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1.   Inleiding 
 
 
In dit 2e ondersteuningsplan (OP) wordt beschreven hoe het bestuur van de Stichting 
Zeeluwe en alle aangesloten schoolbesturen (zie BIJLAGE 1) de samenwerking in het kader 
van de wetgeving1 passend onderwijs willen vormgeven. 
Vanuit van onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goed onderwijs, 
verwoordt het bestuur van het samenwerkingsverband Zeeluwe (in het vervolg Zeeluwe) de 
visie van het bestuur en de aangesloten schoolbesturen. 
Het OP wordt gezien als een ‘levend’ document. Dit houdt in dat jaarlijks, aan de hand van 
de monitorverslagen bezien wordt of het OP bijstelling behoeft.  
Jaarlijks zal met de vergadering van aangeslotenen, de ondersteuningsplanraad (OPR), het 
voortgezet onderwijs (VO) en met de gemeenten de overleg-, goedkeuring-  en 
instemmingsprocedure worden gevolgd. Jaarlijks zal een activiteitenplan worden opgesteld 
als uitvoeringsdocument.  
 
Onze kernboodschap 
Alle kinderen gaan naar de juiste school, zij ontvangen onderwijs dat bij hen past! 
Dit in de ogen van het kind, van de ouders2 en van de school. 
Kinderen, ouders en school vormen in deze doelstelling de zogenaamde gouden driehoek. 
Een goede afstemming en samenwerking in deze driehoek is de essentie van passend 
onderwijs. 
De leidraad is een passende school, daarbij is er oog voor de thuisnabijheid. 
 
Zorgplicht 
In onze kernboodschap speelt het juridisch begrip “zorgplicht” (zie BIJLAGE 3) een wezenlijke 
rol.  
Deze zorgplicht is beschreven in de wetgeving passend onderwijs. Het betekent dat 
schoolbesturen (in de praktijk van alle dag vaak de scholen) verantwoordelijk zijn om alle 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend ondersteuningsaanbod te 
bieden. Schoolbesturen dienen voor deze kinderen een passende onderwijsplek te 
verzorgen, of op de eigen school of op een andere school of voorziening. 
 
Zorgplicht heeft betrekking op: 
- kinderen die op een school worden aangemeld, 
-  kinderen die reeds onderwijs op een school volgen, en 
- die extra ondersteuning nodig hebben. 
Als een school de juiste begeleiding niet kan aanbieden, is het de taak van de school om een 
passend onderwijsaanbod voor de leerling te vinden. 
Mogelijk is dit een andere reguliere school, maar het kan ook een speciale 
school of een speciale school voor basisonderwijs zijn. 
 

                                                
1 Zie BIJLAGE 2 
2 Onder ouders verstaan we in dit OP tevens verzorgers. 
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De visie van Zeeluwe is dat alle kinderen in de scholen van de aangesloten schoolbesturen, 
onderwijs genieten dat past bij hun cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve 
ontwikkeling. 
Uitgangspunten: 
- Leraren in onze scholen werken (samen met ondersteunend personeel) 

opbrengstgericht en handelingsgericht/oplossingsgericht. 
- Het kind staat centraal, altijd samen met zijn/haar leraar.  Leerkrachten gaan daarbij 

uit van wat kinderen nodig hebben, met oog voor hun talenten. 
- Ouders zijn betrokken en educatief partner. 
 
Passend Onderwijs 
Passend onderwijs is uiteraard nodig voor alle kinderen, maar in ons ondersteuningsplan 
gaat het in het bijzonder om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben:  
-  in reguliere scholen,  
-  in scholen voor speciaal basisonderwijs, 
-  in scholen voor speciaal onderwijs (van cluster 3 en 4)3. 
 
Onze missie is dan ook:  
Voor ieder kind is er onderwijs dat past bij zijn/haar ontwikkeling, waarbij leraren uitgaan 
van verschillen tussen kinderen en de schoolbesturen het proces in de klas (het primaire 
proces) ondersteunen. 
Hierbij gaan we uit van het principe: regulier waar het kan, speciaal waar het nodig is. 
 

“alle kinderen op de juiste school!” 
 
Bestuursmodel 
Dit OP is het 2e OP van Zeeluwe. Naast een structuurwijziging in Zeeluwe (nieuwe statuten) 
is in dit tweede OP nadrukkelijk geformuleerd dat de aangesloten schoolbesturen 
verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in hun scholen4  en in het bijzonder voor leerlingen 
met extra ondersteuning.  
Er is sprake van een z.g. decentraal model. Dit wordt ook wel het bestuursmodel genoemd. 
De middelen worden ingezet ten bate van het primaire proces (de eerder genoemde 
‘gouden driehoek’). 
Een belangrijk onderdeel van deze gouden driehoek wordt gevormd door de mogelijkheid 
voor scholen om gebruik te kunnen maken van deskundigheid op terreinen als 
gedragsproblematiek, klassenmanagement e.d. 
In het gekozen bestuursmodel is dat en verantwoordelijkheid van de aangesloten 
schoolbesturen. Voor Zeeluwe betekent dit dat in de monitor extra aandacht wordt 
geschonken aan de aanwezigheid van  de noodzakelijke expertise. 
 
 
                                                
3 Cluster 3 betreft onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, lichamelijk 
gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen dan wel meervoudig gehandicapte kinderen met één 
van deze handicaps. Cluster 4 betreft onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke 
handicap, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten 
(WEC artikel 2 lid 4). 
4 Kinderen zitten op scholen en niet op een samenwerkingsverband 
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Het samenwerkingsverband bestaat uit 41 schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijs in  
- 112 basisscholen,  
- 4 scholen voor speciaal basisonderwijs , en 
- 3 scholen voor speciaal onderwijs.  
Samen voor ongeveer 21.500 kinderen. 
 
Deze scholen liggen in 8 gemeenten: Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, 
Putten en Zeewolde. 
 

                                  S 
 
 

Samenvatting 
In dit OP beschrijven we wat onze drijfveren zijn en wat we willen bereiken. Daarbij is 
aangegeven wie welke rollen en taken heeft. Ook beschrijven we de onderwerpen die in de 
wetgeving zijn opgenomen (zie bijlage 2 – lid 8). Verder is een monitorsystematiek 
opgenomen. 
 
In dit OP zijn we uitgegaan van de essentie van passend onderwijs: goed onderwijs aan alle 
kinderen met een focus op de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Het OP is ontwikkeld door het bestuur van Zeeluwe in samenspraak met alle 38 
aangeslotenen, de leden van de ondersteuningsplanraad, de 8 gemeenten, de voorschoolse 
instellingen en het voortgezet onderwijs. 
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Procesgang  
 
Vastgesteld als voorgenomen besluit op 11 april 2016 door het bestuur van Zeeluwe en 

goedgekeurd in de vergadering van aangeslotenen op  21 april 2016. 

 

In het OOGO besproken op 16 maart 2016 en schriftelijk afgehandeld april 2016 

 

Voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad met het verzoek tot instemming. Op 21 april 

2016 heeft de OPR met dit plan ingestemd. 

 

Definitief vastgesteld door het bestuur op 21 april 2016 

 

Afgestemd met het SWV VO 2509 Stichting Leerlingenzorg en met cluster 1 en 2 (dit betreft 

het onderwijs aan kinderen met visuele beperkingen en aan kinderen met auditieve en 

communicatieve beperkingen). 
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Hoofdstuk 2.  De organisatie van het samenwerkingsverband 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de rollen, taken en verantwoordelijkheden van Zeeluwe en 
de aangesloten schoolbesturen. In een tabel vatten we deze iedere keer samen.  
 
We onderscheiden de volgende verantwoordelijkheden, taken en rollen voor het bestuur 
van het samenwerkingsverband: 

1. Stimuleren/inspireren : met name door in dialoog te gaan 
2. Faciliteren   : meedenken en middelen verstrekken 
3. Regisseren   : kaders bieden en richting geven 
4. Reguleren   : regels geven en afspraken maken (desnoods ingrijpen) 

 
Toelichting 
 
Ad 1. 
De dialoog met de aangesloten schoolbesturen vindt in ieder geval twee keer per jaar plaats 
op het niveau van de 8 gemeenten. Zeeluwe hanteert hiervoor in deze 1e fase van 
gesprekken een checklist met een verbijzondering voor de deskundigheid/expertise (zie 
BIJLAGE 12). 
Van de gesprekken wordt een zgn. foto gemaakt waaruit voor de aangeslotenen blijkt hoe 
Zeeluwe de inhoudelijke ontwikkelingen beoordeelt. 
Bij deze gesprekken zal ook de gemeente worden betrokken. Het onderwijs neemt daarbij 
het initiatief. 
 
Ad. 2 
Naast de vraagbaakfunctie zal Zeeluwe op de website relevante informatie aangeven. Ook 
kan in de lokale gesprekken een deel van de agenda worden ingeruimd voor 
informatieverstrekking, bijvoorbeeld door het presenteren van good practice. 
Het verstrekken van de middelen is verduidelijkt in hoofdstuk 4 en BIJLAGE 7. In het kader 
van de lokale gesprekken kan het zijn dat er onderdelen van het steunpunt op centraal 
niveau georganiseerd blijven omdat de lokale besturen Zeeluwe niet kunnen aangeven dat 
zij de betreffende deskundigheid zelf in huis hebben. De middelen worden dan dus 
gedifferentieerd ingezet, omdat het in stand houden op centraal niveau dan bekostigd wordt 
door de betrokken schoolbesturen. 
 
Ad 3. 
Op basis van de zgn. foto of andere signalen besluit Zeeluwe op lokaal of centraal niveau 
bepaalde afspraken te maken, denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk verzuimprotocol of 
gezamenlijke afspraken met gemeenten over onderwijs-zorg arrangementen. 
 
Ad 4. 
Het reguleren is een absoluut laatste stap die Zeeluwe zou kunnen zetten. Denk aan 
begrotingsafspraken of het aanscherpen van de TLV procedure. Het reguleren vormt een 
onderdeel van de doorzettingsmacht (zie hoofdstuk 4). 
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Vanuit de visie van Zeeluwe zijn de aangesloten schoolbesturen verantwoordelijk voor het 
best passende onderwijs. De kwaliteit van dat onderwijs en de kwaliteit van de extra 
ondersteuning is allereerst de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.  
Het is de taak van het Zeeluwe bestuur om – aan de hand van een aantal gegevens 5 - zicht 
te hebben en te houden op de kwaliteit van het onderwijs in het bijzonder aan kinderen die 
extra ondersteuning behoeven. Een voor de hand liggende informatiebron is het 
kwaliteitsonderzoek van de inspectie dat op alle scholen plaatsvindt. 
 

schoolbestuur Zeeluwe  

Kwaliteit van het onderwijs Kaders stellen 

Goede voorbeelden uitwisselen 

Monitoring van de kwaliteit van de 
onderwijsondersteuning 

 
Om de maatschappelijke opdracht - alle kinderen goed onderwijs te bieden en de zorgplicht 
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben - te kunnen bekostigen, ontvangen 
schoolbesturen naast de ‘normale’ bekostiging ook middelen voor onderwijsondersteuning.  
Deze middelen worden ontvangen door Zeeluwe en zijn te onderscheiden in lichte 
ondersteuning en zware ondersteuning – zie hoofdstuk 4 en de BIJLAGEN 4 en 7.  
 
Om passend onderwijs waar te kunnen maken hebben we de verantwoordelijkheid6 zo dicht 
mogelijk bij de schoolbesturen gelegd. De middelen gaan niet naar centrale voorzieningen, 
maar – na aftrek van de centrale kosten – naar de aangesloten schoolbesturen. De middelen 
voor lichte ondersteuning op basis van het aantal leerlingen in het basisonderwijs en de 
middelen van de zware ondersteuning op basis van het aantal leerlingen in het basis en 
speciaal basisonderwijs. 
De taak van Zeeluwe is jaarlijks de schoolbesturen te bevragen over de inzet van die 
middelen. 
 

schoolbestuur Zeeluwe 

Middelen gebruiken voor een dekkend net 
van ondersteuning 

Begrotingsafspraken aangeven 

Monitoring van de inzet  

 
Dekkend aanbod 
De belangrijkste taak van Zeeluwe is zorg te dragen dat de aangesloten schoolbesturen zorg 
dragen voor een dekkend aanbod. In de wet (zie BIJLAGE 2) is dat aanbod aldus 
geformuleerd: 
 
“Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel zodanig dat 

                                                
5 Zie in de volgende hoofdstukken hoe de monitoring verloopt. 
6 en de daarbij behorende aansprakelijkheid. 
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kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en kinderen die extra 
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.” 
 
 
Zeeluwe kent 4 onderdelen van een dekkend aanbod: 
 
1. Voorzieningen 
 
We kennen 3 schoolsoorten: basisscholen (bao), speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) 
en speciaal onderwijs (SO) met allerlei vormen van extra ondersteuning. 
Hierbij geldt dat Zeeluwe de samenwerking tussen de verschillende schoolsoorten zal 
stimuleren en daarnaast de visie heeft dat kinderen regulier onderwijs volgen als het kan, en 
gespecialiseerd onderwijs als het nodig is. De geboden voorzieningen zijn: 
  
a. Basisscholen in onze regio – alle basisscholen hebben een schoolondersteunings-

profiel waarin zij beschrijven welke vormen van extra ondersteuning zij hebben. De 
basisondersteuning wordt vastgesteld door Zeeluwe, zie BIJLAGE 8.7 

b. SBO/SO binnen de regio - deze voorzieningen worden in stand gehouden door de 
betreffende schoolbesturen. Ten einde zorg te dragen voor continuïteit van die 
voorzieningen kent het SBO een 2% regeling en voor het SO heeft Zeeluwe een 1% 
regeling getroffen, zie BIJLAGE 7. 

c. SO buiten de regio – zie de beschrijving onderaan de pagina. 
d. Vormen van overlap – hierbij gaat het om vormen van onderwijs waarbij sprake is 

van overlap tussen de 3 genoemde schoolsoorten. Zo kennen we bijvoorbeeld 
symbiose, waarbij een leerling die is ingeschreven op een speciale school geheel of 
gedeeltelijk – tijdelijk – onderwijs volgt op een reguliere school. Vaak wordt dit 
gebruikt om een terugplaatsing voor te bereiden. Ook zijn er vormen van b.v. 
hulpklassen, speciale klassen, structuurgroepen. Het betreft dan basisscholen en/of 
SBO scholen die een kleinere groep formeren met kinderen met extra ondersteuning. 
Bijvoorbeeld om thuisnabij onderwijs te realiseren.                                                                                                             

e. Crisisopvang – dit dient aanwezig te zijn om thuiszitten of langdurige schorsing te 
voorkomen.        

f. Combinaties onderwijs-jeugdhulp/jeugdgezondheidszorg – dit geldt vaak voor het 
speciaal onderwijs, waarbij bijvoorbeeld vormen van therapie of persoonlijke 
verzorging worden verzorgd door externe instellingen (bijvoorbeeld vanuit de wet 
langdurige zorg, jeugdwet of zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg).   

   
Zeeluwe is verantwoordelijk voor een dekkend voorzieningenaanbod binnen het gehele 
SWV. Zeker als het gaat om het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs dient het 
bestuur van Zeeluwe er van overtuigd te zijn dat er voldoende plekken in onze regio zijn en 
dat kinderen niet  onnodig buiten onze regio naar school gaan.  
In BIJLAGE 5 is een overzicht opgenomen van de scholen in het speciaal onderwijs waar 
kinderen uit onze regio naar school gaan (teldatum 1-10-14). 
De reden dat relatief veel kinderen buiten onze regio naar het SO gaan is dat deze vormen 
van onderwijs zeer gespecialiseerde voorzieningen hebben, o.a.: 

                                                
7 Het vaststellen van de basisondersteuning is een wettelijke taak van Zeeluwe – zie BIJLAGE 2 lid 8a 
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- voor kinderen met lichamelijke en verstandelijke handicaps, (bijv. de kleine Prins, de 
Twijn en de Onderwijsspecialisten),  

-  voor kinderen die uit huis zijn geplaatst (zoals de Brouwerij en de Daniël de 
Brouwerschool),  

en door 
-  onze geografische ligging (denk aan de nabijheid van Amersfoort en Apeldoorn), 
-  verhuizingen (het kind kwam dan oorspronkelijk wel uit onze regio en blijft ook door 

ons bekostigd worden, maar zit dan elders op het SO). 
 
Zeeluwe zal jaarlijks in gesprek gaan met de belangrijkste SO scholen buiten onze regio om 
te checken of het aanbod blijvend is en open blijft staan voor onze kinderen. Uiteraard zijn 
er ook gesprekken met de eigen S(B)O besturen. 
Als het gaat om de visie op de vormen van gespecialiseerd onderwijs (SBO en SO) is Zeeluwe 
van opvatting dat naast de instandhouding (denk aan de 2% en de 1%) het de besturen van 
deze instellingen zijn, die samen met de schoolbesturen in hun omgeving werken aan 
thuisnabij onderwijs met wellicht meer kleinschalige oplossingen. 
Het is de taak van Zeeluwe daarbij de kwaliteit van de gespecialiseerde voorzieningen te 
bewaken en eventueel – samen met de betrokken schoolbesturen - maatregelen te treffen. 
Ook wil Zeeluwe, samen met de aangesloten schoolbesturen en gemeenten, op zoek naar 
nieuwe vormen van gespecialiseerd onderwijs, waarbij ontschotting kan plaatsvinden, denk 
bijvoorbeeld aan een bao, SBO en SO-voorziening onder één dak met een gezamenlijk 
budget en ontschotting met aspecten van jeugdzorg. 
 

schoolbestuur Zeeluwe 

Beschrijven schoolondersteuningsprofiel 

Zorg dragen voor crisisopvang 

Afstemmen met gemeente(n) over inzet 
van de jeugdzorg en AWBZ en 
jeugdgezondheidszorg 

Ontwikkelen van thuisnabij onderwijs 

Alle rollen vanwege het cruciale belang: 

a) in gesprek te gaan met de school-
besturen 

b) check bij leerplicht, gemeenten,                                                                                                        
onderwijsconsulenten en inspectie 

c) monitor 

d) eventueel doorzettingsmacht hanteren. 

 
2. Expertise 
 
Onder expertise verstaat Zeeluwe alle vormen van deskundigheid die nodig zijn om kinderen 
en leraren daar waar nodig en gewenst, extra ondersteuning te kunnen bieden.  
Uitgangspunt is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor een dekkend net van 
expertise. Tevens is uitgangspunt dat de middelen hiervoor naar de schoolbesturen gaan. 
Deze uitgangspunten worden pas gestand gedaan als aan onderstaande conditie is voldaan. 
Op het lokale/subregionale niveau zullen schoolbesturen samenwerken om te zorgen dat 
niet alleen de grotere schoolbesturen in staat zijn de expertise te waarborgen, maar - door 
samen te werken - ook kleinere schoolbesturen een beroep kunnen doen op deze 
lokaal/subregionaal aanwezige expertise.  
Het is de taak van Zeeluwe te checken of de expertise aanwezig is.  
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Conditie: indien op één of meerdere van de 8 lokale eenheden in ons SWV (de 8 gemeenten) 

geen expertise wordt georganiseerd dan behoudt Zeeluwe die verantwoordelijkheid en 

draagt dan zelf zorg voor expertise. In de begroting is daar ook ruimte voor vrijgemaakt. 

Naar aanleiding van de gesprekken in de regio zal het bestuur van Zeeluwe een beslissing 

nemen over het mogelijk overdragen van de verantwoordelijkheid voor een dekkend net van 

expertise aan de schoolbesturen. De beslissing over overdracht vindt plaats aan de hand van 

de checklist in BIJLAGE 12.  

NB 

Voor de 1e vaststelling of (delen van) de huidige expertise in het steunpunt wel of niet door 

Zeeluwe in stand moet worden gehouden geldt de volgende procedure (zie ook het jaarplan 

(BIJLAGE 11)  

1. gesprekken in de regio aan de hand van een vaste gesprekslijn (BIJLAGE 12). 

2. Verslaglegging van de gesprekken en input van gemeenten – we noemen dit de 

zgn. foto 

3. Reactie van de schoolbesturen – per locatie – op de foto 

4. Vaststelling (per bestuur) of voldaan is aan alle onderdelen van de checklist 

deskundigheid. Dit gebeurt n.a.v. de gesprekken die begin juni 2016 worden 

gehouden. 

5. In de bestuursvergadering van 27 juni 2016 vindt vaststelling plaats. 

6. Indien niet is voldaan aan (onderdelen van) de checklist (er is dan ‘nee’ ingevuld 

en er is ook geen externe deskundigheid aangegeven ) wordt door Zeeluwe de 

deskundigheid – via een contractlijn – in stand gehouden. 

7. De kosten hiervan worden ingehouden op de subsidie van de betrokken 

schoolbesturen die (nog) niet hebben voldaan aan de deskundigheidseis. 

 

Het kan dan zijn dat bij bepaalde schoolbesturen onvoldoende is gebleken of en zo ja hoe 

men de expertise heeft georganiseerd. Zeeluwe houdt dan die verantwoordelijkheid bij 

zichzelf en zal om dat te kunnen financieren de betrokken schoolbesturen korten op hun 

bijdrage. 

Kortom, de beleidslijn is dat de verantwoordelijkheid en het aanbod van het huidige 
Steunpunt pas wordt overgedragen aan de schoolbesturen als deze hebben aangetoond de 
juiste expertise (zie BIJLAGE 12) zelfstandig of in samenwerking met anderen te kunnen 
bieden. 
NB 
Het is de expliciete taak van Zeeluwe om bij het aanvragen van een 
toelaatbaarheidsverklaring8 voor het SBO of SO te controleren of twee deskundigen hebben 
geadviseerd over de aanvraag – zie BIJLAGE 9. 
 

                                                
8 Om toegelaten te kunnen worden tot een SBO of SO school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 
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Ten einde de schoolbesturen in staat te stellen de aanwezige deskundigheid in stand te 
houden en het behoud van de werkgelegenheid van het betreffende personeel  te 
waarborgen, is een zgn. tripartiete akkoord opgesteld. 
 
Tripartiete akkoord. 
In het kader van de verschuiving van de middelen is door de vakcentrales, de PO Raad/VO-
raad en het ministerie van OCW een akkoord (tripartiete overeenkomst passend onderwijs) 
opgesteld en in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd. 
Het akkoord behelst in hoofdlijnen dat als een S(B)O werkgever, ondanks haar werkgelegen-
heidsbeleid en ondanks het beleid van het samenwerkingsverband er niet in is geslaagd 
personeel van werk naar werk te begeleiden, het bestuur van Zeeluwe een 
inspanningsverplichting heeft de werkgelegenheid te behouden. 
Het is van belang te onderkennen dat als er geen akkoord is tussen bestuur SWV, het VSO en 
de vakcentrales de personele verplichtingen nog gewoon doorlopen. Aangezien er voor 
1 augustus 2015 geen akkoord is gesloten, betekent dit dat de personele verplichtingen voor 
2016/2017 doorlopen.  
Het gaat hierbij om het personeel dat op 1 mei 2012 in reguliere dienst was bij een S(B)O 
bestuur en hoort tot de 5 categorieën als genoemd in het tripartiete akkoord.  
In het akkoord geven de besturen van het regulier en speciaal onderwijs, die zijn 
aangesloten bij de Stichting SWV 2509 PO Zeeluwe, aan dat zij uitvoering zullen geven aan 
de tripartiete overeenkomst Passend Onderwijs.  
 

schoolbestuur Zeeluwe 

Zorg dragen voor de beschikbaarheid van 
voldoende expertise. Indien gewenst of 
noodzakelijk wordt dit georganiseerd op 
het lokale/subregionale niveau. 

Uitvoering geven aan het tripartiete 
akkoord 

Alle rollen om de aanwezigheid van de 
expertise goed te volgen en eventueel 
doorzettingsmacht te hanteren. 

a) Gesprekspartner van de schoolbesturen 

b) check bij leerplicht, gemeenten, 
onderwijsconsulenten en inspectie 

c) monitor 

d) gesprekken met ouders 

e) vaststellen van het tripartiete 
akkoord9met vakbonden en S(B)O 
besturen  

 
3. Doorgaande lijnen 
 
Het is de taak van Zeeluwe te controleren  of de schoolbesturen beleid hebben ontwikkeld 
als het gaat om de in-, door- en uitstroom van hun kinderen. 
 

schoolbestuur Zeeluwe 

                                                
9 Op 3 maart 2016 heeft Zeeluwe het akkoord bereikt.  
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Ontwikkelen en borgen van beleid inzake 
de instroom vanuit voorschoolse 
voorzieningen en de advisering voor en 
afstemmen met het voortgezet onderwijs 
(VO). 

Volgen en stimuleren van het aanwezige 
beleid door  

a) in gesprek te gaan met de school-
besturen 

b) bevragen van voorschoolse voor-
zieningen. 

c) afstemmingsoverleg met het SWV VO 

d) monitor – zie hoofdstuk 5 

e) eventueel doorzettingsmacht toepassen 

 
 
 
4. Afstemming gemeentelijk jeugdbeleid 
 
Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een aantal 
beleidsterreinen voor de jeugd. De belangrijkste is de invoering van de jeugdwet. 
Gezinshulp, therapie, persoonlijke verzorging, schoolmaatschappelijk werk zijn vormen 
waarbij de afstemming tussen onderwijs, gezin en jeugdzorg cruciaal is. Voorkomen is 
daarbij het uitgangspunt. Er is dus veel nadruk op preventie, bijvoorbeeld teams voor 
vroegtijdige onderkenning en de rol van het consultatiebureau. 
In de lokale setting zullen schoolbesturen afstemmen met gemeenten, denk aan 
uitgangspunten voor samenwerking, onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs, 
samenwerking met jeugdhulp, leerling-vervoer in relatie tot passend onderwijs of aan de 
inbreng van wijkcoach, jeugdverpleegkundige en/of schoolmaatschappelijk werk. 
 
De taak van Zeeluwe is daar waar gewenst of noodzakelijk te komen tot regionale10 
afspraken (denk bijvoorbeeld aan mogelijke onderwijs-zorgarrangementen) en verder de 
lokale ontwikkelingen te volgen. 
 

schoolbestuur Zeeluwe 

Afstemmen met de gemeente(n) Volgen van de ontwikkelingen door  

a) in gesprek te gaan met de school-
besturen en gemeenten 

b) monitor 

c) eventueel komen tot regionale 
afspraken  

 
Over de uitkomsten van gesprekken rapporteert Zeeluwe de betrokkenen.  
 
 
 
 
                                                
10 Op het niveau van Zeeluwe. 
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Bestuurlijke vormgeving 
Zeeluwe is een stichting. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden: een directeur-bestuurder en 6 
toezichthoudende bestuursleden, waaronder een onafhankelijk voorzitter. Eén van de 
bestuursleden heeft op voordracht vanuit de ondersteuningsplanraad (OPR) zitting en 4 
vanuit de raad van aangeslotenen.11 
 

                          
 
 
In de statuten van de stichting is beschreven hoe deze 3 gremia zich tot elkaar verhouden en 
welke rechten en plichten men heeft. 
De directeur-bestuurder werkt met een managementstatuut. 
Het bestuur werkt met een toezicht kader. 
 
De vergadering van aangeslotenen bestaat uit alle aangesloten schoolbesturen. Deze 
vergadering dient het OP goed te keuren. De vergadering is nader uiteengezet in de 
statuten. 
 
De leden van de OPR (ondersteuningsplanraad) worden gekozen uit of door de 
medezeggenschapsraden. De OPR werkt met een statuut en met een reglement.  
De OPR is een wettelijk verplichte vorm van medezeggenschap en geregeld in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (artikel 4a). Zie ook hier de website voor verdere informatie. 
  

                                                
11 Voor de namen en gegevens – zie de website www.zeeluwe.nl  

http://www.zeeluwe.nl/
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Hoofdstuk 3.  Beoogde resultaten: het wat en het wie 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten die we beogen. In een tabel geven we in het 
kort aan wat we willen bereiken en hoe we volgen en meten of dat is gelukt  
(zie ook hoofdstuk 5 over de monitor). 
 
In 2020 wil Zeeluwe de volgende ambities bereikt hebben: 
 
1. Alle kinderen gaan naar de juiste school 
 
Uitwerking:  
De wetgever heeft middels de zorgplicht de schoolbesturen verantwoordelijk gesteld voor 
het aanbieden van passende oplossingen, het zijn dus de schoolbesturen die als eerste 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. 
Zeeluwe heeft tot taak dat er een dekkend net is zonder thuiszitters: alle kinderen gaan naar 
de juiste school!  
(Denk hierbij ook aan plaatsing op een andere basisschool en aan terugplaatsingen van het 
speciaal (basis) onderwijs.) 
 
Indicator: 
Er zijn geen thuiszitters12, geen meldingen van onopgeloste casussen van 
onderwijsconsulenten, leerplichtambtenaren en/of inspectie. Het beleid inzake het verlenen 
van ontheffingen is samen met de gemeenten ontwikkeld, waarbij het uitgangspunt is: in 
principe altijd naar school. 
Een belangrijke indicator is ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de instemming van de 
ouders met het OPP  (zie BIJLAGE 6). 
 

resultaat  Alle kinderen op de juiste school. 

middelen Dekkend aanbod.  

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

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

rol en taak 
Zeeluwe 

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

 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Onder een thuiszitter wordt verstaan: een leerling die onafgebroken en ongeoorloofd voor een periode van 
4 weken of langer geen onderwijs volgt. 
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2. Ouders/kinderen en leerkrachten zijn tevreden over de geboden ondersteuning,  in het 
bijzonder aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 

      
Uitwerking:  
De kwaliteit van het onderwijs is ten principale het domein van de aangesloten 
schoolbesturen. Zij hebben de wettelijke plicht en de maatschappelijke opdracht het 
onderwijs zo in te richten dat er met alle kinderen passende resultaten worden behaald, 
zowel in reguliere als in speciale scholen.  
Zeeluwe heeft hier toezicht op en zal verdere ontwikkeling via de bestuursgesprekken en de 
monitoring volgen en stimuleren. 
Het toezicht wordt beschreven in hoofdstuk 5. 
 
Indicator: 
Alle schoolbesturen hanteren een kwaliteitssysteem. In dat systeem zijn metingen 
opgenomen naar ouder/kind- en leerkracht tevredenheid of wordt op andere wijze 
informatie verzameld over de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan vormen van auditing). Deze 
gegevens worden gemeld bij Zeeluwe. 
Zeeluwe vraagt welk instrument men heeft gehanteerd en waarom dat specifieke 
instrument. Ook vraagt Zeeluwe hoe duidelijk wordt dat het daarbij gaat om de 
tevredenheid van de ouders en van de kinderen die extra ondersteuning genieten. 
 

resultaat  Tevredenheid over het aanbod. 

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

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

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

rol en taak 
Zeeluwe 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of er sprake is van 
voldoende tevredenheid (80 % score) en in dialoog gaan met de 
schoolbesturen over de resultaten. Eventueel regie en regulering. 

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

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

resultaat  Doorlopende lijnen. 

middelen Afstemmingsafspraken tussen partijen.  

succesindicator  Kennis van afspraken en onderzoek naar de mate van tevredenheid van 
de afstemmingspartners (score 95%). 

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

rol en taak 
Zeeluwe 

Aan de hand van de jaarlijkse monitor bezien of er sprake is van 
voldoende tevredenheid (95% score) en in dialoog gaan met de 
schoolbesturen over de resultaten. Eventueel regie en regulering. 

 
 
4. De ondersteuningsmiddelen worden doelmatig ingezet 
 
Uitwerking:  
Conform het beleid van Zeeluwe vindt de inzet van de ondersteuningsmiddelen (behoudens 
een noodzakelijk budget voor de wettelijke taken van Zeeluwe) plaats in of ten behoeve van 
het primaire proces (de zogenaamde “gouden driehoek”). 
Indicatoren: 
- Een vastgestelde begroting. 
- Monitoring - zie hoofdstuk 5.  
 
NB 
In het 1e jaar hanteert Zeeluwe geen format. Indien het 1e monitorverslag aanleiding geeft 
dit beleid bij te stellen zal een centraal format worden voorgeschreven. 
In ieder geval zal duidelijk moeten zijn: 

a. De omvang van de middelen die het schoolbestuur heeft ontvangen van Zeeluwe. 
b. De rechtstreekse inzet voor het primaire proces). 
c. De indirecte inzet voor het primaire proces 
d. Een onderscheid tussen personele en materiele middelen. 
e. De middelen die zijn ingezet ter ondersteuning van beleid inzake hoogbegaafdheid. 
f. De visie die het schoolbestuur heeft op de inzet van de middelen.  

 
Zeeluwe zal een voorbeeld verantwoording beschikbaar stellen. 
In de monitor wordt gevraagd naar good practices: wat heeft goed gewerkt en wat zouden 
andere schoolbesturen hiervan kunnen leren? In de gesprekken die het bestuur ook voert 
met stakeholders (denk aan de gemeenten en het voortgezet onderwijs) zullen eveneens de 
voorbeelden geagendeerd worden. 
Tevens is een indicator of de ontwikkelingsperspectieven (OPP) die voor kinderen met extra 
ondersteuningsvragen worden opgesteld, de instemming van de ouders hebben. Met daarbij 
de vraag of de doelen in het OPP zijn gehaald. 
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resultaat  Doelmatige inzet van middelen 

middelen Lichte en zware ondersteuningsmiddelen. 

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

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

rol en taak 
Zeeluwe 

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

 
5. De aanmeldprocedure bij scholen en de aanvraagprocedure voor een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO en SO is voor een ieder duidelijk 
 
Uitwerking:  
Indien een schoolteam – ondanks externe ondersteuning -  niet in staat is het juiste 
passende onderwijs te bieden en er, ondanks hulp, handelingsverlegenheid ontstaat is het 
schoolbestuur verantwoordelijk voor het bieden van een ander, beter passend aanbod 
(uiteraard in goed overleg met de ouders).  
Indien het onderwijsaanbod het SBO of SO betreft dient er door het schoolbestuur een TLV 
te worden aangevraagd – inclusief het inschakelen van de 2 deskundigen13 die de wetgever 
verplicht heeft gesteld. 
Zeeluwe heeft de wettelijke taak de TLV af te geven. Zeeluwe werkt met een centraal 
aanmeldformulier – zie BIJLAGE 9. 
Indicator: 
Uit de monitor blijkt dat de TLV-procedure goed verloopt. Dat betekent dat er geen klachten 
zijn ingediend of onduidelijkheden worden ervaren en dat Zeeluwe zich houdt aan de 
termijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 De aanvraag van de TLV wordt inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de school. 

Bij dit advies is een orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog en ten minste een tweede (andere) ter zake 
deskundige betrokken. In de wet is opgenomen dat de tweede deskundige uit één van de volgende 
beroepsgroepen mag komen: kinder- of jeugdpsycholoog (indien niet reeds als 1e deskundige), pedagoog, 
kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts (dit is ook op het aanvraagformulier TLV aangegeven, de 
tweede deskundige kan op dit formulier zijn/haar advies kwijt).  
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Stroomschema afgifte TLV 
 

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

 
Onder primair onderwijs wordt verstaan: basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs. 
 

 
 

 Verwijzing vanuit een school of een verlenging van een TLV 
 

 
 
 

resultaat  Het TLV proces is duidelijk 

middelen Handelingsgericht werken en dossiervorming. 

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

evaluatie Kwartaalrapportage en gesprekken op lokaal niveau. 

tol en taak 
Zeeluwe 

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

 
 
6. De voorlichting voor ouders is helder, actueel en toegankelijk 
 
Uitwerking:  
Voor de voorlichting worden de websites van de scholen gebruikt, denk ook aan de 
schoolgids en de website van Zeeluwe.  
Zeeluwe vraagt van de websites van de scholen dat het schoolondersteuningsprofiel op de 
site staat en in de schoolgids is aangegeven hoe de ondersteuningsstructuur in de school en 
in samenwerking met andere scholen is vormgegeven. Indien Zeeluwe van opvatting is dat 
dit onvoldoende is (op basis van jaarlijkse steekproeven) treedt Zeeluwe in overleg met het 
betrokken schoolbestuur. 
 
Periodiek geeft Zeeluwe een nieuwsbrief uit. 
 

Aanmelding bij een 
school voor 

primair ondrwijs

indien een TLV 
nodig is doet de 

school de aanvraag 
bij de Cie. 

Onderinstroom

De 
Cie.Onderinstroom 
toetst de aanvraag 

en adviseert 
Zeeluwe een TLV 

af te geven

Het schoolbestuur 
vraagt - gemotiveerd -
een (verlenging van)  

TLV aan

Zeeluwe toetst de 
aanvraag en geeft een 

TLV af
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Indicator: 
Jaarlijks wordt door Zeeluwe met een aantal ouders (van kinderen met extra ondersteuning) 
een interview gehouden (of we werken met een online enquête). In deze gesprekken wordt 
de kwaliteit van de informatievoorzieningen bevraagd. 
Er worden vragen gesteld over de procedures, de handhaving van de zorgplicht en het 
ondersteuningsaanbod (inclusief de TLV procedure). Het uitgangspunt is dat er geen 
klachten of onduidelijkheden zijn. 
 

resultaat  Voorlichting op orde. 

middelen Websites en schoolgidsen. 

succesindicator  Jaarlijks interview met ouders.  

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

rol en taak 
Zeeluwe 

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

 
7. Zeeluwe heeft een vraagbaak functie 
 
Uitwerking:  
Op de website van Zeeluwe staat duidelijk aangegeven dat Zeeluwe  ook een 
vraagbaakfunctie heeft. De gegevens van de directeur-bestuurder staan duidelijk vermeld. 
Ouders, aangeslotenen en/of externen kunnen de bestuurder bellen of mailen om vragen 
inzake passend onderwijs te beantwoorden. 
 
Indicator: 
Ouders (maar ook andere betrokkenen) kunnen Zeeluwe bereiken voor vragen over passend 
onderwijs, bijvoorbeeld over de zorgplicht en de toepassing ervan. De vragen worden 
gerubriceerd bijgehouden en opgenomen in de jaarlijkse management rapportage. 
 

resultaat  Vraagbaakfunctie. 

middelen Website.  

succesindicator  Makkelijke bereikbaarheid. 

evaluatie Inzicht in de mate en inhoud van de vragen. 

rol en taak 
Zeeluwe 

Rapporteren in het bestuursverslag over de vragen die gesteld worden 
en in welke mate schoolbesturen deze vragen kunnen voorkomen. 
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Noodzakelijke condities 
 
Het bestuur bestuurt effectief en efficiënt. Het ondersteuningsplan werkt als sturingsmiddel 
voor de aangeslotenen. 
 
Indicator: 
Jaarlijks voert het bestuur gesprekken met de aangesloten schoolbesturen. Zowel in de 
lokale/subregionale setting als in de zgn. vergadering van aangeslotenen. 
In deze gesprekken wordt m.b.v. een 360˚ feedback informatie verzameld over het handelen 
van het bestuur van het samenwerkingsverband (monitor functie van Zeeluwe). 
Tevens draagt het bestuur jaarlijks zorg voor een sluitende begroting met een algemene 
reserve van maximaal € 250.000,-14 De aangeslotenen leveren doelmatig hun informatie die 
van belang is voor het volgsysteem (zie de hoofdstuk 5 over de monitor) van Zeeluwe. 
De inspectie kent Zeeluwe een basisarrangement toe. 
 
Solidariteit. 
Onder solidariteit verstaan we dat de schoolbesturen met elkaar samenwerken, zeker daar 
waar dit nodig is om de resultaten van Zeeluwe te kunnen bereiken. Denk hierbij aan de 
lokale netwerken. 
Ook houdt solidariteit in dat Zeeluwe in financiële zin rekening houdt met een ondergrens bij 
het speciaal onderwijs (1%), met de bekostiging van de onderinstroom in het SO en SBO en 
met eventuele problemen bij schoolbesturen. Zie verder BIJLAGE 7. 
 
Indicator: 
Schoolbesturen voelen zich gesteund in de lokale/subregionale samenwerking en geven dat 
in de gesprekken aan. 
Men is bereid van elkaar te leren (men kan voorbeelden geven) en interventies voor 
kinderen met extra onderwijsvragen zijn succesvol (monitor functie van Zeeluwe). 
In de begroting is solidariteit vertaald in de 1% en 2% regeling, in de bekostiging van de 
onderinstroom en in de hardheidsclausule. Zie verder de begrotingsafspraken in BIJLAGE 7. 
  

                                                
14 Het definitieve bedrag wordt vastgesteld naar aanleiding van de risicoanalyse. 



 
22 

    Ondersteuningsplan 2016-2020 

Hoofdstuk 4 De middelen en activiteiten van Zeeluwe 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de middelen die Zeeluwe ontvangt van de overheid en hoe 
deze middelen worden ingezet. Verder komt een aantal overige wettelijke taken aan de 
orde.  
 
Meerjarenbegroting - de baten 
 

 
 
Vanwege de krimp van het aantal kinderen dalen de baten. 
Ook is zichtbaar dat de vereveningsbijdrage daalt naar 0 euro. 
 
Meerjarenbegroting - de lasten 
Als het gaat om de lasten zijn er drie belangrijke posten: 
1. De bekostiging van het speciaal onderwijs 
De wetgever heeft bepaald dat de meerkosten van het SO door Zeeluwe worden bekostigd. 
Allereerst worden de SO kinderen geteld op 1 oktober van elk jaar.  Stel dat dit 350 kinderen 
zijn dan trekt DUO voor ca. 3,5 miljoen af van de zware bekostiging. 
Aangezien de schoolbesturen vanaf 1 %15 zelf financieel verantwoordelijk zijn voor verwij-
zingen naar het SO wordt de aftrek door DUO ook weer – gedeeltelijk – gecompenseerd  (zie 
BIJLAGE 7). Aangezien kinderen die vanaf 4 jaar (de zgn. onderinstroom) en de kinderen die 

                                                
15 Het gaat dan om 1% van het totale leerlingaantal van een schoolbestuur (afgerond naar boven) afgezet tegen 
het aantal leerlingen op het SO van dat schoolbestuur. Voorbeeld: een schoolbestuur telt 600 leerlingen en er 
zitten 8 leerlingen op het SO van dat schoolbestuur. Dan krijgt het schoolbestuur een korting op de middelen 
voor 2 leerlingen. 
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behoren tot het vaste deel van het SO (nl. 1 %) door Zeeluwe zelf worden bekostigd gaat het 
om gedeeltelijke verrekening – zie verder BIJLAGE 7 voor de zgn. begrotingsafspraken. 
Vervolgens wordt op 1 februari van ieder jaar opnieuw geteld. De SO kinderen die er dan bij 
zijn gekomen (dus vanaf 1 oktober) dienen in het schooljaar erop door Zeeluwe te worden 
bekostigd (zowel de basis- als de extra bekostiging). Ook voor deze kinderen geldt de eerder 
geschetste verrekening. 
2. De bekostiging van het speciaal basisonderwijs 
Als het aantal kinderen op het SBO meer bedraagt dan 2% van het aantal kinderen van 
Zeeluwe moet Zeeluwe dit extra aantal kinderen bekostigen. 
 
Tabel: voorbeeld van de overdrachtsverplichting gebaseerd op de teldatum 1-10-2014 
 
Personeel budget 

 
Materieel budget  

 
 
Deze overdrachtsverplichting wordt ook voor een deel verrekend met de schoolbesturen –  
zie bijlage 7. 
3. De centrale kosten  
Het is de intentie van Zeeluwe deze kosten vanaf 1 augustus 201716 op ca. € 350.000,- te 
houden. Zie BIJLAGE 7 –begrotingsafspraak 2. 
 
Meer jaren begroting (x 1 miljoen euro)  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Baten (lichte + zware ondersteuning) 12,0 11,8 11,0 10,2 9,9 

      

Lasten      

 SO overdracht 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 

 SBO overdracht 0,3 0,2 0,2 0,1  

 Centraal budget + algemene reserve17 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 

 Tripartiete 1,0 1,0    

      

Budget naar schoolbesturen 5,1 5,4 5,8* 5,3 5,3 

 
* Bij de begroting voor 2017 en de dan ook op te stellen meerjarenbegroting zal worden 
bezien in hoeverre de eenmalige ophoging in 2018 wellicht beter gespreid kan worden over 
de periode 2018-2020. Ook zal de huidige reserve worden gespreid over een langere periode 
om langer de vereveningsbijdrage te kunnen inzetten (een soort egalisatiefonds). 

                                                
16 In het schooljaar 2016/2017 is nog sprake van tripartiete bekostiging: of aan de SO besturen voor hun ex 
personeel AB (ambulante begeleiding), of voor de stimuleringsregeling voor besturen van reguliere scholen die 
AB personeel hebben overgenomen. 
17 Zie voor een toelichting BIJLAGE 7 – begrotingsafspraak 2 

overdrachtsverplichting boven 2%

Overdrachtsverplichting x € 4.106 = € 283.296,06505    -/-   436    =    69

aantal sbao leerlingen -/- 2% aantal leerlingen =

overdrachtsverplichting boven 2%

Overdrachtsverplichting x € 223,32 = € 13.622,52505    -/-   436    =    69

aantal sbao leerlingen -/- 2% aantal leerlingen =
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Zeeluwe monitort ieder jaar de besteding van de middelen (zie hoofdstuk 5). 
 
 
Het basisprofiel 
Goed onderwijs aan alle kinderen betekent dat op alle scholen het zgn. basisondersteunings-
profiel op orde is. De wetgever (zie BIJLAGE 2 – lid 8a) verplicht Zeeluwe deze voor alle 
scholen vast te stellen. In BIJLAGE 8 is dit basisprofiel opgenomen.18 
 
Samenwerking tussen scholen en tussen schoolbesturen. 
In veel gevallen kan een schoolbestuur niet zelf volledig vorm en inhoud aan de zorgplicht 
geven. Denk bijvoorbeeld aan de hulp van anderen via een professioneel netwerk van IB’ers 
of ondersteuning van een orthopedagoog. Ook kan gedacht worden aan crisisplekken of een 
aanpak voor een leerling die thuiszit. 
In de gesprekken die de directeur-bestuurder heeft met de schoolbesturen zal dit een 
jaarlijks gespreksonderwerp zijn. In deze gesprekken toetst de directeur-bestuurder in 
hoeverre er een dekkend net van voorzieningen is, waarbij sprake is van een doorlopende 
leer- en ondersteuningslijn. 
Wanneer hij/zij hiaten ontdekt gaat hij/zij hierover in gesprek met het betreffende 
schoolbestuur. 
Zo nodig wordt Zeeluwe geïnformeerd en wordt het knelpunt opgeschaald (escalatieladder). 
Dit kan eventueel – eigenlijk zou dit niet voor moeten komen -  leiden tot een vorm van 
doorzettingsmacht en sanctie. 
 
Doorzettingsmacht voor Zeeluwe 
Daar waar sprake is van het niet houden aan - in het kader van dit OP – gezamenlijke 
afspraken en daar waar de primaire verantwoordelijkheid niet genomen wordt, kent het 
bestuur van Zeeluwe een zgn. doorzettingsmacht. 
Uiteraard is dit het laatste middel waar het bestuur gebruik van wil maken.  Allereerst zal via 
gesprekken bezien worden wat de oorzaak is van dit school bestuurlijk (niet) handelen. 
 
De doorzettingsmacht kan zich vertalen in een tweetal instrumenten: 
1. Het (gedeeltelijk) stopzetten van de betalingen aan een schoolbestuur (dit zal altijd 

schriftelijk en onderbouwd worden aangekondigd). 
Hierbij kan men denken aan het niet meewerken aan de monitor of het niet in staat 
zijn deskundigheid in te roepen. 

 
2. Het toewijzen van hulp aan een leerling, dan wel een passender plek aan een leerling 

(bijvoorbeeld een SO school). 
 
Dit laatste is voorbehouden aan de directeur-bestuurder, na consultatie van de 
commissie onder-instroom (zie bij de paragraaf over de TLV) en na goedkeuring van 
het bestuur. Het nalatige schoolbestuur draagt hiervoor de financiële consequenties. 

 

                                                
18 De afgelopen drie jaren heeft het SWV gewerkt met een onderzoeksbureau dat de – toenmalig vastgestelde 
–  basisondersteuning via een zelfevaluatie instrument onderzocht. Zie hoofdstuk 5 voorde nieuwe aanpak. 
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Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de extra ondersteuning.  
Extra ondersteuning kan in de basisschool plaatsvinden, er dient dan een ontwikkelings-
perspectief (OPP) te worden opgesteld.  Een ontwikkelingsperspectief is een wettelijk 
verplicht document en moet worden opgesteld als er sprake is van extra ondersteuning en 
afwijking van het curriculum van de school.  
Er zijn uiteraard ook vele vormen van extra ondersteuning in een school voor SBO of SO. 
Voor de kinderen in deze scholen is altijd een OPP voorgeschreven. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot tussenvoorzieningen te komen (zie ook de passage 
over de overlap op pagina 5). Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een interne 
rebound: kinderen kunnen een deel van de dag of meerdere dagen een plek in de school 
gebruiken waar ze tot rust kunnen komen, een gesprek kunnen voeren of geholpen worden 
met bepaalde leerstof. 
 
De toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
Om toegelaten te kunnen worden tot het SBO of het SO is een TLV nodig. Schoolbesturen 
moeten hiervoor – na overleg uiteraard met de ouders – bij het SWV een TLV aanvragen. 
Indien er een TLV wordt aangevraagd heeft de wetgever bepaald dat minimaal 2 
deskundigen het schoolbestuur hebben geadviseerd.19 Het schoolbestuur is hiervoor 
verantwoordelijk. 
Een schoolbestuur kent hiervoor een wettelijke termijn van 6 weken, eventueel verlengd 
met 4 weken. 
Zeeluwe dient de TLV formeel af te geven (zie BIJLAGE 9). 
Zeeluwe hanteert hiervoor een termijn van maximaal 2 weken. 
 
Voor kinderen die niet via een schoolbestuur voor regulier onderwijs worden verwezen naar 
het SBO of SO, maar waarvan de ouders direct aanmelden bij een SBO of SO-school is er de 
zgn. commissie onder-instroom. 
De commissie onderinstroom bestaat uit 3 deskundigen: 
-  een orthopedagoog,  
-  twee overige deskundigen met kennis van en ervaring in het basisonderwijs en in het 

S(B)O.  
Daarnaast bestaat de commissie uit: 
-  een onafhankelijk voorzitter (met ervaringsdeskundigheid op het terrein van 

indicaties),   
-  een ambtelijk secretaris. 
NB 
Indien de vraagstelling van het kind om andere deskundigheden vraagt (bijvoorbeeld het 
advies van een revalidatiearts) kan de commissie deze deskundigheid inhuren. 
 
In de fase voorafgaand aan een aanmelding en vaak op verzoek van voorschoolse 
instellingen is er bij de schoolbesturen capaciteit om in die fase specifieke deskundigheid in 

                                                
19 De 1e deskundige moet een orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog zijn, de 2e deskundige kan een 
psycholoog (indien niet de 1e deskundige), psychiater, pedagoog, arts of maatschappelijk werker zijn 
(afhankelijk van de vraagstelling van het kind).  
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te zetten. Ook hiervoor geldt dat als die capaciteit niet bij de schoolbesturen aanwezig is dat 
Zeeluwe die deskundigheid in stand houdt. 
 
 
 
De commissie heeft de volgende taken: 

1. Advies over een eventuele TLV bij de onderinstroom (of rechtstreekse instroom) in 
een school voor primair onderwijs; 

2. Advisering over de TLV aanvraag na afloop van de instroomperiode (zie 
begrotingsafspraak 5 in BIJLAGE 7); 

3. Advisering bij verlengingsaanvragen TLV bij een TLV-onderinstroom 
4. Bij dreigende thuiszitter de directeur bestuurder adviseren over de best passende 

plek. 
NB 
Na 3 en 6 maanden zal de commissie haar werkzaamheden evalueren. 
 
Stroomschema afgifte TLV 
 

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

 
Onder primair onderwijs wordt verstaan: basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs. 
 

 
 

 Verwijzing vanuit een school of een verlenging van een TLV 
 

 
 
Terugplaatsingsbeleid 
Toelaatbaarheidsverklaringen zijn in principe tijdelijk. De schoolbesturen of de commissie 
onder-instroom bij een herindicatie voor een TLV-onderinstroom,  adviseren Zeeluwe over 
de toekenning van een TLV. Bij een verwijzing zijn het de schoolbesturen die samen met de 
SO of SBO-school en de school van herkomst en uiteraard de ouders verantwoordelijk zijn 
voor een tijdig advies over een eventuele verlenging van een TLV. Daar waar verantwoord en 
gewenst zal terugplaatsing aan de orde zijn. (Zie ook BIJLAGE 10.) 
 
 
 

aanmelding bij 
een school voor 
primair ondrwijs

indien een TLV 
nodig is doet de 

school de 
aanvraag bij de 

Cie. 
Onderinstroom

de Cie. toetst de 
aanvraag en 

adviseert 
Zeeluwe een 

TLV af te geven

het schoolbestuur 
vraagt - gemotiveerd -
een (verlenging van)  

TLV aan

Zeeluwe toetst de 
aanvraag en geeft een 

TLV af
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Communicatie 
Zeeluwe acht het van belang dat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn. 
Hiervoor is een website (www.zeeluwe.nl ) en werkt Zeeluwe met nieuwsbrieven. 
Van veel groter belang zijn echter de gesprekken. Uiteraard zijn dat de gesprekken met de 
aangeslotenen, met de OPR leden en met de gemeenten. Daarnaast met de voorschoolse 
instellingen, cluster 1 en 220 en met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. 
 
Ook kent Zeeluwe een vraagbaakfunctie en de monitor. 
 
Jaarplan 
Ten einde ieder schooljaar goed zicht te houden op de activiteiten van Zeeluwe wordt een 
jaarplan opgesteld – zie voor het jaarplan 2015/2016 BIJLAGE 11. 
 

                                                
20 Cluster 1 en 2 betreft het onderwijs aan kinderen met visuele (cluster 1) en auditieve en    
    communicatieve problematiek (cluster 2). 

http://www.zeeluwe.nl/
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Hoofdstuk 5   De monitor 

 
 
Zeeluwe faciliteert schoolbesturen passende ondersteuning te bieden aan de kinderen in de 
regio. Dientengevolge wil Zeeluwe zicht hebben op het ondersteuningsaanbod en de 
kwaliteit daarvan. Zeeluwe wil hiertoe het onderstaande gaan uitvoeren. (Zie ook BIJLAGE 6.) 
Zeeluwe zal samen met de OPR de resultaten van de monitor bespreken en de OPR 
betrekken bij eventuele aanpassingen aan de monitor. Dit zal in het jaarplan worden 
opgenomen. 
 
Monitoring en verantwoording 
Jaarlijks wordt aan m.b.v. verschillende methodieken informatie verzameld over de beoogde 
resulaten, zoals: 
- zitten alle kinderen op de juiste school,  
- welke inzet heeft plaatsgevonden van de middelen lichte en zware ondersteuning, 
- de kwaliteit van de basisondersteuning.  
Er zal sprake zijn van een groeisituatie waarin de nadruk ligt op het elkaar stimuleren en 
mede daardoor op kwaliteitsversterking. Deze ‘horizontale’ verantwoording moet niet alleen 
gezien worden als onderdeel van de PDCA-cyclus van Zeeluwe, maar vooral als elkaar 
inspireren. 
 
Voorbeeld basisprofiel: 
1. Het basisprofiel wordt door elk schoolbestuur gebruikt om bij de eigen scholen te 

bezien of de scholen eraan voldoen; 
2. Ieder schoolbestuur heeft een informatieplicht, dat wil zeggen dat men het bestuur 

van Zeeluwe informeert over de stand van zaken bij de eigen scholen omtrent het 
basisprofiel en ieder schoolbestuur meldt welke witte vlekken men heeft en hoe men 
die witte vlekken gaat aanpakken (= ontwikkelagenda per schoolbestuur).  

3. Het document basisprofiel is een groeidocument, dat wil zeggen dat er meer of 
minder ambities aan kunnen worden toegevoegd. Ook zal er gaandeweg meer 
aandacht zijn voor een gezamenlijke taal, dat wil zeggen een strakkere of juist 
ruimere interpretatie geven aan de begrippen die in het basisprofiel worden gebruikt.  

 
Het basisprofiel omvat standaarden die in sterke relatie staan met het toetsingskader van de 
inspectie en het referentiekader (PO-Raad). Elke standaard heeft een aantal indicatoren: 
1. Normering van de standaarden en kernindicatoren van het basisprofiel: 

Alle standaarden en indicatoren scoren positief. Als de school een indicator heeft met 
een negatieve score dan schrijft de school voor deze standaard in ieder geval een 
ontwikkelplan.  

2. Werkwijze: 
Het bevoegde gezag van de scholen analyseert en bespreekt het basisprofiel met de 
school in haar eigen kwaliteitsproces (cyclus). Vanuit die analyse rapporteert ieder 
bevoegd gezag aan het bestuur van het SWV.  
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De uitvoering van de monitor 
 
Zeeluwe hanteert de volgende systematiek van monitoring. In deze systematiek wordt 
geredeneerd vanuit 2 kanten. Allereerst is rekening gehouden met het inspectiekader, 
daarnaast hanteert Zeeluwe de volgende  vragen: 
1. Krijgt de leerling onderwijs op de voor hem/haar juiste school? 
2. Worden de financiële middelen ingezet ten behoeve van het kind dat extra 

ondersteuning nodig heeft? 
3. Worden de juiste stappen in de zorgplicht procedure gezet? 
4. Is de voorlichting (inclusief vraagbaakfunctie) op orde? 
5. Zijn ouders/kinderen en leerkrachten tevreden over de extra ondersteunings-

mogelijkheden? 
6. Is er sprake van een doorgaande lijn? 
 
Zeeluwe kent een decentraal beleid, waarbij de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor: 
1. De zorgplicht; 
2. Een ondersteuningsstructuur zodat alle kinderen met extra ondersteuning passend 

onderwijs genieten; 
3. Het adviseren over toelaatbaarheid tot het SBO of SO, en  
4. Het zorg dragen voor een effectieve en efficiënte inzet van de 

ondersteuningsmiddelen. 
 
Bij de uitvoering is het van belang te onderkennen dat de verantwoordelijkheid is belegd bij 
de afzonderlijke schoolbesturen. Zij dienen gegevens aan te leveren en zij dienen in hun 
eigen PDCA-cyclus en kwaliteitssystematiek deze gegevens en de feedback uit Zeeluwe, zoals 
bijvoorbeeld bij de presentatie van het aantal verwijzingen, in te passen.  
  

1. Het inspectiekader 

 
Onderstaande  tekst is afkomstig uit het inspectiekader: 
 
“Het samenwerkingsverband (SWV) realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning tijdig 
en effectief. 
Toewijzing en plaatsing zijn aan termijnen gebonden. Er is een plaatsingsprotocol 
vastgesteld. Dit protocol bevat ten minste de criteria voor toewijzing van middelen voor extra 
ondersteuning, de inhoudelijke plaatsingscriteria, de termijnen voor de toelaatbaarheids-
bepaling en termijnen voor de stappen in de plaatsingsprocedure. De procedures en 
termijnen voor het plaatsen van kinderen en het toewijzen van extra ondersteuning zijn 
eenduidig vastgesteld. Het SWV onderhoudt per leerling voor wie extra ondersteuning 
middels een TLV is aangevraagd een actueel overzicht van alle gerealiseerde termijnen in de 
toewijzings- en plaatsingsprocedure. Uit het overzicht blijkt dat ten minste de wettelijk 
voorgeschreven termijnen gehaald zijn. 
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Uitvoering op het onderdeel TLV: 
Zeeluwe heeft een Excel-methodiek ontwikkeld waaruit het secretariaat van Zeeluwe 
kwartaalrapportages van de TLV-toewijzingen oplevert, waarin onder andere de elementen 
van de inspectie zijn opgenomen.  
 
Ten behoeve van de evaluatie van het gevoerde beleid verzamelt het SWV jaarlijks, aan de 
hand van vastgestelde procedures en instrumenten, ten minste gegevens over de toewijzing 
van de extra ondersteuning in het SO en SBO die kinderen nodig hebben en de plaatsing van 
deze kinderen. De ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen aan het SWV zijn 
beschikbaar. Het SWV toetst de verzamelde informatie aan de vastgestelde doelen en 
normen en trekt daaruit conclusies voor de kwaliteitsverbetering op korte en langere termijn. 
 
Het SWV legt jaarlijks verantwoording af van gerealiseerde kwaliteit.  
Het SWV verantwoordt zich jaarlijks schriftelijk aan belanghebbenden over de gerealiseerde 
kwaliteit, de kwaliteitsverbetering en de inzet van middelen. 
 
Het SWV zet de middelen doelmatig in. 
De financiële prioriteiten zijn gesteld aan de hand van het strategisch beleid. De beschikbare 
middelen komen geheel ten goede aan het doel. Uit de begroting blijkt dat er een zodanige 
budgettering plaatsvindt dat het samenwerkingsverband zijn taken kan uitvoeren, met 
inbegrip van het beoordelen of kinderen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale 
school voor basisonderwijs in Het SWV of tot het speciaal onderwijs. Uit de jaarstukken 
(realisatiecijfers van de begroting) blijkt dat de beschikbare middelen en de verdeling over de 
verschillende kostenposten enerzijds en het strategisch beleid van het 
samenwerkingsverband anderzijds op elkaar aansluiten.” 
 
 

2. Uitwerking van de vragen 

 
Ad 1 Krijgt de leerling onderwijs op de voor hem/haar juiste school? 
 
Het ontwikkelingsperspectief kan beschouwd worden als een contract tussen ouders en 
school. Met het ondertekenen van het ontwikkelingsperspectief (plan), stemmen ouders in 
met de door school voorgestelde extra ondersteuning van hun kind. Zolang een OPP actief is, 
mag het bestuur van Zeeluwe er op vertrouwen dat de leerling op de juiste plaats zit (optie 
1). 
Indien een OPP wordt afgesloten betekent dit, dat de extra  ondersteuning succesvol is 
geweest en niet meer nodig (optie 2), of dat een andere, passender school is gevonden 
(optie 3). 
 
Uitvoering: 
Jaarlijks wordt aan alle besturen gevraagd een overzicht per school op te leveren van het 
aantal OPP’s.21  
Van belang daarbij is of de ouders bij de jaarlijkse evaluatie van het OPP voor instemming 
ondertekend hebben. 
                                                
21 Dit is onderdeel van een algehele vragenlijst die aan de besturen wordt voorgelegd (zie BIJLAGE 6). 



 
31 

    Ondersteuningsplan 2016-2020 

 
Daarnaast zal er per 2 maanden aan de schoolbesturen en aan leerplichtambtenaren het 
aantal thuiszitters en absoluut verzuim worden opgevraagd.  
Tot slot is er de eventuele input van de Inspectie vanuit het toetsingskader. 
 
Ad 2 Worden de financiële middelen ingezet ten behoeve van het kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft? 
 
Uitvoering: 
Medio mei van ieder jaar ontvangt Zeeluwe het onderdeel uit het jaarverslag van ieder 
schoolbestuur dat betrekking heeft op de gepleegde inzet van de ondersteuningsmiddelen. 
In ieder geval zal duidelijk moeten zijn: 

g. De omvang van de middelen die het schoolbestuur heeft ontvangen van Zeeluwe. 
h. De rechtstreekse inzet voor het primaire proces). 
i. De indirecte inzet voor het primaire proces 
j. Een onderscheid tussen personele en materiele middelen. 
k. De middelen die zijn ingezet ter ondersteuning van beleid inzake hoogbegaafdheid. 
l. De visie die het schoolbestuur heeft op de inzet van de middelen.  

Zeeluwe stelt een voorbeeld beschikbaar. 
 
Ad 3  Worden de juiste stappen in de zorgplicht procedure gezet? 
 
Het gaat hierbij om twee belangrijke gegevens:  
- Als er kinderen worden aangemeld of vastlopen gedurende de schoolloopbaan kan 

een school dan binnen 6 weken een oplossing aanbieden; 
- Wordt de oplossing gevonden binnen de 6 weken termijn van de zorgplicht 

(eventueel met een gemotiveerde verlenging van 4 weken) en binnen de 4 weken 
termijn die bij een TLV-aanvraag wordt gehanteerd. 

 
Uitvoering: 
Middel 1:  Inventarisatie per bestuur met de vraag: zijn er kinderen geweest waarvoor u 

zorgplicht draagt die u niet passend en tijdig hebt kunnen plaatsen? En welke 
actie vervolgens heeft plaatsgevonden.  

Middel 2:  Het samenwerkingsverband levert per kwartaal een overzicht van de 
toegekende TLV’s. 

 
Zeeluwe hanteert verder 2 methodieken voor de inhoudelijke verantwoording: 
- Het schoolbestuur verantwoordt aan Zeeluwe de resultaten van de realisatie van het 

basisprofiel; 
- Ieder schoolbestuur doet verslag van de inspectierapportages over de ondersteuning 

en begeleiding op zijn school/scholen.  
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Ad 4  Is de voorlichting (inclusief vraagbaakfunctie) op orde? 
 
Uitvoering: 
Zeeluwe voert jaarlijks een gesprek met een groep ouders van kinderen met extra 
ondersteuning en met de aangeslotenen op het lokaal / 
subregionaal niveau. 
 
 
Ad 5  Zijn ouders/kinderen en leerkrachten tevreden over de extra ondersteunings-

mogelijkheden? 
 
Uitvoering: 
Via de kwaliteitssystemen van de schoolbesturen wordt hierover informatie ingewonnen 
 
Ad 6 – Is er sprake van een doorgaande lijn? 
 
Uitvoering: 
Zeeluwe voert jaarlijks gesprekken met de betreffende organisaties: 
-  in het voorschoolse domein,  
- met de gemeenten  
-  met het SWV voor het voortgezet onderwijs. 
In die gesprekken wordt ingegaan op de mate van tevredenheid die er is met het beleid van 
de schoolbesturen. 
 

3 De regierol van Zeeluwe 

 
Jaarlijks stelt Zeeluwe een bestuursverslag op met alle resultaten van de monitor. 
Dit verslag wordt gedeeld met de schoolbesturen en daar waar nodig vinden aparte 
bestuurlijke gesprekken plaats. Indien nodig wordt een ontwikkelagenda met betrekking tot 
verbeterpunten geëist van het schoolbestuur. 
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BIJLAGE 1 Aangesloten besturen  
 
- Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nunspeet 
- Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde 
- Vereniging Scholen met de Bijbel, buurtschappen Horst en Telgt 
- Vereniging tot Stichting en Instandhouding Ener Christelijke School te Oene (Epe) 
- Stichting onderwijsgemeenschap ‘De Hoeve’ 
- Stichting Islamitische Scholen El-Amal 
- Stichting tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal 

Schoolonderwijs te Putten 
- Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal 

Schoolonderwijs te Putten 
- Stichting Catent 
- Gereformeerde Schoolvereniging Veluwe Plus 
- Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe 
- Stichting Monton 
- Stichting Protestants Christelijk Onderwijs ‘Gelderse Vallei’ 
- Stichting Proo Noord-Veluwe 
- Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief 
- Stichting Samenwerkingsbestuur Zeewolde 
- Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio 
- Stichting Jenaplan onderwijs Epe e.o. 
- Stichting EduCare 
- Stichting Procon, Stichting voor Christelijke Primair Onderwijs 
- Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde 
- De Meent, Stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs 
- Stichting Codenz Protestants Christelijk Onderwijs Dronten-Zeewolde 
- Dokter A. Verschoorschool 
- ’t Blokhuus 
- Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort en Omstreken 
- Stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe 
- Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs te Ermelo 
- Stichting Vrijescholen Athena 
- Stichting Hervormde Scholen de Drieslag 
- Vereniging ‘een school met de Bijbel’ te Oostendorp (Elburg) 
- Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een School met de Bijbel te Emst 

(Epe) 
- VCO Harderwijk 
- Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Hulshorst 
- Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk 
- Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Putten 
- Instituut van Opvoeding,  Ingesteld door Lt-Adm. J.H. van Kinsbergen 
- Dr. A. van Voorthuysen Stichting 
- Stichting Zozijn – Daniël de Brouwerschool  
- Onderwijscentrum De Twijn Zwolle 
- Stichting Meerkring Amersfoort   
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BIJLAGE 2 Wetgeving 
 
Artikel 18a. Samenwerkingsverbanden – Wet op het Primair Onderwijs 
 
1. Het bevoegd gezag van één of meer scholen is voor elke vestiging van die school of 

scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband als bedoeld in het tweede lid of 
bij een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in het vijftiende lid. 

 
2. Een samenwerkingsverband omvat alle binnen een gebied als bedoeld in het derde 

lid gelegen vestigingen van scholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor zover daaraan speciaal onderwijs 
wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de 
expertisecentra, met uitzondering van vestigingen waarvoor het bevoegd gezag is 
aangesloten bij een landelijk samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 
stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig 
dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 
kinderen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het 
onderwijs krijgen. 

 
3. Bij ministeriële regeling worden voor de samenwerkingsverbanden aaneengesloten 

gebieden aangewezen. 
3a. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze 

waarop een samenwerkingsverband dat is gelegen aan de landsgrens bij de vervulling 
van zijn taken kan samenwerken met een school of instelling in België of in een van 
de bondsstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen van de 
Bondsrepubliek Duitsland. 

 
4. De bevoegde gezagsorganen van de scholen, bedoeld in het tweede lid, geven het 

samenwerkingsverband vorm door het oprichten van een rechtspersoon met 
volledige rechtsbevoegdheid zonder winstoogmerk, waarin uitsluitend deze 
bevoegde gezagsorganen deelnemen, behoudens deelname van een bevoegd gezag 
op grond van het vijfde lid. De statuten van de rechtspersoon bevatten een 
voorziening voor de beslechting van geschillen. 

 
5. Indien het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs of een school voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in 
de Wet op de expertisecentra, waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen 
buiten het gebied van een samenwerkingsverband, wenst deel te nemen aan dit 
samenwerkingsverband, wordt dit bevoegd gezag niet uitgesloten van deelname aan 
het samenwerkingsverband. 

 
6. Het samenwerkingsverband heeft in elk geval tot taak: 
 a. het vaststellen van een ondersteuningsplan, 

b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteunings-
voorzieningen aan de scholen, bedoeld in het tweede lid, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_01-01-2015
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c. het beoordelen of kinderen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een 
speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het 
speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school als 
bedoeld in het tweede lid waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, en 

d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek 
van het bevoegd gezag van een school als bedoeld in het tweede lid waar de 
leerling is aangemeld of ingeschreven. 

 
7. Het samenwerkingsverband stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een 

ondersteuningsplan vast. Bij het vaststellen van het ondersteuningsplan kunnen door 
het samenwerkingsverband slechts beperkingen worden gesteld aan de door de 
school gewenste invulling van het schoolondersteuningsprofiel, indien dat voor het 
samenwerkingsverband met het oog op de beschikbare ondersteuningsmiddelen en 
ondersteuningsvoorzieningen een onevenredige belasting zou vormen. 

 
8. Het ondersteuningsplan omvat in elk geval: 

a. de wijze waarop wordt voldaan aan het tweede lid, tweede volzin, waaronder 
tevens zijn begrepen de basisondersteuningsvoorzieningen die op alle 
vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn, 

b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van 
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, 
bedoeld in het tweede lid, mede bezien in het perspectief van een 
meerjarenbegroting, 

c. de procedure en criteria voor de plaatsing van kinderen op speciale scholen 
voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor 
speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, 

d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of 
overplaatsing naar het basisonderwijs van kinderen van scholen voor speciaal 
onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode 
waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende lid, van de 
Wet op de expertisecentra betrekking heeft, is verstreken, 

e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het 
onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee 
samenhangende bekostiging, 

f. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de 
ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke 
ondersteuningsmogelijkheden voor ouders, 

g. de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in de artikelen 118, 
vierde lid, en 124, zich voordoen, waaronder de vaststelling van de in artikel 
124, eerste en tweede lid, bedoelde peildatum, die is gelegen in de periode 
van 2 oktober tot en met 31 juli daaropvolgend, 

h. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden 
scholen is in de overdracht van de bekostiging voor materiële instandhouding 
in een situatie als bedoeld in artikel 124, zevende lid, of artikel 125, zesde lid, 

i. de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in artikel 125b zich 
voordoen, waaronder de vaststelling van de in artikel 125b, eerste lid, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/TitelII/Afdeling1/3/Artikel40/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/TitelII/Afdeling1/3/Artikel40/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling4/Artikel118/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling4/Artikel118/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling5/Artikel124/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling5/Artikel124/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling5/Artikel125/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling5/Artikel125b/geldigheidsdatum_01-01-2015
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bedoelde peildatum, die is gelegen in de periode van 2 oktober tot en met 
31 juli daaropvolgend, en 

j. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden 
scholen, bedoeld in het tweede lid, is in de overdracht van de bekostiging 
personeelskosten in een situatie als bedoeld in artikel 125b, derde lid. 

 
9. Het ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld voordat over een concept van het 

plan op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden met burgemeester 
en wethouders van de desbetreffende gemeente of gemeenten en overleg heeft 
plaatsgevonden met het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 17a, tweede lid, 
van de Wet op het voortgezet onderwijs, waarvan het gebied geheel of gedeeltelijk 
samenvalt met het gebied van het samenwerkingsverband. Het overleg met 
burgemeester en wethouders vindt plaats overeenkomstig een procedure, 
vastgesteld door het samenwerkingsverband en burgemeester en wethouders van 
die gemeente of gemeenten. De procedure bevat een voorziening voor het 
beslechten van geschillen. 

 
10. Het ondersteuningsplan wordt voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar van 

de periode waarop het plan betrekking heeft, toegezonden aan de inspectie. 
 
11. Het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat deskundigen in elk geval het 

samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van kinderen tot het 
onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband 
of tot het speciaal onderwijs. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere 
voorschriften gegeven met betrekking tot de aard van de noodzakelijke 
deskundigheid. 

 
12. Het samenwerkingsverband stelt een adviescommissie overeenkomstig artikel 7:13 

van de Algemene wet bestuursrecht in, die adviseert over bezwaarschriften 
betreffende beslissingen van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid 
van kinderen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het 
samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs. 

 
13. Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van degene die het 

betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 16 
van de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot 
kinderen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken, bedoeld in 
het zesde lid, onderdelen b tot en met d. Het samenwerkingsverband verstrekt de 
gegevens, bedoeld in de eerste volzin, niet aan derden, met uitzondering van het 
bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling is aangemeld of 
ingeschreven. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens op een plaats die 
uitsluitend toegankelijk is voor het samenwerkingsverband en de deskundigen, 
bedoeld in het elfde lid. Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens tot drie 
jaar na afloop van: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/HoofdstukI/TitelIV/Afdeling5/Artikel125b/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel17a/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel17a/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel713/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel713/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_01-01-2015#Hoofdstuk2_Paragraaf2_Artikel16
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_01-01-2015#Hoofdstuk2_Paragraaf2_Artikel16
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a. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan 
een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot 
het speciaal onderwijs, 

b. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het 
bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, 
of 

c. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen 
aan de school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de 
leerling als bedoeld in de eerste volzin te verwerken. 

 
14. Het samenwerkingsverband kent aan elke toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld 

in artikel 40, tiende lid, van de Wet op de expertisecentra een volgnummer toe. Het 
samenwerkingsverband verstrekt van elk advies over de ondersteuningsbehoefte van 
een leerling als bedoeld in het dertiende lid, afschrift aan de ouders. 

 
15. Bevoegde gezagsorganen van tot dezelfde richting behorende scholen en scholen als 

bedoeld in de Wet op de expertisecentra waaraan speciaal onderwijs behorend tot 
cluster 3 en 4 wordt verzorgd, kunnen een landelijk samenwerkingsverband 
oprichten. Een landelijk samenwerkingsverband omvat alle in Nederland gelegen en 
tot dezelfde richting behorende scholen als bedoeld in de eerste volzin. Op een 
landelijk samenwerkingsverband zijn het tweede tot en met veertiende lid, met 
uitzondering van het derde en vijfde lid, en het zestiende lid van overeenkomstige 
toepassing. Indien een bevoegd gezag scholen heeft met meer dan een richting 
bepaalt het bevoegd gezag eenmalig op basis van welke richting de aansluiting bij het 
samenwerkingsverband plaatsvindt. 

 
16. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden 

vastgesteld met betrekking tot de samenwerkingsverbanden. 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/TitelII/Afdeling1/3/Artikel40/geldigheidsdatum_01-01-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/geldigheidsdatum_01-01-2015
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BIJLAGE 3 Zorgplicht 
 
Zorgplicht 
De overheid heeft de zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, 
ingevoerd per 1 augustus 2014.  
 
Informatieplicht 
Ouders melden hun kind schriftelijk aan en hebben daarbij een informatieplicht; zij zullen 
naar waarheid moeten melden of er bijzonderheden zijn met betrekking tot de ontwikkeling 
van hun kind, zeker als het gevolgen kan hebben voor het onderwijsaanbod. 
Het bestuur heeft het recht ouders om (aanvullende) informatie te vragen. Mocht het zo 
zijn, dat de ouders die aanvullende informatie niet verstrekken, dan vervalt de zorgplicht van 
de school. De school kan dan immers niet bepalen of er sprake is van het bieden van extra 
ondersteuning.  
De zorgplicht geldt volgens de wet niet wanneer  
- de ouders de grondslag van de school niet respecteren of  
- als er sprake is van een wachtlijst/groeistop die de school hanteert i.v.m. te veel 

aanmeldingen en/of gebrek aan huisvesting. 
 
Trajectplicht, geen acceptatieplicht  
Het ondersteuningsaanbod moet door de school maximaal 6 weken na aanmelding worden 
aangeboden (met de mogelijkheid om 1 keer – beargumenteerd - te verlengen met 4 
weken). 
Het aanbod voor extra ondersteuning is of op de eigen school/school van aanmelding of op 
een andere (speciale) basisschool of een school voor speciaal onderwijs. Als op de school van 
aanmelding niet voldaan kan worden aan de extra ondersteuningsbehoefte dan heeft deze 
school dus de plicht om een passende andere school te vinden. Uiteraard dit in nauwe 
samenspraak met de ouders. 
 
De zorgplicht is dus een trajectplicht, géén acceptatieplicht. 
 
Een school kan niet vooraf een kwantitatieve norm stellen met betrekking tot het wenselijk 
aantal kinderen met ondersteuningsbehoeften. Een school kan bij aanmelding van 
bijvoorbeeld een kind met syndroom van Down wel aangeven dat er op school al zeven 
kinderen zitten met dit syndroom, maar kan daarmee niet automatisch beargumenteren dat 
de school hiermee haar maximale capaciteit heeft bereikt. Elke casus waarbij sprake is van 
afwijzing op grond van dit argument moet door de school worden gemotiveerd. Kind-, 
gezins-, omgevings- en schoolfactoren zijn onderdeel van die motivatie. 
De school moet in het SOP (= schoolondersteuningsprofiel) aangeven wat zij aan basis- en 
extra ondersteuning kan bieden. Het SOP is te vinden op de website van de school.  
 
Aanmelding 
Het kind heeft recht op een tijdelijke plaatsing als het toelatingsbesluit nog niet is genomen. 
Het is dus zeer gewenst dat het kind minimaal 10 weken voordat het naar school gaat, wordt 
aangemeld. 
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Dat kan vanaf de leeftijd van 1 jaar, in ieder geval voordat het kind 4 jaar oud is. Kinderen 
kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.  
Ouders kunnen hun kind bij verschillende scholen tegelijk aanmelden. Dit kunnen scholen 
zijn die zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband vallen. Om te voorkomen dat er 
meerdere scholen worden belast met de aanmeldprocedure/het onderzoek naar de 
behoefte aan extra ondersteuning, moeten ouders op het aanmeldingsformulier hun eerste 
voorkeur aangeven. Na aanmelding onderzoekt die school of extra ondersteuning nodig is. 
Dit gebeurt mede op basis van informatie van de ouders. 
  
Toelating 
Bij de beslissing over toelating van een kind betrekt de school de ondersteuningsbehoefte 
van het kind, zoals die na aanmelding is vastgesteld. De school bekijkt de mogelijkheden om 
in die ondersteuningsbehoefte te voorzien. Deze mogelijkheden hangen samen met de op 
school aanwezige expertise, het SOP (schoolondersteuningsprofiel) en de eventuele 
afspraken die met schoolbesturen  in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de 
begeleiding van kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Vanwege de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de wetgeving passend onderwijs 
hebben scholen de plicht om te onderzoeken of de school de extra ondersteuning, in de 
vorm van doeltreffende aanpassingen, zelf kan bieden. Als er een aanpassing nodig is, moet 
dat ook gebeuren, tenzij deze voor de school een onevenredige belasting vormt.  
Tijdens de periode van het onderzoek kan het kind al wel op school verblijven en onderwijs 
genieten, maar is dan nog niet ingeschreven. Ook kan een periode van max. 6 weken op een 
andere school het onderwijs worden gevolgd. 
 
Alternatief 
Wanneer een kind niet kan worden toegelaten tot de school van aanmelding, dient een 
passende plaats op een andere school te worden aangeboden. Dit gebeurt altijd in goed 
overleg met de ouders. 
 
Ten slotte 
In de zorgplicht staat de driehoek centraal die wordt gevormd door de wens van de ouder, 
het ontwikkelingsperspectief van de leerling en de (on)mogelijkheden van de school.  
Dat betekent: 
- geen ouders die kinderen altijd kunnen plaatsen, maar  
- ook geen scholen die ouders en kinderen van het kastje naar de muur kunnen sturen. 
 
Als ouders en school(bestuur) het niet met elkaar eens worden, kunnen ouders naar een 
onderwijsconsulent, de geschillencommissie passend onderwijs, de commissie gelijke 
behandeling of de rechter gaan. Als schoolbesturen bij hun beslissing blijven (en wel een 
passend onderwijsplek aanbieden) en ouders hun kind thuis houden, wordt de 
leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
Meer informatie: www.passendonderwijs.nl  
  

http://www.passendonderwijs.nl/
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BIJLAGE 4 Bekostiging 
 
1. DUO22 berekent het aantal kinderen in een SWV op basis van T-1 (d.w.z. de 

leerlingtelling van 1 oktober van het ene jaar betekent de grondslag voor de 
bekostiging in het volgende jaar daaropvolgend). 

 
2. Op basis van dit leerlingaantal wordt een normatief zorgbudget berekend. Dit 

zorgbudget bestaat uit 2 onderdelen: het eerste deel betreft een budget voor de 
lichte ondersteuning en een 2e deel het budget voor de zware ondersteuning. Het 
budget is berekend aan de hand van  het landelijke gemiddelde gebaseerd op de 
teldatum 1-10-2011. In ons geval dus een stevig verschil van 2,35% versus 1.65 %. In 
absolute aantallen hadden wij op 1-10-2011 533 kinderen in het SO (speciaal 
onderwijs), als we op het landelijk gemiddelde hadden gezeten was dat 374 kinderen 
geweest. 

 
Tabel leerlingontwikkeling met een vergelijking tussen ons SWV en de landelijke ontwikkeling 
 
 

 
 
 
3. Voordat het budget uitgekeerd wordt  aan Zeeluwe wordt aan de hand van de 

telformulieren van de SO scholen (cluster 3 en 4) bekeken welke kinderen bij welk 
SWV horen (dit gebeurt of aan de hand van de postcode van de leerling/ouders of 
aan de hand van het BRINnummer van de verwijzende school). Tevens bekijkt de 
overheid of een leerling in bekostigingscategorie 1, 2 of 323 is geplaatst. 
(NB Zeeluwe bepaalt òf een leerling naar het SO gaat èn voor welk bedrag: laag, 
middel of hoog).  Zie in de tabel hierboven onze percentages voor de verschillende 
categorieën. 

 
4. Nadat DUO de meerkosten van de SO kinderen die bij ons SWV behoren heeft 

verminderd van het budget zware ondersteuningsmiddelen en overgedragen aan de 
SO school/scholen cluster 3 en 4, keert DUO het 1e en het restant van het 2e deel  
budget uit aan het bestuur van het  SWV. 

 

                                                
22 DUO is de Dienst Uitvoering Onderwijs die de bekostiging in het onderwijs uitvoert. 
23 Voor de 3 categorieën gelden verschillende bedragen aan meerkosten cat.1 = ca. € 9000,- cat.2 ca. 
     € 14.000,- en cat. 3 ca. € 20.000,- 

PO2509 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal

1-10-2011 2,55% 2,07% 0,07% 0,21% 2,35%

1-10-2012 2,42% 1,88% 0,08% 0,24% 2,20%

1-10-2013 2,32% 1,85% 0,06% 0,27% 2,18%

1-10-2014 2,29% 1,70% 0,08% 0,25% 2,03%

1-10-2015 2,19% 1,60% 0,04% 0,22% 1,86%

Landelijk

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

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

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

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

1-10-2015 2,35% 1,27% 0,10% 0,18% 1,55%
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5. Als  er onvoldoende budget in het 2e deel aanwezig is om het bij Zeeluwe behorende 
aantal kinderen in het SO te bekostigen, wordt er gekort op de lumpsum van de 
aangesloten schoolbesturen. Het 1e deel (het WSNS zorgbudget) blijft intact en dient 
in ieder geval benut te worden om het aantal SBO kinderen boven de 2% en 
eventueel grensverkeer te bekostigen. 
 

6. Zeeluwe stelt in het zorgplan vast hoe de verdere besteding van de middelen 
plaatsvindt en de manier waarop daarover verantwoording wordt afgelegd.  

 
7. Vanaf 1-8-2015 vindt er een overgangssituatie plaats waarbij de middelen gefaseerd 

worden verevend tot en met 1-8-2020. Zie hierna de passages over de verevening. 
Bij ons betekent dit dat het budget langzaam terugloopt en wordt verminderd met 
bijna 2 miljoen euro. Dit is vnl. veroorzaakt door een hogere deelname aan het 
speciaal onderwijs (zie de tabel leerlingontwikkeling). 
 

Overzicht van de vereveningsopdracht (overzicht van OCW van april 2015) 

 
 
Uitgangspunten bekostiging samenwerkingsverband 
 
Het principe van de bekostiging van het samenwerkingsverband passend onderwijs is 
hetzelfde als die voor het oude samenwerkingsverband WSNS. De kerngedachte daarbij is 
dat een gefixeerd ondersteuningsbudget beschikbaar is voor een samenwerkingsverband en 
binnen het kader van dat budget een samenwerkingsverband in hoge mate vrijheid heeft 
van handelen om de ondersteuning zelf vorm te geven. Het gefixeerde budget wordt 
bepaald door de toekenning van in principe een vast ondersteuningsbedrag per leerling 
waardoor elk samenwerkingsverband een gelijk niveau van bekostiging ontvangt. De 
toekenning vindt plaats door uit te gaan van de personele bekostiging per schooljaar en de 
materiële bekostiging per kalenderjaar, waarbij de bedragen elk jaar volgens een eigen 
systeem van indexatie worden aangepast. Het gegeven van het vaste budget levert voor een 
samenwerkingsverband de prikkel op dat wanneer de ondersteuning minder in een speciale 
setting plaatsvindt als het SBO of het SO, er meer middelen beschikbaar blijven voor het 
regulier onderwijs om de ondersteuning op de basisscholen te verbeteren. Omgekeerd geldt 
dat wanneer veel kinderen verwezen worden naar het SBO of SO, er minder 
ondersteuningsmiddelen voor de basisscholen overblijven (het principe van 
communicerende vaten). Dat zou zelfs kunnen betekenen dat wanneer het budget van het 
samenwerkingsverband uitgeput raakt door een hoge verwijzing, de besturen van de scholen 
uit de bekostiging voor hun scholen bij moeten dragen aan de overdrachtsverplichtingen van 
het samenwerkingsverband. 
Naast de verschuivingen van de Rugzakmiddelen (zowel het schooldeel als het deel 
ambulante begeleiding) van de scholen naar Zeeluwe en de wet van de communicerende 
vaten wordt er nog een verandering doorgevoerd. Dit betreft de verevening. 
 
  

ontwikkeling ondersteuningsbudget bij gelijkblijvende leerlingen aantallen

schooljaar normbekostiging per leerling normatieve ondersteuningsbudget correctiepercentage correctie bedrag ondersteuningskosten so resterend ondersteuningsbudget

2015-2016 € 310,59 € 6.623.642 100% pos en neg € 1.859.250 € 4.247.623 € 4.235.270

2016-2017 € 313,67 € 6.689.326 90% pos en 95% neg € 1.766.288 € 4.247.623 € 4.207.991

2017-2018 € 313,97 € 6.695.724 75% pos en 80% neg € 1.487.400 € 4.247.623 € 3.935.501

2018-2019 € 314,52 € 6.707.454 60% pos en neg € 1.115.550 € 4.247.623 € 3.575.381

2019-2020 € 314,52 € 6.707.454 30% pos en neg € 557.775 € 4.247.623 € 3.017.606

2020-2021 € 314,52 € 6.707.454 0% pos en neg € 0 € 4.247.623 € 2.459.831
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In de figuur is weergegeven in welke postcodegebieden 
(2-cijferig) het percentage jongeren met een geldige  
beschikking relatief hoog is. Licht rood staat hierbij voor  
meer indicaties voor het (V)SO of een Rugzak dan  
het Nederlands gemiddelde, rood staat voor meer  
dan gemiddeld + 1 standaard deviatie. De gele gebieden  
zitten op of onder het landelijke gemiddelde  
van 1 oktober 2011. 
 
Uit dit plaatje blijkt dat de deelname aan speciale  
voorzieningen ongelijk is verdeeld. Er is onderzoek  
gedaan naar deze verschillen (zie bijvoorbeeld het advies  
van de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs- 
www.ecpo.nl ) en daaruit is gebleken dat er geen oorzaken te vinden zijn die deze verschillen 
verklaren. Om die reden is men overgegaan tot de zgn. verevening.  
Concreet betekent het dat Zeeluwe start met de middelen die bij de verwijssituatie van 1-10-
2011 hoort en vervolgens vanaf 2015 in kleine stappen toegroeit naar een verevende 
situatie waarin alle SWV in Nederland in 2020 evenveel ondersteuningsbudget ontvangen.  
 
In het primair onderwijs is een soortgelijke verevening ook in 1998 uitgevoerd onder de 
wetgeving Weer Samen Naar School. 
 
  

http://www.ecpo.nl/
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BIJLAGE 5 Speciaal Onderwijs 
 
 

 
  

SWV BRIN_VEST Naam Plaats Gemeente nr bg naam bevoegd gezag categorie 1 (L) categorie 2 (M) categorie 3 (H) Eindtotaal

PO2509 00ON00 Pedologisch-Instituutschool Nijmegen Nijmegen 32216 Stichting Entrea Jeugdzorg 1 1

00VV00 Prof Fritz Redlschool voor Langdurig Zieke Kinderen Utrecht Utrecht 48856 Stichting Professor Fritz Redlschool voor Langdurig Zieke Kinderen 1 1

01AJ00 Dr A Verschoor School Nunspeet Nunspeet 62129 Stichting Dokter A. Verschoor-School 234 234

01JH02 De Brouwerij Ede Ede 41210 Stichting Scholengemeenschap voor S.V.S.O. 'De Brouwerij' 1 1

01RE01 Mariendal Apeldoorn Apeldoorn 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten 2 1 5 8

02AC00 Zeer Moeilijk Lerende Kinderen School Koningin Emma Amersfoort Amersfoort 62662 Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht 1 5 6

02CP00 De Wingerd Nunspeet Nunspeet 41671 Stichting EduCare,Chr.Speciaal Onderwijs te Harderwijk e.o. 12 4 16

02EP00 Caleidoscoop Leeuwarden Leeuwarden 41414 Stichting RENN4 1 1

02GM00 Daniel De Brouwerschool Wilp Voorst 30605 Stichting Zozijn Daniël de Brouwerschool 3 3

02VX00 De Zonnehoek Chr Sch v Spec Ond ZMLK Apeldoorn Apeldoorn 72464 Stichting Chr. Spec. Onderwijs Apeldoorn 8 2 10

02YN00 de Ambelt Zwolle Zwolle 96240 Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt 2 2

02YN05 de Ambelt Apeldoorn Apeldoorn 96240 Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt 3 3

02YP00 Mytylschool De Trappenberg Huizen Huizen 41388 De Kleine Prins, Stichting v. speciaal onderwijs/voorzien. 1 3 4

02YT00 Mytylsch Ariane De Ranitz Utrecht Utrecht 41388 De Kleine Prins, Stichting v. speciaal onderwijs/voorzien. 1 1

03IJ00 De Vaart / Vierbeek College Oosterbeek Renkum 76689 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstell. Arnhem e.o. 2 2

14RB00 Jan Hein Donnerschool De Glind Barneveld 41450 Stichting J.H. Donnerschool 9 9

16OJ00 ZMOK School Dr Dqr Mulock Houwer Amersfoort Amersfoort 41208 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort 4 4

16TL00 Protestants Christelijke Zeer Moeilijk Lerende Kinderen School De Lelie Harderwijk Harderwijk 41671 Stichting EduCare,Chr.Speciaal Onderwijs te Harderwijk e.o. 42 12 54

16TL01 Protestants Christelijke Zeer Moeilijk Lerende Kinderen School De Lelie Ermelo Ermelo 41671 Stichting EduCare,Chr.Speciaal Onderwijs te Harderwijk e.o. 2 3 5

19QK00 De Twijn/Dr Itardschool Zwolle Zwolle 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 1 1

19SU00 Dr A V Voorthuyzenschool Amersfoort Amersfoort 41514 Stichting Meerkring O.P.O. Amersfoort 4 2 6

19VD00 De Twijn/De Driemaster Zwolle Zwolle 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 3 5 4 12

20OJ00 Van Voorthuysenschool Apeldoorn Apeldoorn 41616 Stichting Openb. Prim. Onderw. Apeldoorn 1 1

23GL00 Intermetzo Zonnehuizen Onderwijs Zeist Zeist 30866 Stichting Zonnehuizen 3 3

24HY01 Scholengemeenschap Mariðndael (SO-Tyltyl) Apeldoorn Apeldoorn 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten 5 5

Totaal PO2509 338 8 47 393
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BIJLAGE 6 Monitorbrief 
 
I JAARLIJKSE MONITORBRIEF 
 
Datum: ……….. 2016 
Betreft: monitor Zeeluwe 
 
Geachte besturen, 
 
Zoals u weet, is in ons SWV een monitoring systematiek vastgesteld; dit vanuit het 
uitgangspunt dat de onderstaande vragen beantwoord worden: 
 

 Krijgt de leerling onderwijs op de voor hem/haar juiste school? 

 Worden de financiële middelen ingezet ten behoeve van het kind dat extra 
ondersteuning nodig heeft? 

 Worden de juiste stappen in de zorgplicht procedure gezet? 

 Is de voorlichting (inclusief vraagbaakfunctie) op orde? 

 Zijn ouders/kinderen en leerkrachten tevreden over de extra 
ondersteuningsmogelijkheden? 

 Is er sprake van een doorgaande lijn? 
 
Op een aantal punten vraagt dit van u een inventarisatie en de beantwoording van een 
aantal vragen. 
 
Graag ontvang ik van u (per mail - op onderstaand mailadres - in een word bestand) een 
korte beantwoording van de gestelde vragen in de bijlagen. 
 
Ik verwacht uw beantwoording uiterlijk … 2016. 
 
Zeeluwe zal de resultaten van deze monitor opnemen in het bestuurs/jaarverslag en samen 
met de OPR de monitor jaarlijks evalueren. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur Zeeluwe, 
 
……………… 
 
Mail naar: info@zeeluwe.nl  o.v.v. monitor 
 
 
 
 
  

mailto:info@zeeluwe.nl
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Uitwerking van de vragen: 
 
Ad 1  Krijgt de leerling onderwijs op de voor hem/haar juiste school? 
 
Het ontwikkelingsperspectief kan beschouwd worden als een contract tussen ouders en 
school. Met het ondertekenen van het ontwikkelingsperspectief (plan), stemmen ouders in 
met de door school voorgestelde extra ondersteuning van hun kind. Zolang een OPP actief is, 
mag het bestuur van Zeeluwe er op vertrouwen dat de leerling op de juiste plaats zit (optie 
1). 
Indien een OPP wordt afgesloten betekent dit dat de extra  ondersteuning succesvol is 
geweest en niet meer nodig (optie 2), of dat een andere, passender school is gevonden 
(optie 3). 
 
Uitvoering: 
Er wordt aan alle besturen gevraagd een overzicht per school op te leveren van het aantal  
ontwikkelingsperspectieven (in het vervolg: OPP’en.) en daarbij ook aan te geven (per OPP) 
of de ouders ter instemming hebben ondertekend. 
 
Actie: alle aangesloten schoolbesturen,   
Het gaat bij de inventarisatie om de periode schooljaar 2015/16 
 
Andere acties: 
In 2017 kan dezelfde inventarisatie worden gepleegd. 
Daarnaast zal het aantal thuiszitters en absoluut verzuim worden opgevraagd.  
 
Verslaglegging over eventuele bezwaar en/of beroepsprocedures bij de toekenning of 
afwijzing van TLV’s. 
Actie: bestuur Zeeluwe 
 
Tot slot is er de eventuele input van de inspectie vanuit het toetsingskader. 
 
Ad 2  Worden de financiële middelen ingezet ten behoeve van het kind dat extra 

ondersteuning nodig heeft? 
 
Uitvoering: 
Medio mei van ieder jaar ontvangt Zeeluwe het onderdeel uit het jaarverslag van ieder 
schoolbestuur dat betrekking heeft op de gepleegde inzet van de ondersteuningsmiddelen. 
In ieder geval zal duidelijk moeten zijn: 

m. De omvang van de middelen die het schoolbestuur heeft ontvangen van Zeeluwe. 
n. De rechtstreekse inzet voor het primaire proces). 
o. De indirecte inzet voor het primaire proces 
p. Een onderscheid tussen personele en materiele middelen. 
q. De middelen die zijn ingezet ter ondersteuning van beleid inzake hoogbegaafdheid. 
r. De visie die het schoolbestuur heeft op de inzet van de middelen.  

 
Actie: alle aangesloten schoolbesturen. 
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Dit betreft de besteding van de middelen lichte en zware ondersteuning in de periode 
kalenderjaar 2015. 
 
Naar aanleiding van het 1e monitorverslag zal het bestuur van Zeeluwe bezien of er van een 
vast format gebruik moet worden gemaakt. 
 
 
Ad 3  Worden de juiste stappen in de zorgplicht procedure gezet? 
 
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht bepaling van kracht geworden.  
 
Toelichting: 
De zorgplicht houdt in dat - formeel - schoolbesturen (in de praktijk de scholen) de 
verantwoordelijkheid hebben leerlingen met extra onderwijsvragen een passend 
arrangement te bieden. Of extra ondersteuning nodig is, dient door de school (formeel het 
bestuur) te worden vastgesteld.   
Het passende arrangement moet aangeboden worden bij de aanmelding of als de leerling al 
op school zit en blijkt dat extra ondersteuning nodig is.  
Ouders moeten zich schriftelijk aanmelden en hebben informatieplicht: zij moeten naar 
waarheid aangeven of zij mogelijk weten of er iets te melden is over hun kind dat 
consequenties heeft of kan hebben voor het onderwijs. Het bestuur heeft het recht ouders 
om (aanvullende) informatie te vragen. 
Daarnaast zijn wellicht de gegevens van de voorschoolse instellingen beschikbaar. 
Het extra aanbod  van de school moet gedaan worden binnen maximaal 6 weken (met de 
mogelijkheid 1x – gemotiveerd - te verlengen met 4 weken).  
Het aanbod voor extra ondersteuning is of op de eigen school (of de school waar is 
aangemeld) of op een andere school.  
Zorgplicht is dus trajectplicht, en geen acceptatieplicht. 
 
Het gaat bij de monitor om 2 belangrijke gegevens:  
 
Als er kinderen worden aangemeld of vastlopen gedurende de schoolloopbaan kan een 
school dan snel een oplossing aanbieden. 
 
Wordt de oplossing gevonden binnen de 6 weken (eventueel met een gemotiveerde 
verlenging van 4 weken) termijn van de zorgplicht en – indien een TLV wordt aangevraagd 
binnen de 4 weken termijn die Zeeluwe bij een TLV aanvraag hanteert. 
 
Uitvoering: 
 
Inventarisatie per bestuur met de vraag: zijn er kinderen geweest waarvoor u zorgplicht bent 
die u niet passend en tijdig hebt kunnen plaatsen? En welke actie vervolgens heeft 
plaatsgevonden. 
 
Actie: alle aangesloten schoolbesturen. 
Het gaat bij de inventarisatie om de periode schooljaar 15/16 
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Ieder bestuur doet verslag van de inspectierapportages over de ondersteuning en 
begeleiding op zijn school/scholen. 
 
Het betreft de rapportages (indien aanwezig) van de schooljaren 2014-15 en 15/16 
 
Actie: alle aangesloten schoolbesturen. 
 
Andere acties: 
Actie: het bestuur levert per kwartaal een overzicht van de toegekende TLV’s. 
 
Zeeluwe hanteert  voor de inhoudelijke verantwoording een  onderzoek naar de 
basisondersteuning.  
 
Ad 4 t/m 6  Algemene vragen (mede over tevredenheid en afstemming)  
 
Naam schoolbestuur: ………………………………………………….. 
Datum……………………….2015 
 
1. Algemene indruk van de consequenties van de invoering van passend onderwijs op 

de school/scholen? 
2. Voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen in het kader van leerling ondersteuning? 
3. Suggesties voor het delen van deze ontwikkelingen met ander scholen? 
4. Mogelijke effecten van het verwijzer-betaalt-principe (anders dan het financiële 

effect)? 
5. Opbrengsten van de – eventuele - overname van personeel ambulante begeleiding? 
6. Uitkomsten van ouder- en leerling enquête – NB indien de score lager is dan 80 % 

tevredenheid graag aangeven welke verklaring u hiervoor heeft. 
7. Mogelijke effecten van het vastgestelde basisprofiel, zijn er ontwikkelingen om het 

basisprofiel uit te breiden? Vindt u dat Zeeluwe dit ook moet verbreden?  
8. Welke deskundigheid heeft u (bijvoorbeeld ingehuurd) in dit verslagjaar nodig gehad 

om de extra ondersteuning vorm te kunnen geven?  
9. Opmerkingen over de aanvraagprocedure voor een toelaatbaarheidsverklaring SO 

en/of SBO? Hoe heeft u de beschikbaarheid van het advies van de 2 deskundigen 
georganiseerd? 

10. Opbrengsten van eventueel inspectiebezoek in relatie tot leerling ondersteuning?   
11. Afstemming met de gemeente(n)? -  Knelpunten of goede voorbeelden. 
12. Idem met de voorschoolse instellingen 
13. Idem met het voortgezet onderwijs 
14. Aanbevelingen voor Zeeluwe? 
 
Ieder bestuur wordt gevraagd aan te geven of en zo ja welke activiteiten zijn 
ontwikkeld/uitgevoerd in het kader van de resultaten van het vastgestelde basisprofiel. 
Bijvoorbeeld n.a.v. een zelfevaluatie, marap’s van directies, auditing of andere vormen om 
zicht te krijgen op de realisatie van de basisondersteuning. 
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Het betreft de activiteiten (indien uitgevoerd) in het schooljaar 2015-16 
 
Activiteiten: 
 
Naam schoolbestuur: 
Datum:…………….2016 
 
 
II ZORGPLICHT 
 
Uitvoering Zorgplichtvraag: 
 
Naam schoolbestuur: ………………………………………………….. 
Datum……………………….2016 
 
Gelieve de volgende tabel in te vullen (stand medio februari van ieder jaar). 
 

Aantal kinderen 
waarvoor de 
school/scholen 
zorgplichtig 
24is/zijn. 

Aantal kinderen 
waarvoor 
binnen de eigen 
school/scholen 
oplossingen zijn 
gevonden. 

Aantal kinderen 
dat naar een 
andere 
basisschool 
school is 
verwezen. 

Aantal kinderen 
dat naar een 
school voor 
speciaal (basis) 
onderwijs is 
verwezen. 

Aantal 
procedures bij 
de landelijke 
geschillen 
commissie 
passend 
onderwijs. 

 
 

  SBO: .. 
SO: .. 

 

    
Indien het passende arrangement bij één of meer kinderen NIET tot stand is gekomen wat is 
er toen gebeurd? 
 
Welke actie is ondernomen en welke afloop heeft die actie gehad? 
  

 Welke actie is ondernomen en welke afloop heeft die actie gehad? 
 

Leerling 1  

Leerling 2  

Leerling 3  

Leerling 4  

Leerling 525  

 
Het gaat bij de inventarisatie om de periode schooljaar 2015/16 
 
 

                                                
24 Zorgplichtig betekent dat er extra ondersteuning wordt geboden en er voor de leerling een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) is. 
25 Indien het meer kinderen betreft graag zelf de tabel aanvullen 
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III AANWEZIGHEID VAN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN (OPP) 
 
Naam schoolbestuur: ………………………………………………….. 
Datum……………………….2015 
 
Toelichting: 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) kan beschouwd worden als een contract tussen ouders 
en school. Dat impliceert dat als er een OPP is Zeeluwe mag veronderstellen dat de leerling 
op de juiste plek zit.  
Indien er met het OPP wordt gestopt is extra ondersteuning klaarblijkelijk niet meer nodig.  
De 3e mogelijkheid is dat de leerling naar een andere school gaat en daar een betere plek 
heeft. 
 
Van iedere school wordt de volgende tabel ingevuld: 
 

Naam school 
 

Aantal OPP’en  ondertekend 
door ouders 

………………  Ja/nee 

………………..   

…………………   

 
NB 
Gelieve de tabel zelf uit te breiden met het aantal scholen (participerend in Zeeluwe) van uw 
bestuur. 
Bij de ondertekening graag aangeven met een percentage (bijvoorbeeld indien u 90% 
aangeeft betekent dat 90% van de ouders het OPP heeft ondertekend.  
 
 
Het gaat bij de inventarisatie om de periode schooljaar 2015/16 
 
 
IV INSPECTIEVERSLAG  
 
Het betreft de rapportages (indien aanwezig) van de schooljaren 2014-15 en 2015-16 
 
Naam schoolbestuur: ………………………………………………….. 
Datum……………………….2016 
 
Gelieve op deze pagina aan te geven bij welke scholen de inspectie het onderdeel 
ontwikkeling van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (of in  oude termen “zorg en 
begeleiding”) onvoldoende heeft gescoord. 
 

Naam school 
 

onvoldoende  
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………………  

………………..  

…………………  

 
 
V UITKOMSTEN VAN HET EIGEN KWALITEITSSYSTEEM 
 
Afnamedatum: 
Overzicht van de resultaten van uw kwaliteitssysteem in het kader van tevredenheid van 
ouders en/of kinderen over extra ondersteuningsmogelijkheden. 
 
 



 
51 

    Ondersteuningsplan 2016-2020 

BIJLAGE 7 Begrotingsafspraken 
 
In deze bijlage 7 worden de begrotingsafspraken per 1-8-2016 van Zeeluwe weergegeven. 
In de begrotingsafspraken zijn ook de eerdere afspraken m.b.t. het generaal pardon voor de 
zittende kinderen op 1 aug 2014 in het SBO en SO verwerkt. Voor deze kinderen geldt dat zij 
hun plek behouden (zie BIJLAGE 10); voor de besturen geldt dat de bekostigingsafspraken 
gaan gelden voor de kinderen die vanaf 1 aug 2016 naar het SBO of SO worden verwezen. 
Om de deelnamepercentages aan SBO en SO te kunnen berekenen wordt gerekend met de 
kinderen IN HET SO en SBO vanaf 1 augustus 2014. 
 
Begrotingsafspraak 1  
De schoolbesturen ontvangen - na aftrek van het centrale budget en na aftrek van de kosten 
voor directe instroom in het SBO en in het SO - de middelen lichte en de middelen zware 
ondersteuning op basis van het aantal kinderen  van het bestuur volgens de T-1 systematiek. 
Voorbeeld: 
Een bestuur telt 1000 kinderen op 1 oktober 2015. Het bestuur ontvangt dan per 1 augustus 
2016 1000x het bedrag lichte en 1000x het bedrag zware ondersteuning. De bedragen zijn 
maandelijkse uitkeringen, bij de 1e uitkering geeft Zeeluwe in een  uitleg bij de beschikking 
aan hoe het bedrag tot stand is gekomen. 
 
NB in het schooljaar 2015-16 en 2016-17 is er nog sprake van een aparte berekening i.v.m. 
het tripartiete akkoord. 
 
Begrotingsafspraak 2 
Het centrale budget kent onder meer de volgende posten: 
- Directeur Bestuurder – voor 0,8 (teruglopend naar 0,6 per 1 augustus 2016) – 

€ 70.000,- 
- Inhuur secretariële ondersteuning - € 20.000,- 
- Inhuur financiële administratie - € 12.000,- 
- Website en intranet voorziening - € 2.000,- 
- Leden van de Commissie Onderinstroom - € 80.000,- 
- Kosten monitoring - € 4.000,- 
- Budget voor toepassing van het solidariteitsprincipe26 - € 75.000,- 
- Budget bestuurskosten (Bestuur en OPR)  - € 60.000,- 
- Onvoorzien € 3.000,- 
 
Het budget is vanaf 1 augustus 2016 passend bij een lichte SWV structuur. Met in 2016/17 
nog een centraal budget voor de uitwerking van het tripartiete akkoord. 
 
Begrotingsafspraak 3 
Het SBO wordt bekostigd op de volgende wijze: 
1.  Van ieder bestuur wordt op basis van de verwijzingen vanaf 1 aug 2014 het aantal 

leerlingen in het SBO bepaald  
2.  Het 2% deel wordt vastgesteld (afronden naar boven). 

                                                
26 Het solidariteitsprincipe houdt in dat er een budget beschikbaar is voor schoolbesturen die in ernstige 
problemen geraken. Uiteraard vindt dan eerst een zorgvuldige toetsing plaats.  
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3.  Het deel boven de 2% wordt verdeeld a.d.h.v. de deelname van de schoolbesturen en 
verrekend met die schoolbesturen die een deelname boven de 2% kennen. 

4.  Op basis van de deelname wordt ieder kind dat een schoolbestuur naar het SBO 
verwijst boven de 2% van dat schoolbestuur via de T-1 systematiek + de teldatum 1 
februari verrekend met de maandelijkse uitkering van het schooljaar daarop volgend. 

5.  Het deel dat niet is toe te rekenen aan schoolbesturen (de onderinstroom van het 
SBO) wordt door Zeeluwe bekostigd. 

6.   Het 2% deel wordt door DUO rechtstreeks met de SBO besturen afgerekend.  
 
NB 
Grensverkeer conform de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) met andere SWV’en  (dit 
geldt als een kind een SBO TLV van ons heeft gekregen vanuit een basisschool in onze regio, 
maar een SBO kiest in een ander SWV of vice versa) wordt met  het andere SWV verrekend. 
 
Per 1 augustus 2016 
- Het 2% deel wordt berekend per schoolbestuur en iedere kind boven de 2% wordt 

verrekend. 
 
Voorbeeld: 
Een schoolbestuur telt 326 kinderen –> 2 % = 6,52 is 7 kinderen. 
Op het SBO zitten 9 kinderen verwezen na 1-8-2014 (teldatum 1-10-15). In het schooljaar 
16/17 worden deze 2 kinderen verrekend met het schoolbestuur = ca. € 8.600,- 
Bij iedere nieuwe verwijzing vanaf 1 augustus 16 worden de meerkosten van een SBO kind 
verrekend (na aftrek van het 2% aantal). Bij een verwijzing tussen 1 oktober en 1 februari 
worden ook de basiskosten + MI verrekend. 
NB 
Jaarlijks dient dus het totaal aantal kinderen van het SBO met hun herkomst te worden 
opgevraagd. 
 
Begrotingsafspraak 4 
Indien een schoolbestuur een kind verwijst naar het SO wordt conform de T-1 systematiek 
en de teldatum op 1 februari de SO bekostiging conform de categorie (laag, midden of hoog) 
met dat schoolbestuur verrekend. Deze verrekening vindt plaats gedurende de verblijfsduur 
van de kind op het SO. 
Alvorens een verrekening plaatsvindt wordt eerst (vanaf 1 augustus 16, op basis van 1-10-
15)  1 % van het aantal kinderen van dat schoolbestuur in mindering gebracht. 
Voorbeeld: een schoolbestuur heeft 153 kinderen, 1% is dan 2 kinderen. Het schoolbestuur 
mag dan 2 kinderen naar het SO verwijzen zonder verrekening, bij de 3e kind wordt wel 
verrekend.  
De zittende SO kinderen van de schoolbesturen worden ieder jaar opnieuw berekend, zodat 
ieder jaar kan worden bezien of er verrekening plaatsvindt. 
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Tabel bekostiging SO (personeel en materieel)- cijfers 2015 
 

categorie SO<8 SO 8 en 
ouder 

Laag   9.150   8.428 

Midden 13.654 14.783 

Hoog 20.635 21.696 

 
Indien een kind verwezen wordt tussen 1 oktober en 1 februari moet het schoolbestuur 
naast de categoriebekostiging ook gedurende 1 schooljaar de basisbekostiging + MI 
(materiele instandhouding) verrekenen (gemiddeld bedrag van € 3.500,- + € 600,- aan MI). 
Voorbeeld: 
Een schoolbestuur met 2.345 kinderen verwijst – na aftrek van het quotum van 1% - 2 
kinderen van 5 jaar voor 1 oktober en 3 kinderen van 10 jaar na 1 oktober en 1 kind van 4 
jaar na 1 februari 
Met dit schoolbestuur wordt via de maandelijkse uitkeringen het schooljaar volgend op de 
verwijzingen verrekend: 
- 2 kinderen <8 jaar voor 1/10 = 2x € 9.150 = € 18.300 
- 3 kinderen van 10 jaar = 3x € 8.428 + 3x € 3.784 (basisbekostiging) + 3 x € 639,50  

(materiële bekostiging) = € 38.554,50 
- 1 kind na 1 februari – deze kind wordt verrekend volgens T-2 (kind < 8 jaar = € 9.150 
Totale aftrek voor dit schoolbestuur = € 56.854,50 : 12 = € 4.737,88 per maand. (NB de 
inkomsten voor dit schoolbestuur zijn 2.345 x € 250,- per kind = € 586.250,-) 
Stel: het schooljaar daarop zijn deze kinderen alle in het SO gebleven, dat impliceert dat dit 
schoolbestuur opnieuw maandelijks voor dat bedrag (minus dan de basisbekostiging en MI 
van het 1e jaar) wordt gekort inclusief dan ook de kind die na  1 februari was verwezen. 
 
Begrotingsafspraak 5 
Alle kinderen die vanuit de onderinstroom direct in het SO of SBO instromen met een TLV 
van ons SWV worden bekostigd uit de centrale kas. 
Hieronder vallen ook de kinderen die binnen een periode t/m maximaal groep 3 in het 
regulier onderwijs alsnog een TLV onderinstroom toegekend krijgen. 
Hierbij gelden de volgende condities: 

1. De school meldt aan de ouders (en aan Zeeluwe) bij de inschrijving27 dat men twijfel 
heeft over de juistheid van de beslissing tot plaatsing in het regulier onderwijs. Dit 
gebeurt gemotiveerd. 

2. Er wordt een OPP opgesteld en opgestuurd aan Zeeluwe. 
3. Er vindt binnen een jaar een evaluatie plaats. 
4. Dit leidt tot een bijgesteld OPP (of een OPP is niet meer nodig en dan wordt dit bij 

Zeeluwe gemeld). 
5. Er wordt in alle stappen een zienswijze van ouders toegevoegd. 

 

                                                
27 In de wetgeving passend onderwijs is een verschil gemaakt tussen aanmelden en inschrijven. De 
aanmelding betreft de schriftelijke aanmelding van ouders bij een school. Inschrijven houdt in dat de 
school heeft besloten het kind in de school op te nemen en het kind inschrijft conform de onderwijs 
regelgeving. 
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Begrotingsafspraak 6 - peildatum 
De wettelijk vereiste peildatum is op 1 februari. Naast de extra bekostiging wordt dan voor 
het SO en het SBO ook de basisbekostiging en de materiele instandhouding (MI) verrekend. 
 
Begrotingsafspraak 7 - compensatiemiddelen AWBZ 
De voormalige compensatie middelen AWBZ die naar de REC’s gingen zijn per 1-8-14 
opgenomen in het budget van Zeeluwe (€ 2,00 per kind). Deze middelen worden verdeeld 
over de SO scholen, zodat zij meer op maat ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met 
ernstige meervoudige beperkingen. 
Verder zal worden bezien hoe wordt verrekend met de bijdragen die ouders kunnen 
ontvangen via of de gemeente of de wet langdurige zorg. 
 
Begrotingsafspraak 8 - Kortingen door DUO bij overschrijding van het normatieve 
ondersteuningsbudget. 
Indien er sprake is van het korten op het budget “zware ondersteuning” door DUO zal de 
financiële monitor aangeven welk(e) bestuur (of besturen) worden aangeslagen voor het 
veroorzaken van deze korting. Indien de korting dermate omvangrijk  is dat er sprake is van – 
door DUO - korten op de lumpsum, zal er met de schoolbesturen die verantwoordelijk zijn 
voor de tekorten - eveneens worden verrekend. 
        

 
 
Begrotingsafspraak 9 - herindicatie (eigenlijk 1e TLV of een verlenging van de TLV vanwege 
afloop van de TLV termijn). 
Bij de start van de stelselwijziging zijn er uiteraard kinderen die reeds een school voor SO 
cluster 3 of 4 bezoeken. Voor deze kinderen stelt de wetgever dat er binnen 2 schooljaren 
opnieuw moet worden bezien of het verblijf van de kinderen in het SO kan worden 
gecontinueerd, de zgn. herindicatie.  
De hoofdregel is dat de Commissies van Begeleiding van het SO bepalen of er sprake is van 
hamerstukken of van puzzelstukken. De herindicaties van de TLV’s directe-  of 
onderinstroom worden behandeld door de Commissie Onderinstroom. 
NB 
Dit betreft dus alleen de invoeringssituatie. Voor elke nieuwe kind na 1-8-2014 geldt de 
systematiek dat een schoolbestuur zelf aangeeft voor hoe lang een verklaring geldig is en 

DUO kort 
normbudget bij 
deelname SO

SWV monitort 
verwijzingen

Korting DUO wordt 
verrekend met 
verwijzende 

schoolbesturen

DUO kort op 
normbudget + 

korting lumpsum

SWV monitort 
verwijzingen

Korting DUO wordt 
verrekend met 
verwijzende 

schoolbesturen inclusief 
de korting op lumpsum
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welke bekostigingscategorie voor het SO geldt. Ook dient dat schoolbestuur voor de 
handtekening van 2 deskundigen zorg te dragen. 
Begrotingsafspraak 10 – solidariteitsprincipe 
Uitzondering op de afspraak “de verwijzer betaalt” vormen de kinderen met een ernstige 
meervoudige (lichamelijke en geestelijke) beperking.  
Indien een reguliere school een traject is gestart met een ernstig verstandelijk en/of 
lichamelijk beperkte kind of een kind met een zeer complexe gedragsproblematiek (de 
directeur bestuurder adviseert hierover het bestuur van Zeeluwe) is verrekening niet aan de 
orde. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een kind die ernstig hersenletsel oploopt. 
Dit principe kan ook worden toegepast bij plaatsing van kinderen vanuit een residentiele 
instelling of een gesloten instelling. Deze kinderen vallen als ze na behandeling terugkeren 
en naar het SO moeten onder de solidariteitsregeling van het centrale budget. 
 
Tevens is het budget vanuit deze bestemming voor schoolbesturen die - niet door eigen 
beleid veroorzaakte - verwijzingen in ernstige problemen komen. Zij kunnen een beroep 
doen op dit budget, uiteraard zal er zorgvuldig onderzoek plaatsvinden of de problematiek 
niet door eigen mismanagement is ontstaan. 
Ook kan het betekenen dat Zeeluwe nadere eisen aan de bedrijfsvoering gaat stellen. Het 
schoolbestuur wordt dan a.h.w. onder curatele gesteld. 
 
Begrotingsafspraak 11 – integratie 
Indien er een TLV onderinstroom wordt afgegeven voor SO bestaat er de mogelijkheid het 
kind (bijvoorbeeld op uitdrukkelijk verzoek van de ouders) in het basisonderwijs op te 
nemen. Indien dit kind (bijvoorbeeld in groep 5) alsnog wordt verwezen geldt de solidariteit. 
NB 
Dit kan niet in het SBO aangezien voor de toelating tot het SBO een TLV SBO nodig is en bij 
integratie gaat het om een SO TLV. Indien er dan een nieuwe TLV zou worden geslagen - en 
dat moet voor opname in het SBO - is er dus formeel geen sprake meer van een SO kind. 
 
Begrotingsafspraak 12 – hoogbegaafdheid 
Extra middelen hoogbegaafdheid worden toegekend aan Zeeluwe. Deze middelen zullen 
worden versleuteld in het bedrag per kind en de schoolbesturen wordt gevraagd deze 
middelen ook te verantwoorden. 
 
NB 
Alle afspraken worden nauwgezet gemonitord en wellicht dat dit tot bijstellingen leiden. Zo 
is bijvoorbeeld aangegeven dat er ook aan afspraak op zij instroom zou moeten komen.  
Ook is gevraagd naar een regeling terugplaatsing.  
Zeeluwe zal die ontwikkelingen volgen.  
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BIJLAGE 8  Basisprofiel 
 
Standaard A: pedagogische aanpak 
 

Ons beleid over ons pedagogisch klimaat wordt door alle teamleden toepast. 
 
Toelichting: denk aan regels over informatie verschaffen, omgangsvormen, belonen en 
straffen. 
 

Wij nemen periodiek een kinderenquête af, waarin veiligheid herkenbaar is opgenomen. 
 

Het is voor ons duidelijk hoe we handelen bij pestgedrag. 
 

Wij werken met een vastgelegd veiligheidsbeleid 
 
Toelichting: denk aan protocol norm overschrijdend gedrag, melding “Veilig Thuis” (AMK) 
 

 
Standaard B: didactische omgeving 
 

Wij hebben extra (orthodidactische) materialen 
 
Toelichting: Er wordt gebruik gemaakt van aanvullende materialen voor 
taal/lezen/reken/wiskunde 
 

Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen die dat nodig hebben. 
 
Toelichting: denk aan kinderen met een achterstand, sociaal emotionele problematiek 
(faalangst bijvoorbeeld) en meerbegaafde kinderen. 
 

Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de kinderen. 
    

Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen kinderen. 
 

Wij stemmen de werkvormen af op verschillen tussen kinderen. 
 

Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de kinderen. 
 

Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de kinderen. 
 

Wij geven kinderen feedback over hun resultaten. 
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Standaard C: handelingsgericht werken 
 

we gebruiken voor de cognitieve ontwikkeling een kindvolgsysteem. 
 

we gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling een kindvolgsysteem. 
 

we gebruiken voor de fysieke ontwikkeling een kindvolgsysteem. 
 

Ten minste 2 maal per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en individueel 
niveau. 
 

We handelen snel als kinderen extra ondersteuning nodig hebben. 
 

Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. 
 

Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. 
 

Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de fysieke ontwikkeling. 
 

Wij passen de groepsplannen ten minste twee maal per jaar aan. 
 

 Wij weten wanneer we een ontwikkelingsperspectief (OPP)  op moeten stellen. 
 

Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste twee maal per jaar aan. 
 

Wij hanteren voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een OPP met de 
kenmerken van handelingsgericht werken. 
 

 Wij werken met een groepsoverzicht uitgaande van bevorderende en belemmerende 
factoren 
 

 Wij formuleren onderwijsbehoeften in termen van belemmerende en bevorderende 
factoren. 
 

 Wij beschrijven de onderwijsbehoeften altijd integraal. 
 
Toelichting: met integraal bedoelen we het kind in zijn/haar context (dus gezin en vrije tijd 
nemen we mee). 
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Standaard D: beleid en organisatie 
 

Onze systematiek van onderwijsondersteuning hebben wij uitgewerkt. 
 
Toelichting: denk aan de interne procedures, de taak en functie van de interne begeleider 
(IB, gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 

Onze ondersteuningsprocedures werken in de praktijk. 
 
Toelichting: denk bijvoorbeeld aan de “één-zorgroute”. 
 

Wij evalueren jaarlijks ons systeem van de onderwijsondersteuning. 
 

Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van deze evaluatie 
 
Toelichting: denk aan het werken met een verbeterplan of het opstellen van een 
ontwikkelagenda. 
 

Wij borgen de kwaliteit van het systeem van onze 
onderwijsondersteuning. 
 

Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de 
onderwijsondersteuning zijn duidelijk. 
 

Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. 
 
Toelichting: Denk aan deskundigen van de jeugdzorg of van de jeugd gezondheidszorg of bij 
het eigen bestuur of met andere besturen in een lokale/subregionale situatie. 
 

Onze IB’er participeert in een bovenschools netwerk. 
 

Wij verantwoorden ons aan ouders over onze ondersteuningsstructuur. 
 

Bij alle vormen van evaluatie gebruiken wij de PDCA cyclus. 
 
Toelichting: PDCA staat voor de cyclische aanpak van plan, do, check en act. 
 

Wij kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het SBO. 
 

Wij kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het SO. 
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Standaard E: professionaliteit 
 

Wij zijn deskundig in het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften.   
 
Toelichting: We hebben het begrip deskundig niet verder gedefinieerd u bepaalt dus zelf wat 
u deskundig genoeg vindt. 
 

Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken).  
 

Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect, omgangsregels 
handhaven). 
  

Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed klassenmanagement).  
 

Wij hebben een deskundige interne begeleiding (IB). 
 

 
Standaard F: communicatie 
 

Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (lees: of verzorgers en/of voogd). 
 

Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.  
 

Wij bevragen ouders over hun ervaringen in de thuissituatie en het 3e milieu (bijv. de 
voetbalclub). 
 

Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief voor 
hun kind.  
 

Wij betrekken de kind bij het opstellen en evalueren van zijn/haar ontwikkelingsperspectief.  
 

Wij maken afspraken met ouders over de extra ondersteuning en wie waarvoor 
verantwoordelijk is. 
 

Wij ondersteunen ouders en kinderen bij de overgang naar een andere school. 
 

Wij houden met kinderen die extra ondersteuning hebben een exitinterview. 
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Standaard G: doorgaande lijn  
 

Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen naar onze school. 
 
Toelichting: met warme overdracht bedoelen we dat er een gesprek over de kind 
plaatsvindt. 
 

Er is warme overdracht van het speciaal basisonderwijs (bij terugplaatsing) naar onze 
school. 
 

Er is warme overdracht van het speciaal onderwijs (bij terugplaatsing) naar onze school. 
 

Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  
 

Wij hebben ons aannamebeleid vastgelegd. 
 

Wij dragen zorgvuldig over aan het voortgezet onderwijs. 
 

 
 
Standaard H: voor het speciaal onderwijs 
 

Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen naar onze school. 
 

Er is warme overdracht van het (speciaal) basisonderwijs bij plaatsing naar onze school. 
 

Er is warme overdracht van ander speciaal onderwijs (bij (terug)plaatsing) naar onze school. 
 

Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.  
 

Wij hebben ons aannamebeleid vastgelegd. 
 

Wij dragen zorgvuldig over aan het voortgezet speciaal onderwijs of aan het voortgezet 
onderwijs. 
 

Onze commissie van begeleiding is actief betrokken bij ons terugplaatsingsbeleid. 
 

Wij werken met symbiose 
 
Symbiose betekent dat de kind nog op het speciaal onderwijs staat ingeschreven, maar wel 
een aantal lessen of dagdelen bij u het onderwijs volgt. 
 

Wij houden (minimaal een jaar) contact met de toeleverende school 
 

Wij werken met de LECSO normering. 
 



 
61 

    Ondersteuningsplan 2016-2020 

 
  
Beleid voor de monitorfunctie van Zeeluwe – onderzoek basisondersteuning 
 
Ieder jaar dienen alle scholen een contactpersoon op te geven. Vervolgens ontvangt deze 
contactpersoon een mail met het verzoek een x-aantal leraren op te geven (de 
onderzoek(st)er geeft a.d.h.v. een staffel aan om hoeveel leraren het dient te gaan). 
De leraren ontvangen een digitale vragenlijst waarop ze iedere indicator kunnen scoren met  
ja of nee (ja betekent: dit doen we daadwerkelijk, nee = wij doen dit (nog) niet). 
Vervolgens ontvangt ieder school een rapportage, het schoolbestuur ontvangt een 
rapportage op bestuursniveau en Zeeluwe op het niveau van Zeeluwe. 
Aan de hand van de rapportage stelt ieder schoolbestuur een reactie op en deelt die met 
Zeeluwe bestuur. 
In deze rapportage geeft het bestuur aan wat men doet met de uitkomsten van deze meting. 
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BIJLAGE 9 Toelaatbaarheidsverklaring 
 
Criteria toelaatbaarheidsverklaring  
 
In de wetgeving passend onderwijs is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een 
procedure en criteria opstelt (zie BIJLAGE 2 lid 8 onder c), waarop toelating tot SBO en SO is 
gebaseerd. Aangezien Zeeluwe uitgaat van handelingsgericht arrangeren, moeten deze 
criteria ruimte bieden aan maatwerk. Immers, handelingsgericht arrangeren geeft antwoord 
op de vraag “Wat heeft dit kind nodig in deze situatie en wat vraagt dit van ons handelen”.  
In onze ideeën toetsen de criteria achteraf de gevolgde procedure, waarbij met name deze 
vraag centraal staat: “Zijn ouders, school van herkomst en sbao/so er alle drie van overtuigd 
dat het gekozen arrangement (plaatsing in sbao/so) op dit moment voor dit kind de beste 
plaats is”.  
Als de handtekeningen van deze drie partners onder de aanvraag tot toelating staan, hoeft 
er alleen nog een controle op de gevolgde procedure plaats te vinden, niet op de inhoud van 
het SBO of SO arrangement.28  
Zie het centraal gehanteerde formulier aan het eind van deze bijlage. 
Het samenwerkingsverband voert de controle op de procedure uit in de persoon van de 
directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Hierbij hanteert hij/zij een checklist 
waarin de volgende vragen zijn opgenomen:  
1.  Ouders zijn vroegtijdig geïnformeerd en in alle fasen van de procedure 

geconsulteerd.  
2.  Er is duidelijk sprake van een handelingsgerichte aanpak.  

Uit het “groeimodel” blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van het kind vertaald zijn 
in een planmatige, handelingsgerichte aanpak met een duidelijke inbreng van de 
ouders.  

3.  Er is tijdig gebruikt gemaakt van expertise.  
De school heeft gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden tot ondersteuning.  

4.  De school heeft de mogelijkheid tot plaatsing in een andere basisschool of (indien 
aanwezig) een tussenvoorziening onderzocht.  
Plaatsing op een andere school binnen het eigen bestuur of eventueel een ander 
schoolbestuur kan de mogelijkheid bieden om thuisnabij een passende plek voor het 
kind te vinden. Er kunnen zich situaties voor doen waarbij een andere school beter 
aan de specifieke behoeften van het kind kan voldoen. Ook hierbij is het van groot 
belang dat ouders mee gaan in het zoeken naar een andere school.  
Hetzelfde geldt voor plaatsing in een “tussenvoorziening”. Hierbij is altijd sprake van 
een tijdelijke plaatsing met de intentie dat het kind terugkeert naar eigen school en 
groep.  

5.  Het “groeimodel” is compleet ingevuld en gedocumenteerd.  
Dit document vormt de leidraad van de procedure en is de basis voor de toetsing. In 
dit document wordt op handelingsgerichte wijze de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften van het kind, de plannen van aanpak en de evaluaties 

                                                
28 Het is mogelijk een TLV aan te vragen zonder toestemming van de ouders. Dit kan omdat het schoolbestuur 
zich anders niet aan de zorgplicht kan houden, het schoolbestuur vindt immers een SBO of een SO school een 
betere plek voor het kind. 
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vastgelegd. Hiermee is het mogelijk ook de kwaliteit van de gevolgde procedure en 
aanpak te meten.  

6.  De handtekeningen van ouders, school van herkomst en school voor sbao/so staan 
onder de aanvraag tot toelating in sbao/so  

 
De school voert met de ouders op instemming gericht overleg over de juiste aanpak. Ouders 
zijn daadwerkelijk partners, want ook zij hebben belang bij een goede en veilige 
ontwikkeling van hun kind. Dit vraagt van de school een pro-actieve houding.  
De school voor sbao/so denkt mee over de vraag hoe lang plaatsing in sbao/so noodzakelijk 
is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om verantwoorde terugkeer in een 
basisschool mogelijk te maken.  
 
Ondersteuning en bezwaarmogelijkheden  
 
Ouders kunnen bij het samenwerkingsverband met vragen terecht als zij niet op voorhand 
instemmen met een arrangement (uiteraard nadat de interne procedure binnen het 
schoolbestuur heeft plaatsgevonden). Dit geldt voor alle arrangementen, dus ook de “lichte” 
arrangementen op schoolniveau.  
Bij de “zware” arrangementen kan elk van de betrokken partners besluiten niet in te 
stemmen met de toelating tot het sbao/so. In dat geval wordt de aanvraag door de 
onderinstroom commissie getoetst; is dit arrangement het beste antwoord op de 
ondersteuningsvragen van het kind?  
Zo ja, dan heeft deze commissie – na consultatie van directeur-bestuurder en het bestuur 
van Zeeluwe -  de doorzettingsmacht richting betrokkenen en zullen zij zich bij de uitspraak 
moeten neerleggen en aan hun verantwoordelijkheden en plichten moeten voldoen.  
Zo nee, dan heeft de commissie het recht om adviezen te geven over de alternatieve 
mogelijkheden een passender arrangement te maken.  
 
Ouders of school kunnen gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen een TLV beslissing (het is 
een beschikking in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht). 
Zeeluwe legt dit bezwaar voor aan de landelijke bezwaar- en adviescommissie te Utrecht   
 
Daarnaast hebben belanghebbenden de mogelijkheid (bij onenigheid over het OPP of over 
weigering en verwijdering) een geschil voor te leggen aan de landelijke geschillencommissie 
passend onderwijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie 
aangesloten. De commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil.  
 
(zie voor bezwaar en geschil:  www.onderwijsgeschillen.nl ) 
 

Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring 
 

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door het bestuur van de 
school van de betreffende leerling. In het Ondersteuningsplan van Zeeluwe is vastgelegd dat 
de aanvraag mede wordt ondertekend door de ouder(s) van de leerling en door het 
schoolbestuur van de school voor sbao of so waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring wordt 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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aangevraagd. Door ondertekening van deze aanvraag verklaren de drie partijen dat zij 
instemmen met de aanvraag.  
 
 
Bij deze aanvraag is het groeidocument toegevoegd waaruit blijkt dat: 

a) de school heeft voldaan aan de inspanningsverplichting iedere leerling passend 
onderwijs te bieden en waaruit duidelijk blijkt dat de onderwijsbehoeften van de 
betreffende leerling niet binnen de basisondersteuning en extra-ondersteuning 
beantwoord kunnen worden; 

b) bij de advisering van de aanvraag een orthopedagoog of een psycholoog en 
tenminste een tweede deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit 
Bekostiging WPO resp. artikel 15a van het Inrichtingsbesluit WVO  betrokken zijn 
geweest. 

 

Gegevens aanvragende schoolbestuur 

Naam schoolbestuur  

 

Plaats  

 

Bestuursnummer  

 

E-mailadres school  

 

 

Naam school  

 

Plaats  

 

Brinnummer  

 

Datum aanvraag 

 

 

 
Leerlinggegevens: 

(conform Gemeentelijke Basisadministratie Personen) 
 

Achternaam, voorvoegsel 

 

 

Voornamen (voluit) 

 

 

Straat en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats  
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Geslacht  

Burgerservicenummer 

 

 

 
Gegevens ouder(s) die over de wettelijke macht beschikken 
 

Naam 

 

 

Naam 

 

 

Emailadres ouders   

 

 

 
Gegevens schoolbestuur sbao of so 

Naam Schoolbestuur  

 

Plaats  

 

Bestuursnummer  

 

Emailadres sbao/so  

 

 

Naam school  

 

Plaats  

 

Brinnummer  

 

 
 
 
Toelaatbaarheidsverklaring bedoeld voor 
 

Schoolsoort (sbao, so) 

 

 

Bekostigingscategorie (alleen voor so) 

(laag, midden, hoog) 

 

 
 
Geldigheid toelaatbaarheidsverklaring 
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Datum ingang toelaatbaarheid 

 

 

Datum einde toelaatbaarheid  

 

 

 
 
Korte motivatie waarom voor dit kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig is. Uit het dossier 
bij het aanvraagformulier blijkt in ieder geval wat de school heeft gedaan om de verwijzing te 
voorkomen in termen van handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken en 
om tot een passend aanbod te komen. 
 
(Deze tekst wordt opgenomen in de begeleidende brief bij het afgeven van een  toelaatbaarheidsverklaring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening namens schoolbestuur basisonderwijs 

Naam 

 

 

Functie 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

Ondertekening namens ouder(s) 

Naam 

 

 

Naam 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

Handtekening  
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Ondertekening namens schoolbestuur sbao of so 

Naam 

 

 

Functie 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

 

Ondertekening door geraadpleegde orthopedagoog/psycholoog en tweede 

deskundige29 

Orthopedagoog/psycholoog  

Naam 

 

 

Functie 

 

 

Handtekening 

 

 

Tweede deskundige  

Naam 

 

 

 

 

Functie 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 
 
 
                                                
29 De 1e deskundige moet een orthopedagoog of kinder- of jeugdpsycholoog zijn, de 2e deskundige kan een 
psycholoog (indien niet de 1e deskundige), psychiater, pedagoog, arts of maatschappelijk werker zijn 
(afhankelijk van de vraagstelling van het kind).  
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BIJLAGE 10 Herindicaties en terugplaatsing 
 
Procedure herindicaties en terugplaatsing 
In deze procedure beschrijven wij de wijze waarop binnen Zeeluwe  invulling wordt gegeven 
aan het uitgangspunt dat een kind dat in het speciaal basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs is geplaatst “recht heeft op terugkeer”. 
Bij plaatsing in het sbo of so geldt dat hierover in principe overeenstemming bestaat tussen 
ouders, school van herkomst en school van plaatsing. Evenzo geldt dit principe bij terugkeer. 
Er wordt geen kind “gedwongen” terug geplaatst. 
In dit beleid is sprake van twee inspanningsverplichtingen:  
De “oude” school maakt terugkeer mogelijk ( werkt aan terugkeer); 
De sbo of so school bereidt het kind en de reguliere school voor op terugkeer (werkt naar 
terugkeer). 
 
Voor twee categorieën kinderen worden uitzonderingen gemaakt: 

1. De kinderen die op 1 aug 2014 een plaats hebben in het sbo en so en die daar nog 
korter dan 3 jaar zullen verblijven (dus kinderen die nu (voorjaar 2016) in groep 7 en 
8 zitten; 

2. De ernstig meervoudig gehandicapte kinderen, waarvan zeker is dat zij nooit binnen 
het reguliere basisonderwijs opgevangen kunnen worden. 
 

Kinderen in sbo en so vòòr 1 aug 2014 
 
Binnen ons beleid maken we onderscheid tussen de kinderen die voor 1 aug 2014 in sbo of 
so geplaatst zijn op basis van een PCL-beschikking of CvI indicatie en de kinderen die na  1 
aug 2014 een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband hebben gekregen. 
 
In het Ondersteuningsplan is opgenomen dat voor de kinderen die op 1 aug 2014 een plaats 
hadden in het sbo en so een generaal pardon geldt. Dit houdt in dat hun beschikking PCL of 
indicatie CvI wordt omgezet in een toelaatbaarheidsverklaring. 
De wettelijk verplichte herindicatie voor 1 aug 2016 zal voor deze kinderen schriftelijk 
afgehandeld worden (zie hierboven onder 1 en 2.) 
Voor de overige kinderen geldt dat jaarlijks de ouders en de school voor sbo/so met elkaar 
bespreken of terugkeer in het basisonderwijs wenselijk en mogelijk is.  
Als ouders hierbij aangeven dat zij terugkeer in het basisonderwijs wenselijk vinden, dan 
vindt er een inhoudelijke herindicatie plaats. Deze wordt uitgevoerd door de commissie 
Onderinstroom en leidt tot een advies aan de directeur-bestuurder van Zeeluwe.  
Als uit dit advies blijkt dat terugkeer mogelijk is, begeleidt de school voor sbo/so de ouders 
bij het zoeken naar een basisschool.  
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Kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven na 1 aug 2014 
a. Onderinstroom EMB (= ernstig meervoudige beperkt (cl 3). 
Voor jonge kinderen met de kenmerken van ernstig meervoudige beperkingen die vanuit de 
voorschoolse periode het speciaal onderwijs in gaan, wordt een toelaatbaarheidsverklaring 
voor onbeperkte duur afgegeven. 
 
 
b. Onderinstroom sbo en cl 4 
Voor jonge kinderen die vanuit de voorschoolse periode het onderwijs in gaan en een 
toelaatbaarheidsverklaring sbo of so categorie 1 krijgen, geldt dat de 
toelaatbaarheidsverklaring een geldigheid heeft van maximaal 3 jaar. 
De school voor sbo/so bespreekt jaarlijks met de ouders het ontwikkelingsperspectief. 
Daarbij wordt steeds de vraag gesteld of ouders plaatsing in het reguliere basisonderwijs 
wenselijk vinden. De wens van de ouders wordt opgenomen in het 
groeidossier/ontwikkelingsperspectief. Als ouders tussentijds aangeven dat zij plaatsing in 
het basisonderwijs wenselijk vinden, dan vindt er een inhoudelijke herindicatie plaats. Deze 
wordt uitgevoerd door de commissie Onderinstroom en leidt tot een advies aan Zeeluwe. 
 
Drie maanden voor het einde van de toelaatbaarheidsverklaring vindt de herindicatie plaats. 
Op basis van het groeidossier of het ontwikkelingsperspectief wordt besloten of de 
toelaatbaarheidsverklaring wordt verlengd. De inhoudelijke toetsing vindt plaats door de 
commissie Onderinstroom. Deze adviseert Zeeluwe omtrent de eventuele verlenging van de 
toelaatbaarheidsverklaring en de duur daarvan.  
 
Als blijkt dat terugkeer mogelijk is, begeleidt de school voor sbo/so de ouders bij het zoeken 
naar een basisschool.  
 
c.  Toelaatbaarheidsverklaring vanuit basisschool 
Bij afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring op verzoek van een basisschool worden 
afspraken opgenomen over: 
De duur van de toelaatbaarheidsverklaring 
De wijze waarop de basisschool binnen deze termijn terugkeer mogelijk maakt (werkt naar 
terugkeer) 
De wijze waarop de school voor sbo/so de basisschool en de kind voorbereidt op terugkeer 
(werkt aan terugkeer). 
 
De school voor sbo/so bespreekt jaarlijks met de ouders het ontwikkelingsperspectief. 
Daarbij wordt steeds gesproken over de mogelijke terugkeer naar het basisonderwijs en het 
moment van terugkeer. Daarbij wordt - eventueel - ook de basisschool betrokken. Als ouders 
en basisschool terugkeer onderschrijven, worden tussen ouders en basisschool afspraken 
gemaakt over de concrete datum van terugkeer. 
 
N.B. Met basisschool wordt in principe de basisschool bedoeld waarvan het kind afkomstig 
is, maar het kan ook een andere basisschool zijn. 
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Belangrijke voorwaarden voor het slagen van terugkeer binnen de eigen basisschool liggen in 
de communicatie en de mate waarin het contact wordt onderhouden. Als ouders en school 
in goede onderlinge verstandhouding besluiten tot (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis) 
onderwijs en regelmatig contact houden, is de kans op terugkeer veel hoger. Een 
mogelijkheid daarbij is bijvoorbeeld dat een kind wekelijks een dagdeel in de “oude” school 
verblijft en/of uitgenodigd wordt bij diverse schoolse activiteiten. 
  
 
 
d. Crisisplaatsing 
Bij een crisisplaatsing sbo wordt een TLV voor zeer beperkte duur afgegeven. Er worden 
afspraken gemaakt over de termijn waarop de kind terugkeert in het reguliere onderwijs. 
Ook hierbij wordt gewerkt aan terugkeer, zowel door de “oude” school als de school voor 
speciaal (basis) onderwijs. 
Zie voor meer informatie bij punt c. 
 
Voor de groep Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen gelden de ‘oude’ CvI criteria. 
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BIJLAGE 11 Activiteitenplan december 2015 - juli 2016 
 
 

Onderstaand de verschillende activiteiten gerubriceerd naar de maand waarin de 
verschillende acties plaatsvinden.   
NB. De inventarisatie is voor zover ze nu bekend zijn.  
Onderliggend zijn de stukken  

- Ontwikkeling OP 2.0  
- Invulling personele en ondersteunende functies 
- Aanpak Tripartiet Akkoord  
- Aanpak en vraag inspectie m.b.t. kwaliteitsonderzoek  
- Vergaderdata  

 
DB = directeur-bestuurder 
S/H  = Sieb vd Heide & Henk Büscher 
 

Mnd  Da
tu
m  

Activiteit  Uitvoe-
ring 
door  

Opmerking  Status  

Dece
mber  

1   Schoolbesturen schrijven 
over het inleveren van de 
SOP uiterlijk 1 jan 16  

DB  Ѵ 

 1  Brief aan OPR over  
- vraag overleg zsm  

- ivm inspectie  

 

voorzitt
er 

 Ѵ 

 De
c  

Overleg met alle besturen in 
lokale samenstelling over 
uitwerking tripartiete 
akkoord 

S/H wat de verplichtingen zijn 
voor de besturen nav het 
Tripartiete Akkoord en 
wat de consequenties zijn 
van het gekozen 
verdeelmodel.  
Wat ieder bestuur tot nu 
heeft gedaan in het kader 
van het T.A. 
De afspraken die met de 
besturen gemaakt worden 
nav die verplichtingen 
De afspraken die worden 
gemaakt met de besturen 
betreffende 
vacaturemeldingen en 
mobiliteits 
begeleiding  
De wijze waarop de 
Onderwijszorgkoepel de 

Ѵ 
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personele verplichtingen 
die op 1-8-2017 nog  
resteren, gaat verrekenen 
met de schoolbesturen die 
niet aan de 
inspanningsverplichting 
hebben voldaan. 
 

 2  Vergadering Bestuur Zeeluwe 
w.o:  

- inhoudelijke planning 
w.o. OP 2.0  

- afspraken Gesprekken   

- afspraken functies  

Allen gesprekken met de 
diverse geledingen over 
de inhoud van OP 2.0 
plannen:  
OOGO – wethouders  

OPR  

 

Ѵ 

 2  Overleg Zeeluwe – 
Vakbonden  
Tripartiet akkoord  

  Ѵ 

 16  Vergadering Bestuur Zeeluwe 
w.o.  

- Kernuitspraken voor 
het nieuwe  OP 2.0  

-   

(ochten
d alleen 
bestuur
)  
DB  

Afspraken worden 
gemaakt over 
de haalbaarheid van de 

planning OP 2.0  

Brief aan inspectie sturen 
uiterlijk 15 januari 16 over 
de inhoudelijke planning  
De afspraken met 

geledingen  

De afspraken over 

planning, haalbaarheid, 

data, proces 

 

Ѵ 

 16   Uploaden naar inspectie van 
-  besluit instemming OPR  
- nieuwe statuten 
- invullen functies 
- planning data, proces   

S/H  m.n.  inhoudelijke 
plannen.  

Ѵ 
 

Janua
ri  

1   alle recente en vastgestelde 
schoolondersteuningsprofiel
en (SOP) naar Zeeluwe. 
Verantwoordelijkheid 
schoolbesturen 

   

 11  Definitieve versie OP 2.0  DB   Ѵ 

 Jan  Acties inspectie onderzoek 
kwaliteit  

DB en 
S/H  

 Ѵ 
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 Jan  Afspraken met de bao/sbao 
besturen betreffende het 
tripartiete akkoord worden –  

- schriftelijk vastgelegd.  

- Bestuurlijk 
afgesproken  

- Gecommuniceerd 
met de besturen  

DB en 
S/H  

De afspraken met bao en 

so/sbao besturen worden 

uitgewerkt c.q. 

nagekomen.  

Actoren hierin:  

- So besturen  

- Sbo besturen  

- Bao besturen  

- Bestuur swv 

OZKNV 

- Bureau Elan 

(mobiliteit)  

Doorg

eschov

en na 

4 mrt  

 15  Brief aan inspectie sturen 

uiterlijk 15 januari 16  

DB en 
S/H 

 Ѵ 

 11, 
18  
en 
25  

Vergadering Bestuur Zeeluwe  DB en 
S/H  

OP & Tripartiet Akkoord 

Voorbereiding jaarverslag/ 

accountant  

Ѵ 

 28   Sluiting Tripartiet Akkoord 
met  

- bonden  

- swv  

- Verschoor / 
Educare / 
AvVoorthysen  

DB en 
S/H  

 Ѵ 
(nieuw
e 
datum)  

Febru
ari  

2  Vergadering van 
Aangeslotenen w.o.  

- Voorgenomen besluit 
OP 2.0 bestuur ter 
goedkeuring  

DB en 
S/H  

 Ѵ 

 3  REA overleg  
- Bespreking 

voorgenomen besluit 
OP 2.0  

- Planning OOGO mbt 
OP 2.0  

DB   Ѵ 

 3, 
4, 
10,
15,
17    

Bespreking met alle besturen 
in lokaal verband van OP 2.0  

DB en 
S/H  

 Ѵ 
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 4   OPR overleg  
- Bespreking 

voorgenomen besluit 
OP 2.0  

Voorzit
ter + 
DB  

 Ѵ 

 12   Concept Jaarrekening  DB en 
H ism 
Dyade  

15.00 uur overleg op 
kantoor Zeeluwe  

Ѵ 

 29   Inzending Agenda inspectie 
10 + 15 mrt  

HB   Ѵ 

Maart 2  Inleverdatum checklist 
besturen  

 10 van de 38 ingeleverd  

 2 
tot 
28  

Analyses maken van de 8 
gemeenten op basis van 
gesprekken en checklists 

S/H   

 3  Toezending concept-versie 
OP 2.0 naar OPR en Bestuur   

HB  Ѵ 

 4 Sluiting Tripartiet Akkoord 
met  

- bonden  

- swv  

- Verschoor / 
Educare / 
AvVoorthysen  

DB en 
S/H  

  Ѵ 

 10  OPR overleg    Ѵ 

 10   Kwaliteitsonderzoek 
inspectie  

DB en 
S/H  

 Ѵ 

 11   Jaarrekening  Dyade   Ѵ 

 12 Herinnering 1 Inleverdatum 
checklist besturen 

 26 van de 38 ingeleverd   

 14  Aanleveren letter of 
representation (jaarverslag)  

DB    

 14   Verslag Toezichthouder  
Bestuursverslag  

HB  Ѵ 

 15   Kwaliteitsonderzoek 
inspectie  

DB en 
S/H  en 
Bestuur  

 Ѵ 

 Me
dio  

Onderzoeken op basis van 
historie (w.o. LGF 
overzichten0 wat de 
consequenties zijn als er 
centraal volume afspraken 
gemaakt worden met de 
Twijn en/of de Kleine Prins. 
Dit in de voorstel naar het 
bestuur verwerken.  

S/H  Bij evt. goedkeuring:  
Opnemen in OP 2.0 
Voorleggen ter 
goedkeuring aan VvA  
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 16   OOGO overleg w.o  
- Bespreking 

voorgenomen besluit 
OP 2.0  

- Besluit Instemming 
OP 2.0 ?  

DB & H   Ѵ 

 21   Vergadering Bestuur DB    

 22  Versie OP 2.0 wordt ter 
instemming gestuurd aan 
OPR  

HB   

 23   Accountantsverklaring V Ree    

 25  Vaststellen Jaarverslag Bestuur    

 Ma
art  

Overleg met swv VO over OP 
2.0 ter afstemming  
Overleg met aanpalende swv 
over 2.0 ter afstemming  
Overleg met Cluster 1 & 2 
over OP 2.0  

S/H    

 29  Lokale analyse (‘foto) naar 
besturen sturen met de 
vragen:  
 
Reacties uiterlijk 17 april 
retour naar Zeeluwe  

HB -Welke verder uitwerking 
op lokaal niveau (wat, wie, 
hoe, wanneer)  
-Wie wordt kartrekker = 
contactpersoon ? 
-Heeft de eigen gemeente 
voldoende omvang, 
overweegt u 
samenwerking met 
besturen in andere 
gemeente 
(bij rnv gemeenten wordt 
ook het RNV rapport 
meegestuurd)  

 

 30   Advies voor toezichthoudend 
bestuur jaarrekening  

Bestuur 
DB 
(Onno 
+ 
Pieter) 
en S/H  

11.00 uur Kantoor 
Harderwijk 

 

 30  REA overleg     

 31  OPR overleg     

April  4   Schriftelijke reactie OPR over 
OP 2.0 binnen bij bestuur  

   

 10 OOGO overleg 
(fysiek of schriftelijk?)  

 goedkeuring OP   
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 Apr
il  

Plannen van overleg juni  
- regio 4x 
- lokaal 8x  

   

 Apr
il  

Maken van een folder OP 2.0 
voor overlegmomenten juni  

   

 11   Vergadering Bestuur  DB  w.o. goedkeuring 
jaarverslag  

 

 17 Reacties lokale besturen op 
toesturen foto retour  

   

 21   Vergadering van 
Aangeslotenen  

 w.o. jaarverslag   

 21 Bestuur   Aansluitend op de VvA 
een vergadering bestuur 
waarin het bestuur:  
Het OP vaststelt.  

 

 25 OP versturen naar inspectie     

 25 Maandelijkse stand van 
zaken Trip. Akkoord  

   

Mei   TLV Rapportage     

 23  Vergadering Bestuur         

 27 Inleveren reactie lokale foto         

 30 Maandelijkse stand van 
zaken Trip. Akkoord 

   

Juni 6 regionaal informatie OP 
Zeewolde, Nijkerk, Putten 
 
uitnodigen 

- besturen 
- directeuren  
- ib  

DB  15.30 – 17.00 uur  
Algemene inleiding op:  

- OP 2.0 
- Trip Akk 
- TLV 
- Project voorstel 

so/sbao ( o.a. 
0ntschotting)  

 

 

 7  regionaal informatie OP 
Ermelo, Harderwijk, Hierden, 
Hulshorst  

DB 15.30 – 17.00 uur   

 9 regionaal informatie OP 
Nunspeet, Elburg, Epe  

DB  15.30 – 17.00 uur   

 14 Gesprek lokaal besturen 
Ermelo  
 
Uitnodigen 

- besturen  

DB 10.30 – 12.00 uur 
Specifieke bespreking:  

- OP 2.0 
- Trip Akk 
- TLV 
- Project voorstel 

so/sbao ( o.a. 
0ntschotting) 
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- verantwoordelijk- 
heden  

 

 14 Gesprek lokaal besturen 
Zeewolde 

DB 13.00 – 14.30 uur  

 14 Gesprek lokaal besturen 
Nijkerk  

DB 15.30 – 17.00 uur   

 15 Gesprek lokaal besturen 
Nunspeet  

DB 11.00 – 12.30 uur  

 15 Gesprek lokaal besturen 
Harderwijk  

DB 13.15 – 14.45 uur   

 15 Gesprek lokaal besturen 
Putten 

DB 15.30 – 17.00 uur  

 21 Gesprek lokaal besturen  
Elburg  

DB 09.00 – 10.30 uur  

 21 Gesprek lokaal besturen Epe  DB 11.15 – 12.45 uur   

 22 Moment van Go/No Go 

Afhankelijk van lokale 
ontwikkelingen worden 
besluiten genomen over 
(deels) voortzetten van het 
Steunpunt onder regie van 
Zeeluwe. Consequentie voor 
besturen die niet kunnen 
aantonen uiterlijk per 1-8-
2017 over de benodigde 
expertise te kunnen 
beschikken is inhouding van 
een deel van de 
ondersteuningsmiddelen. 

DB Vaststelling op 27 juni  
conform geschetste 
procedure in het OP 
(pagina..) 

 

 15  REA overleg    

 16  OPR vergadering    

 27  Vergadering Bestuur     

 27 1e Evaluatie Stand van zaken 
nakomen afspraken Tripartiet 
Akkoord  

   

 30  Aanleveren jaarstukken bij 
OC&W  

Dyade 
en HB  

  

Vanaf 
Aug 
16  

 Jaarlijks check op OP 2.0 en 
zonodig bijstelling  

   

Vanaf 
Aug 
16 

 Maandelijkse stand van 

zaken Trip. Akkoord 
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Okt   Tweede Evaluatie Tripartiet 

Akkoord  

   

Jan 17   Derde Evaluatie Tripartiet 
Akkoord 

   

April 
17  

 Slotevaluatie Tripartiet 
Akkoord en zo nodig 
Tripartiet Overleg 
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BIJLAGE 12 – checklist lokale gesprekken 
 
 

onderwerp Elburg Nunspeet 

en 

Hulshorst 

Putten Ermelo H’wijk 

en 

Hierden 

Epe Zee 

wolde 

Nijkerk(er 

veen) en 

H’laken 

Overname 

personeel in 

FTE 

        

Zorgplicht-

opmerkingen 

        

Lokale 

samenwerking 

        

Middelen-welk 

doel 

        

Effect v/d inzet         

Gedeelde 

ambities 

        

SWV<-

>schoolbestuur 

        

Eigen beleid         

Monitor SWV         

Basis op orde         

Welke agenda         

Voorzieningen         

Expertise         

Doorgaande lijn 

voorschools 

        

Idem met VO         

Gemeente(n)         

Crisis         

Steunpunt         

TLV op orde         

Lokaal beleid         

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
80 

    Ondersteuningsplan 2016-2020 

Verbijzondering op het terrein van de aanwezige deskundigheid 
 

1. Beschikt u binnen uw bestuur over de deskundigheid op onderstaande gebieden? 

 
In de kolom ja of nee aangeven of de betreffende deskundigheid binnen het personeel c.q. de scholen van dit 

bestuur aanwezig is.  Wie, welke discipline en hoe en in welke omvang kan deze deskundigheid ingezet worden. 

2. Zo nee, heeft u hiervoor overeenkomsten met bijvoorbeeld zorgaanbieders of 
speciaal (basis) onderwijs afgesloten, zodat u (indien nodig) gebruik kunt maken van 
deze deskundigheid? 

 
In dat geval graag aangeven met welke aanbieder u een contract hebt afgesloten: schoolbestuur speciaal (basis) 
onderwijs of elders (zorgaanbieder, schoolbegeleidingsdienst, o.i.d.) 

 

Deskundigheid op het gebied van ja nee sbo/so elders 

-observatie en diagnose van kinderen van jonge risico-

kinderen van 3 t/m 5 jaar 

    

-observatie en diagnose van kinderen van 5 t/m 14 jaar     

-advisering m.b.t. mogelijkheden en onmogelijkheden 

(speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs 

    

-advisering m.b.t. de overgang naar het voortgezet 

onderwijs of praktijkonderwijs 

    

-leerproblemen (didactiek, concentratie, werkhouding)     

-specifieke leerstoornissen (o.a. dyslexie, dyscalculie)     

-taalverwerving bij allochtone (vluchtelingen) leerlingen     

-specifieke gedragsproblemen (o.a. ADHD, autisme, PDD-

nos, ASS, ODD) 

    

-(zeer) moeilijk lerende kinderen (o.a. (zeer) laag IQ),      

-specifieke deskundigheid op het gebied van kinderen met 

motorische problemen 

    

-specifieke deskundigheid op het gebied van kinderen met 

lichamelijke en/of geestelijke beperkingen (o.a. Spina 

Bifida, Down) 

    

-specifieke deskundigheid op het gebied van kinderen met 

traumatische ervaringen en/of hechtingsproblematiek 

    

-specifieke deskundigheid op het gebied van kinderen met 

niet-aangeboren hersenletsel 

    

-specifieke deskundigheid op het gebied van kinderen met 

langdurige en of ernstige progressieve ziektebeelden en het 

effect daarvan op de onderwijsleersituatie 

    

-omgaan met moeilijke groepen en pestgedrag     

-coachen van leerkrachten     

-deskundigheid m.b.t. multiproblem kinderen en de 

afstemming met de gemeentelijke jeugdhulp en GGZ 
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Bijlage 13  -  Afkortingen en begrippen 
 
AB   Ambulante Begeleider 
   Ambulante Deskundige, afkomstig uit het speciaal onderwijs, bieden  

                van ondersteuning van leraren en leerlingen die in de reguliere school met 

   een leerlinggebonden budget het onderwijs volgt.  

Arrangement  Het aanbod, vertaald in pedagogische, didactische en specialistische  

   handelingen die de school, eventueel in samenwerking met derden, uitvoert 

   met het doel de ontwikkeling van de leerling te optimaliseren. De inzet wordt 

   meestal bekostigd uit de ondersteuningsmiddelen. 

AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

Basisondersteuning Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijs dat een 

   school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt 

   vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De 

   basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden 

   bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het 

   samenwerkingsverband bieden 

Bao   Basisonderwijs 

CVI   Commissie van Indicatiestelling 
   Onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke regels bepaalde of 

   een leerling recht had op speciaal onderwijs, of in aanmerking kwam voor 

   een rugzakje binnen het reguliere onderwijs. De commissies waren  

   ondergebracht bij de Regionaal Expertise Centra (REC). Op 1 augustus 2014 

   stopte de indicatiestelling door de CvI.   

Cl(uster) 1  Onderwijs voor blinden en slechtzienden 

Cl(uster) 2  Onderwijs voor leerlingen met ernstige spraaktaal problematiek en voor 

   leerlingen met auditieve beperkingen (doof of slechthorend) 

Cl(uster) 3  Onderwijs voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen 

en    zieke leerlingen 

Cl(uster) 4  Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek 

DUO   Dienst Uitvoering Organisatie 
   Deze rijksdienst informeert en financiert het onderwijs 

EMB   Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen 

HGW   Handelingsgericht Werken 
   Handelingsgericht werken is planmatig en cyclisch werken rondom de  
   ondersteuning aan een leerling. Dit is een systematische werkwijze waarmee 
   een basisschool praktische handvatten krijgt voor het vormgeven van de 
   ondersteuningsstructuur op de school. HGW heeft een aantal   
   uitgangspunten. Zo staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal 
   (Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?) en wordt 
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   uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Bij HGW wordt gewerkt 
   met groepshandelingsplannen. Ouders zijn bij HGW een belangrijke  
   educatieve partner. 
 

IB-er   Interne begeleider 

LECSO   Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs 

LGF   Leerlinggebonden financiering 
   Met een indicatie LGF kreeg de basisschool extra-formatie en extra- 
   begeleiding in de persoon van een ambulante begeleider om daarmee de 
   leerling binnen de basisschool voldoende ondersteuning te bieden. Met de 
   komst van Passend Onderwijs is de leerlinggebonden financiering gestopt. 
   De middelen voor extra-formatie zijn opgenomen in de   
   ondersteuningsmiddelen die de schoolbesturen van het   
   samenwerkingsverband ontvangen.  
    

OCW   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

OP   Ondersteuningsplan  
   Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken 

   over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed 

   mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. 

   Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. 

OPP   Ontwikkelingsperspectief 
   Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een inschatting van het 
   verwachte uitstroomniveau. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het 
   aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning 
   van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor 
   leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere 
   onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. De school heeft 
   hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en 
   school en samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectief. In het nieuwe 
   onderwijsstelsel (passend onderwijs) vervangt het ontwikkelingsperspectief 
   het handelingsplan. 
   Voor de leerling met een extra ondersteuningsaanbod wordt wettelijk  

   verplicht een OPP gemaakt. 

OPR   Ondersteuningsplanraad (OPR) 
   De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het  
   samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van deze raad is instemming te 
   verlenen aan het ondersteuningsplan.  
   De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de 

   helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad   

   worden gekozen uit of door de leden van de MR-en van de scholen in het 

   samenwerkingsverband.  Of door de GMR’en. 

(S)OP   School)ondersteuningsprofiel 
   Iedere school stelt een (school)ondersteuningsprofiel op. In dit profiel  

   beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en  
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   deze ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad van de 

   school heeft adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel. 

   Alle ondersteuningsprofielen van de scholen in het samenwerkingsverband 

   samen zorgen voor een dekkend aanbod zodat alle leerlingen passend  

   onderwijs kunnen krijgen. 

PO   Primair onderwijs  

PO-raad  De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De 

   vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen 

   in het primair onderwijs. 

REC   Regionaal Expertise Centrum 
   Bundelde expertise van scholen voor speciaal onderwijs in een regio.  

   Ouders konden hier informatie en begeleiding krijgen. Ook werd  vanuit het 

   REC de ondersteuning van de reguliere school gecoördineerd door middel 

   van ambulante begeleiding. Bij de invoering van passend onderwijs blijft het 

   speciaal onderwijs bestaan, maar verdwenen de REC's. 

SBO   Speciaal Basis Onderwijs 

SO   Speciaal Onderwijs 

SWV   Samenwerkingsverband 
   Scholen werken samen in regionaal ingedeelde en door de minister  

   bepaalde samenwerkingsverbanden. Er zijn 152    

   samenwerkingsverbanden, 77 voor het primair en 75 voor het voortgezet 

   onderwijs. In het samenwerkingsverband maken de scholen onder meer 

   afspraken over welke begeleiding in de reguliere scholen kan worden  

   geboden, welke kinderen geplaatst kunnen worden in het (voortgezet)  

   speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.  

TLV   Toelaatbaarheidsverklaring 
   Voor het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal 

   basisonderwijs, het LWOO en PrO is een TLV nodig om te worden toegelaten 

   De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband 

VO   Voortgezet Onderwijs 

VO-raad  De PO-Raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs (VO). De 

   vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen 

   in het voortgezet onderwijs. 

WEC   Wet op de Expertise Centra 

WPO   Wet Primair Onderwijs 

WSNS   Weer Samen Naar School 
   Voorganger van Passend Onderwijs; hierin werkte het primair onderwijs 

   samen in kleine samenwerkingsverbanden. 

WVO   Wet Voortgezet Onderwijs 

 


