedaan door de directeur van de VO of VSO school. 

Dit op verzoek van het ondersteuningsteam van die school. Deze zorgt voor een goede beschrijving van 

de problematiek volgens HGPD, communicatie met leerling en ouders en evt. andere betrokkenen of 

infobronnen. Het Ondersteuningsloket bespreekt en overweegt of er alternatieve 

ondersteuningsarrangementen zijn. Om de juiste informatie te kunnen krijgen en te voldoen aan 

wettelijke kaders, zijn er diverse formulieren ontwikkeld, zoals aanmeldingsformulier en 

toestemmingsformulier van de ouders, leerling, school en/of zorginstelling.  

Het Ondersteuningsloket neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken nadat het 

bevoegd gezag van de school daartoe een verzoek ingediend heeft een besluit.  Zij stuurt het besluit 

schriftelijk naar het aanvragende bevoegde gezag en naar de belanghebbenden (ouders, verzorgers of 

voogden van de leerling en de leerling als hij meerderjarig en handelingsbekwaam is). Er wordt hierbij 

aangegeven op welke manier er bezwaar gemaakt kan worden tegen deze beslissing, die het 

Ondersteuningsloket van het SWV 31.01 genomen heeft. 

 

 

Procedure en het beleid over terug- en overplaatsing van leerlingen, bij wie de 

toelaatbaarheidsverklaring is verstreken 

Uit de voortgang met het werken met het ontwikkelingsperspectief kan blijken dat een leerling 

teruggeplaatst kan worden in het reguliere VO. 

De school voor voortgezet speciaal onderwijs zal in nauw overleg met de ouders een 

terugplaatsingsplan opstellen, waarbij de ouders / leerling hun voorkeur voor bepaalde scholen kunnen 

uitspreken. In het algemeen zal de volgende procedure gehanteerd worden: 
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-De VSO-school zoekt in goed overleg met ouders en leerling contact met een VO-school. Dit 

mede op basis van de behoefte van de leerling en het ondersteuningsprofiel van de VO-school.  

-Een evaluatie met de betrokken partijen of een meer definitieve plaatsing succesvol kan zijn, 

waarna besloten wordt de leerling definitief in het regulier onderwijs te plaatsen; 

-Er kan (bij voorkeur) ook worden gekozen voor een arrangement, waarbij gedacht kan worden 

aan een synthesetraject, een symbiosetraject, een leerwerktraject voor de leerling 

-De VSO-school informeert het ondersteuningsloket over het gekozen traject en de definitieve 

uitschrijving van de betreffende leerling. 

 

 

Automatische Toelaatbaarheidsverklaring 

Artikel 40 lid 16 van de wet op de expertisecentra biedt de mogelijkheid tot een automatische plaatsing 

van een leerling, in het speciaal onderwijs maar, dan wel op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst. Voor deze leerlingen hoeft het samenwerkingsverband geen 

toelaatbaarheidsverklaring af te geven.  

Een leerling die is geplaatst in een inrichting, accommodatie of residentiële instelling en die wordt 

toegelaten op basis van de bekostiging, bedoeld in artikel 117, zesde of zevende lid, wordt door die 

plaatsing en voor de duur daarvan aangemerkt als een leerling die toelaatbaar is verklaard tot de school 

voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of tot de school voor speciaal en voortgezet 

speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 of cluster 4, die aan die inrichting of accommodatie is 

verbonden dan wel waarmee die residentiële instelling een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. 

Indien een leerling is toegelaten tot een school die is verbonden aan een instelling als bedoeld in artikel 

71c, eerste lid, maakt die school afspraken met het samenwerkingsverband waartoe de leerling 

behoorde direct voorafgaand aan de toelating tot de school, over de terugkeer van de leerling. 

Ook hier geldt dat deze VSO-school steeds het ondersteuningsloket informeert over de instroom en 

uitstroom van haar leerlingen. 

 

 

Leerlingen in Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg Instelling (GJI) 

De gesloten instellingen JJI en GJI vallen wat de bekostiging betreft buiten het kader van het 

samenwerkingsverband. Het rijk stelt een aantal plaatsen per instelling vast en die plaatsen worden 

rechtstreeks door het rijk bekostigd. Naast de regeling van de bekostiging die voor iedere cluster 4 

leerling geldt, geldt ook een bijzondere bekostiging en de regeling daarvan is momenteel terug te vinden 

in de Regeling bekostiging personeel. 

Het SWV heeft alleen met deze leerlingen te maken wanneer ze uit de gesloten residentiële instelling 

ontslagen worden en tot de zorgplicht van het SWV gaan behoren. Dan geldt in principe de benadering 

dat bezien wordt of deze leerling ondersteuning nodig heeft en zo ja, de nadere invulling daarvan.  

Voor de voortgang van de schoolloopbaan van de leerling is het van essentieel belang dat in een zo 

vroeg mogelijk stadium er contact is tussen leerplicht en het SWV betreffende de plaatsing van de 

leerling. Indien gewenst/noodzakelijk wordt de leerling besproken in het ondersteuningsloket. Om 

thuiszitten van deze leerlingen te voorkomen zijn goede afspraken met de afdelingen leerplicht hierover 

zeer gewenst. 

 

Richtlijn EMB leerlingen 

Hieronder volgt de richtlijn voor EMB leerlingen, zoals die opgesteld is door de PO- en VO-Raad  

 

Richtlijn toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het SO na 1 augustus 2014 

 

Inleiding 

Op 15 maart 2012 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen de motie Elias aangenomen (nr. 73, 

later gewijzigd in nr. 96). In deze motie wordt de regering onder andere verzocht in overleg met de 

sectororganisaties een procedure uit te werken waardoor de plaatsing van ernstig meervoudig beperkte 
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leerlingen (hierna: EMB leerlingen) in een voor hen passende school gerealiseerd kan worden met zo min 

mogelijk procedurele en administratieve belasting voor ouders en de betrokken scholen. Dit zou kunnen 

met een door de sectororganisaties op te stellen voorbeeldafspraak. 

Overwegingen bij de motie zijn dat er geen twijfel bestaat over de noodzaak voor deze leerlingen in 

aanmerking te blijven komen voor de zwaarste vorm van extra ondersteuning binnen het kader van 

passend onderwijs (lees: toelaatbaarheid tot (de zwaarste categorie van) het speciaal onderwijs). 

Achtergronden 

In de nieuwe situatie nemen de nieuwe samenwerkingsverbanden in hun ondersteuningsplan op hoe zij 

de ondersteuningstoewijzing regelen en hoe zij omgaan met de verdeling van de middelen. Uitgangspunt 

bij passend onderwijs is ook het verminderen van bureaucratie. 

Op grond van artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs beoordeelt het samenwerkingsverband of 

een leerling toelaatbaar is tot het SBO of SO1. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de 

procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de periode 

waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. De wet geeft geen voorschriften 

voor de geldigheidsduur van een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring. 

Beleid ten aanzien van EMB leerlingen 

Bij EMB leerlingen 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 senso-motorische 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. 

 

Ten aanzien van de onder A, B en C genoemde EMB leerlingen moet worden voorkomen dat de 

toelaatbaarheid tot het SO telkenmale uitvoerig wordt beoordeeld. 

 

 

Regeling na 1 augustus 2014 

 

Gelet op het voorgaande en met in achtneming van wetsartikel 39 lid 4, inhoudende dat 

‘Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de school de grondslag voor het volgen van 

aansluitend voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten 

aan het einde van het schooljaar het speciaal onderwijs, mits hierover met de ouders overeenstemming 

bestaat. In elk geval verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar 

waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. De leerlingen verlaten het voortgezet speciaal onderwijs 

uiterlijk aan het einde van het schooljaar waarin de leeftijd van 20 jaar is bereikt’. 

 

wordt de nieuwe samenwerkingsverbanden geadviseerd een uitvoeringsbesluit, ter uitvoering van de 

genoemde motie, te nemen dat er als volgt uitziet: 

 

Het samenwerkingsverband gaat over tot de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor het 

vaststellen van de toelaatbaarheid van EMB leerlingen, inhoudende dat 

 toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig 

worden afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het SO. 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; 

 bij de overstap van SO naar VSO een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moet worden 

aangevraagd bij het SWV VO. Deze verklaring is vervolgens geldig gedurende het hele verblijf op het 

VSO. In elk geval verlaten de leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs aan het einde vanhet 

schooljaar waarin zij de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt. 
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Aangezien veel leerlingen het voortgezet (speciaal) onderwijs rond hun 16e of 17e jaar verlaten, zal de 

VO-Raad in samenspraak met de PO-Raad het aantal vso- leerlingen dat gebruikt maakt van het 

wettelijk recht tot zijn 20ste het voortgezet speciaal onderwijs te volgen, monitoren. Op basis van de 

uitkomsten van deze monitor kan er eventueel een heroverweging op bovengenoemd uitvoeringsbesluit 

plaatsvinden. 

  

 

 


