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De schoolbesturen in de regio Leiden w
erken sam

en om
 onderw

ijs te organiseren voor hun leerlingen.  

M
issie daarbij is: 

‘Sam
en w

erken aan een kansrijke onderw
ijsontw

ikkeling voor elke leerling’

Voor het realiseren van deze m
issie hanteert het sam

enw
erkingsverband een aantal uitgangspunten:

Er is aandacht voor alle leerlingen, w
e gaan uit van de talenten van de leerling, doen w

at nodig is om
 de schoolloopbaan  

succesvol af te ronden, m
et een ondersteuningsstructuur w

aar interne en externe ondersteuning elkaar aanvult. Het 
sam

enw
erkingsverband versterkt dit alles binnen de beschikbare m

iddelen en in navolging van w
ettelijk gestelde kaders.

Het sam
enw

erkingsverband heeft in de periode 2016-2020 een stevige basis van sam
enw

erken gerealiseerd.  
Het sam

enw
erken is zow

el bestuurlijk als uitvoerend een belangrijke w
aarde binnen het sam

enw
erkingsverband.  

O
ok externe stakeholders w

orden hierbij betrokken en deze zorgen voor verbindingen die het realiseren van de juiste 
ondersteuning en onderw

ijs voor een leerling m
ogelijk m

aken.  

In dit ondersteuningsplan staat het beleid voor de kom
ende vier jaar beschreven, op basis van de uitgangspunten die de 

schoolbesturen hebben geform
uleerd en de am

bities die het sam
enw

erkingsverband w
il realiseren. M

et het beleid en de 
am

bities streven w
e naar het realiseren van een kansrijke onderw

ijsontw
ikkeling voor elke leerling.

Voor de kom
ende vier jaar hebben w

e de volgende am
bities: 

• 
W

e streven ernaar dat er m
inder leerlingen op basis van hun ondersteuningsbehoefte onderw

ijs volgen op een lager  
 

niveau dan dat ze (cognitief) aan zouden kunnen. 
• 

Het Loket ondersteunt de school in het eigen lerend verm
ogen. Hierbij is het uitgangspunt ‘w

at kan de school doen in de  
 

ontw
ikkeling van de leerling?’.  

• 
Er is een stevige en duurzam

e sam
enw

erking tussen het reguliere vo en de speciale voorzieningen, zoals De Delta,  
 

het VSO
 en cluster 1 en cluster 2 onderw

ijs.  
• 

De Delta als bovenschoolse voorziening sterker positioneren w
aarbij aandacht voor bestuurlijke verantw

oordelijkheid,  
 

onderw
ijskw

aliteit, verbreding naar havo/vw
o-onderw

ijs en aansluiten op ontw
ikkelingen in het VO

 en VSO
.  

• 
De ondersteuningsstructuur in en rond de school bestaat uit interne en externe sam

enw
erkingspartners.  

 
W

e hanteren basisafspraken over elkaars rollen, taken en verantw
oordelijkheden en voeren gesprekken over het  

 
verloop van de sam

enw
erking.  

• 
W

e hanteren een w
erkw

ijze van Integraal Arrangeren in de school.  
• 

De effi
ciëntie en de effectiviteit van de inzet van jeugdhulp verbetert door deze gebundeld en – w

aar m
ogelijk en van  

 
m

eerw
aarde – beschikkingsvrij in te zetten in de scholen.  

• 
Het sam

enw
erkingsverband realiseert een com

m
unicatieplan m

et als doel de com
m

unicatie gestructureerd vorm
 te geven. 

• 
Het sam

enw
erkingsverband realiseert een kw

aliteitsm
anagem

entsysteem
. M

et dit systeem
 richten w

e het m
eten  

 
van kw

aliteit en het afleggen van verantw
oording zó in, dat alle partijen er baat bij hebben.  

• 
Het sam

enw
erkingsverband kom

t tot een governancem
odel dat past binnen w

et- en regelgeving en binnen het bindend  
 

advies van de VO
-raad. 

Het plan is tot stand gekom
en door veel m

eedenkkracht vanuit alle geledingen die betrokken zijn bij het sam
enw

erk-
ingsverband. Er is door alle betrokkenen tijd, energie en m

oeite geïnvesteerd in het voortraject. Er zijn goede gesprekken 
gevoerd over w

aar w
e naartoe w

illen, w
at er gem

ist w
ordt binnen het huidige aanbod en er is draagvlak gecreëerd voor 

de uitvoering van dit plan.  
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O
ndersteuningsplan	2020-2024

De schoolbesturen in een sam
enw

erkingsverband stellen 
m

inim
aal eenm

aal per vier jaar een ondersteuningsplan 
op. Hierin w

orden afspraken gem
aakt over de basisvoor-

zieningen, de organisatie en bekostiging hiervan en over 
hoe scholen en ouders w

orden geïnform
eerd over w

elke 
voorzieningen er zijn voor leerlingen.
Voorliggend plan is een kaderstellend en strategisch plan 
voor de kom

ende vier jaren. Het geeft een basis voor hoe 
de scholen m

et elkaar passend onderw
ijs vorm

geven 
en benoem

t am
bities voor de kom

ende planperiode. 
Dit ondersteuningsplan vorm

t het uitgangspunt voor de 
jaarplannen van het sam

enw
erkingsverband in de peri-

ode 2020-2024. 

Totstandkom
ing en procedure van vaststelling

Het ondersteuningsplan is m
et inspraak van verschillende 

geledingen tot stand gekom
en. Dat w

il zeggen dat er m
id-

dels inputsessies m
eerdere disciplines zijn geraadpleegd, 

w
aarbij is gesproken over het voorgenom

en beleid en de 
am

bities voor het sam
enw

erkingsverband. De volgende 
disciplines zijn geraadpleegd: schoolbestuurders, school-
directeuren, ondersteuningscoördinatoren, m

edew
erkers 

van het sam
enw

erkingsverband, afgevaardigden van de 
gem

eenten en van het sam
enw

erkingsverband PO
 regio 

Leiden en de ondersteuningsplanraad (O
PR). 

O
p hoofdlijnen zag de procedure er als volgt uit:

W
at?

W
ie?

W
anneer?

Visiem
iddag – vaststellen dom

einen
Bestuur SW

V 
D

ecem
ber 2018

Inputsessies op dom
ein 1 t/m

 3
Alle grem

ia
Jan – juni 2019

Inputsessies op dom
ein 4 t/m

 6
Schoolbesturen 

April – juni 2019

Bespreken concept 1 en concept 2
Alle grem

ia
Sept – nov 2019

Voorlopige goedkeuring 
Bestuur SW

V
D

ec 2019

Traject O
PR

SW
V en O

PR
Jan 2020

Traject O
O

G
O

SW
V en gem

eenten
M

aart 2020

Vaststelling 
Bestuur SW

V 
M

aart 2020

Toezenden inspectie

Voorliggend plan w
ordt vertaald naar een im

plem
entatieplan. In het im

plem
entatieplan staat per am

bitie beschreven  
op w

elke w
ijze, in w

elke volgorde en m
et w

ie w
e tot uitvoering van de am

bitie kom
en.

M
et dit am

bitieuze ondersteuningsplan, de stevige basis van sam
enw

erken binnen het sam
enw

erkingsverband en  
de regio, heb ik vertrouw

en dat w
e ons blijven verbeteren om

 een kansrijke onderw
ijsontw

ikkeling voor leerlingen te  
realiseren.

Frits Hoekstra
Voorzitter	dagelijks	bestuur	sam

enw
erkingsverband	passend	onderw

ijs	VO
	2801 

Leesw
ijzer: 

In voorliggend plan staat per onderdeel het voorgenom
en 

beleid beschreven. Alles w
at w

ettelijk is vastgelegd, is 
niet beschreven in dit plan. O

p som
m

ige punten is uit de 
inputsessies gebleken dat er doorontw

ikkeling nodig is, 
w

aarbij het niet haalbaar is om
 deze voltooid te hebben 

vóór septem
ber 2020. Deze punten zijn in het ondersteun-

ingsplan terug te vinden als am
bities voor de kom

ende 
periode. Ze zijn duidelijk herkenbaar door de paarse 
kadering aan het einde van elke paragraaf.

O
m

w
ille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in 

de tekst. W
aar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ w

orden 
gelezen. 

W
aar w

ordt gesproken over de regio, w
ordt gedoeld op 

de regio van het sam
enw

erkingsverband, tenzij anders 
verm

eld. W
aar w

ordt verw
ezen naar de w

ebsite van het 
sam

enw
erkingsverband, w

ordt het volgende adres  
bedoeld: w

w
w

.sw
vvo2801.nl
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M
issie en visie

Sam
en w

erken aan een kansrijke onderw
ijsontw

ikkeling voor elke leerling
De schoolbesturen voor v(s)o-onderw

ijs in de regio Leiden w
erken sam

en aan kansrijk onderw
ijs voor hun leerlingen. Dat 

betekent dat w
ij ons, als schoolbesturen, netw

erkorganisatie, professionals op de scholen en externe partners, inspannen 
om

 de onderw
ijsontw

ikkeling van elke leerling te bevorderen. De m
ogelijkheden en talenten van de leerling staan hierbij 

centraal. Het is het uitgangspunt voor het inrichten van het onderw
ijs en voor het handelen door onze professionals. 

O
m

 deze m
issie te volbrengen form

uleren w
e een aantal uitgangspunten. 

W
e: 

>
 hebben aandacht voor alle leerlingen in de regio.

 
M

et aandacht voor de leerling zorgen w
e ervoor dat w

e een goed beeld krijgen van w
at er nodig is om

 hem
 verder  

 
te helpen in zijn ontw

ikkeling. Hiertoe praten w
e m

et onze leerlingen, luisteren w
e naar hen en m

aken w
e hen  

 
deelgenoot van of, w

aar m
ogelijk, eigenaar van hun eigen ontw

ikkelproces. 
>

 gaan uit van de talenten en de m
ogelijkheden van de leerling.

 
W

e hebben in beeld w
aar de leerling goed in is en w

aar m
ogelijkheden liggen om

 verder door te ontw
ikkelen.  

 
Deze kennis gebruiken w

e om
 op gebieden w

aar de leerling (nog) m
inder goed in is, tot een hoger niveau te kom

en. 
>

  doen w
at nodig is om

 dit optim
aal te ontw

ikkelen en de kansen van de leerling te vergroten, zodat de  
 

schoolloopbaan succesvol kan w
orden afgerond.

 
W

e zetten ons volledig in om
 de kansen van de leerling te vergroten m

et als doel te w
erken aan een afronding van de  

 
schoolloopbaan. Hoe deze afronding er uitziet, is afh

ankelijk van de leerling. Voor som
m

ige leerlingen is dit een  
 

diplom
a, voor andere leerlingen is dit een andere vorm

 van een startkw
alificatie en voor w

eer andere leerlingen  
 

uitstroom
 naar dagbesteding of arbeid.  

>
 bieden ondersteuning binnen de school w

aar kan of buiten de school w
anneer nodig m

et andere oplossingen in  
 

sam
enw

erking m
et jeugdhulp en zorg.

 
W

aar leerlingen het nodig hebben, krijgen zij hulp om
 het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor hebben w

e een  
 

ondersteuningsstructuur. W
e com

bineren interne en externe expertise zodat w
e in staat zijn te bieden w

at er nodig is.  
 

Als dat betekent dat een leerling even niet op school kan blijven, blijven w
e als onderw

ijs betrokken om
 zo snel m

ogelijk  
 

de terugkeer naar school w
eer m

ogelijk te m
aken.  

>
 zett

en de beschikbare m
iddelen zo in dat alle leerlingen binnen het sam

enw
erkingsverband er baat bij hebben en  

 
deze voldoen aan de w

ett
elijk gestelde kaders.

 
W

anneer hele specifieke m
aatw

erktrajecten nodig zijn, richten w
e deze in. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de  

 
leerling op term

ijn toegroeit naar het volgen van onderw
ijs in een (kleine) groep zodat er ook geprofiteerd w

ordt van  
 

het socialisatie-aspect van het onderw
ijs. Een ander uitgangspunt is dat w

e m
et de vorm

geving van dergelijke traject 
 

en binnen de w
ettelijke kaders blijven. 

 
Het sam

enw
erkingsverband w

enst duurzaam
 uiting te geven aan de uitgangspunten. Voorw

aarde hiervoor is een  
 

financieel gezonde organisatie w
aarbij alle leerlingen langdurig kunnen profiteren van dat w

at nodig is voor hun  
 

ontw
ikkeling. 

O
rg

a
n

isatie
 va

n
 h

e
t sa

m
e

n
w

e
rkin

g
sve

rb
a

n
d

2.1  Inrichting van het sam
enw

erkingsverband

De rechtspersoon van het sam
enw

erkingsverband passend onderw
ijs VO

 2801 (vanaf heden ‘het sam
enw

erkingsverband’) 
is een stichting. De regio van het sam

enw
erkingsverband betreft de gem

eenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterw
oude,  

O
egstgeest, W

assenaar, Voorschoten en Kaag &
 Braassem

. 

2.1.1	Deelnem
ende	scholen	en	schoolbesturen

Bevoegd gezag
Scholen

Vestigingsplaats

Stichting H
et Rijnlands Lyceum

Rijnlands Lyceum
 O

egstgeest
Rijnlands Lyceum

 W
assenaar

O
egstgeest

W
assenaar

Stichting W
ellant

W
ellant college

O
egstgeest

Stichting Confessioneel O
nderw

ijs Leiden
Beroepscollege Leystede
Bonaventuracollege M

ariënpoelstraat
Bonaventuracollege Burggravenlaan
Visser ’t H

ooft
lyceum

 Kagerstraat
Visser ’t H

ooft
lyceum

 Leiderdorp

Leiden
Leiden
Leiden 
Leiden
Leiderdorp

Stichting Scholengroep Leonardo D
a Vinci

D
a Vinci college Kagerstraat

D
a Vinci college Lam

m
enschans

Leonardo college
D

a Vinci college ISK

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Stichting Stedelijk G
ym

nasium
 Leiden

Athena
Socrates

Leiden
Leiden

Stichting Vrije scholen Zuidw
est N

ederland
M

arecollege
Leiden

Stichting st. Adelbert College
Adelbertcollege

W
assenaar

Stichting voor Voortgezet onderw
ijs op  

interconfessionele grondslag
Vlietland college

Leiden

Stichting Fioretti
 Teylingen

D
uinzigt/Teylingen college

O
egstgeest

Stichting Praktijkonderw
ijs Leiden e.o

W
aterland 

Leiden

Stichting Resonans
D

e Therm
iek VSO

-dagbesteding
D

e Therm
iek VSO

-vm
bo

H
et M

etrum
 – VSO

-arbeid

Leiden
Leiden

Stichting Prof. D
r. Leo Kanner 

 O
nderw

ijsgroep
Leo Kannercollege 
PC H

ooft
college 

Leo Kannerschool VSO
ESB

Leiden
Leiderdorp
O

egstgeest
O

egstgeest

O
p de governance w

ordt verder ingegaan in hoofdstuk 7.



Sam
enw

erkingsverband Voortgezet O
nderw

ijs regio Leiden
Sam

enw
erkingsverband Voortgezet O

nderw
ijs regio Leiden

10
11

2.1.2	Sam
enw

erkingsverband	als	organisatie

De dagelijkse leiding binnen het sam
enw

erkingsverband ligt bij de directeur. 

Het traject van advisering en toew
ijzing is binnen het sam

enw
erkingsverband gescheiden.  

De organisatie ziet er daarm
ee als volgt uit: 

• 
Het bestuur w

ordt gevorm
d door het dagelijks bestuur en het algem

een bestuur.  
• 

Het Loket Passend O
nderw

ijs (vanaf heden ‘het Loket’) is het centrale punt voor consultatie, advies en ondersteuning  
 

voor de scholen van het sam
enw

erkingsverband. Het loket w
ordt bem

enst door m
edew

erkers in dienst van het  
 

sam
enw

erkingsverband.  
• 

De Delta is de bovenschoolse voorziening en valt onder de bestuurlijke verantw
oordelijkheid van het  

 
sam

enw
erkingsverband. De Delta biedt onderw

ijs aan leerlingen die tijdelijk niet op hun eigen school onderw
ijs  

 
kunnen volgen. De periode bij De Delta is gericht op het voortzetten van het leerproces, m

et als doel terugkeer naar  
 

de eigen school van herkom
st. Arrangem

enten w
orden afgegeven voor de duur van één of tw

ee jaar, m
et indien  

 
nodig, een verlenging voor een derde jaar.  

• 
De adviescom

m
issie toelaatbaarheid (ACT) brengt advies uit aan het bestuur (gem

andateerd aan de directeur) van  
 

het sam
enw

erkingsverband over de toelaatbaarheid van de onder zijn verantw
oordelijkheid vallende leerlingen tot  

 
het voortgezet speciaal onderw

ijs. Daarnaast m
onitort de ACT de toegekende en niet toegekende aanvragen van  

 
een toelaatbaarheidsverklaring voor het voortgezet speciaal onderw

ijs. De ACT bestaat uit drie leden. De frequentie  
 

van vergaderen is afh
ankelijk van het aantal aanvragen.  

• 
De perm

anente com
m

issie leerling zorg (PCL) is de com
m

issie die nam
ens het bestuur van het sam

enw
erkingsver- 

 
band arrangem

enten toew
ijst. Het gaat dan om

 toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderw
ijs en toelating tot  

 
De Delta. De PCL bestaat uit tw

ee leden, w
aaronder de directeur van het sam

enw
erkingsverband. De frequentie van  

 
vergaderen is afh

ankelijk van het aantal aanvragen.  
 

Toelaatbaarheidsverklaringen voor het voortgezet speciaal onderw
ijs w

orden toegew
ezen door de directeur. 

• 
De ondersteuningsplanraad (O

PR) bestaat uit 10 leden en is een vertegenw
oordiging van docenten en ouders van  

 
leerlingen uit het sam

enw
erkingsverband. De O

PR adviseert het sam
enw

erkingsverband in haar beleid en heeft  
 

instem
m

ingsrecht op het ondersteuningsplan. 
• 

De m
edezeggenschapsraad (M

R) is volgens de w
et op de m

edezeggenschap op scholen (W
M

S) ingericht en bestaat  
 

uit drie leden. Er zijn tw
ee vertegenw

oordigers vanuit De Delta en één vertegenw
oordiger vanuit het Loket.

2.2 O
verlegstructuren 

2.2.1	Bestuursvergaderingen	
Het bestuur van het sam

enw
erkingsverband w

ordt gevorm
d door het dagelijks bestuur en het algem

een bestuur.  
De frequentie van vergaderen is vijf keer per schooljaar. Beide besturen w

orden voorgezeten door één van de leden. 

2.2.2	Directeurenoverleg
Het sam

enw
erkingsverband organiseert periodiek overleg m

et de directeuren van alle scholen. Er w
ordt een separaat 

overleg georganiseerd voor de vm
bo-scholen en voor de havo-vw

o-scholen (regulier en speciaal onderw
ijs). Indien van 

m
eerw

aarde voor de inhoudelijke agendapunten, w
orden de tw

ee vergaderingen gecom
bineerd. Het voorzitterschap en 

de agendastelling is in handen van de directeur van het sam
enw

erkingsverband.

2.2.3 N
etw

erk ondersteuningscoördinatoren
Het sam

enw
erkingsverband organiseert periodiek overleg m

et de ondersteuningscoördinatoren van alle scholen.  
Het voorzitterschap en de agendastelling is in handen van de coördinator van het loket. De m

edew
erkers van het  

Loket en de directeur van het sam
enw

erkingsverband zijn aanw
ezig bij de vergaderingen. 

2.2.4	O
verleg	m

et	gem
eenten

Er vindt op am
btelijk en op bestuurlijk niveau en op verschillende beleidsterreinen overleg plaats m

et de diverse 
 gem

eenten. Het O
p O

vereenstem
m

ing Gericht O
verleg (O

O
GO

) in het kader van de aansluiting tussen onderw
ijs  

en jeugdhulp is er hier één van. In hoofdstuk 4 w
ordt hier nader op ingegaan.
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Het sam
enw

erkingsverband is verantw
oordelijk voor een dekkend netw

erk van voorzieningen. Dit begint m
et een  

basisvoorziening, die w
ordt geboden door alle reguliere scholen in het sam

enw
erkingsverband. O

nderdeel van de  
basisvoorziening is de basisondersteuning en de specifieke basisondersteuning. Elke school heeft, naast de afgesproken 
basisondersteuning, een eigen aanbod dat tegem

oetkom
t aan ondersteuningsvragen van leerlingen die de basisonder-

steuning overstijgen; de specifieke basisondersteuning. Door de invulling van laatstgenoem
de niet voor te schrijven, 

ontstaat er een gedifferentieerd aanbod van ondersteuning binnen het regulier onderw
ijs in de regio. Hierm

ee w
ordt 

bevorderd dat kinderen zo veel als m
ogelijk in de eigen om

geving naar een reguliere school kunnen gaan en/of kunnen 
kiezen voor onderw

ijs dat aansluit bij de eigen levensvisie of onderw
ijsbehoefte. 

N
aast w

at de school zelf in kan zetten, kan externe expertise de school in gebracht w
orden om

 leerlingen en/of docenten 
te begeleiden. 
Voor de onderw

ijsbehoeften gaat het om
: 

• 
O

ndersteuning door de AED (begeleiders passend onderw
ijs) 

• 
Expertise vanuit het Loket Passend O

nderw
ijs (het Loket) 

• 
Voortgezet Speciaal O

nderw
ijs (VSO

) en de bovenschoolse voorziening (De Delta) indien het voor een leerling beter  
 

passend is om
 (tijdelijk) gebruik te m

aken van een andere onderw
ijsom

geving.

Voor de jeugdhulpbehoeften gaat het om
: 

• 
Algem

een toegankelijke hulp, zoals de Jeugdgezondheidzorg (JGZ), het Centrum
 voor Jeugd en Gezin (CJG),  

 
GO

!voorjeugd en het Jeugd- en gezinsteam
 (JGT

1) 
• 

Geïndiceerde jeugdhulp, zoals jeugd- en opvoedhulp of GGZ (zie hoofdstuk 4).

Belangrijk uitgangspunt is dat de leerling m
et een specifieke ondersteuningsvraag gedurende alle leerjaren ingeschreven 

blijft staan bij één school. W
e streven naar zo m

in m
ogelijk onderbrekingen, verplaatsingen en breuken binnen de  

schoolloopbaan. Dat kan betekenen dat de leerling extra ondersteuning ontvangt vanuit het speciaal onderw
ijs terw

ijl 
hij de schoolloopbaan binnen de vertrouw

de om
geving van een reguliere school vervolgt. Het kan ook betekenen dat 

een leerling de schoolloopbaan afm
aakt of volledig doorloopt binnen het speciaal onderw

ijs, w
at daarm

ee voor deze 
leerling de vertrouw

de ‘reguliere’ om
geving w

ordt of blijft. Deze situatie geldt sow
ieso voor leerlingen die onder het 

VM
BO

-niveau functioneren en onderw
ijs volgen bij het praktijkonderw

ijs of praktijkonderw
ijs in het VSO

 volgen.
O

m
 deze reden stelt het sam

enw
erkingsverband geen norm

en ten aanzien van deelnam
e-/ verw

ijzingspercentages VSO
. 

H
o

o
fd

stu
k 3

D
e

kke
n

d
 n

e
tw

e
rk va

n
 e

n
 d

e
 ro

u
te

 n
a

a
r vo

o
rzie

n
in

g
e

n

1  W
aar JGT staat kunt u ook gem

eentelijke toegang lezen

3.1 Basisondersteuning

3.1.1	Zorgplicht
De start van ondersteuning voor elke leerling is w

ettelijk vastgelegd m
et de zorgplicht. De zorgplicht ligt te allen tijde bij 

schoolbesturen. Het invullen van de zorgplicht kent tw
ee varianten: zorgplicht tijdens de aanm

eldprocedure en zorgplicht 
voor de leerlingen binnen de school.
De invulling van de zorgplicht tijdens de aanm

eldprocedure houdt in dat scholen aan leerlingen die schriftelijk zijn 
aangem

eld, een passend aanbod doen. Indien, na de w
ettelijk vastgelegde onderzoeksperiode, blijkt dat de school van 

aanm
elding geen aanbod kan doen dat passend is bij de leerling, zoekt de school sam

en m
et ouders een andere school 

die w
el een passend aanbod kan bieden en w

aar de leerling kan w
orden geplaatst. 

De invulling van de zorgplicht voor leerlingen binnen de school houdt in dat de school voor al haar leerlingen een passend 
aanbod realiseert. Dit doet zij zelf of in sam

enw
erking m

et haar partners (zie ook hoofdstuk 4). Als blijkt dat dit niet  
voldoende is, zoekt de school sam

en m
et ouders een andere school die w

el een passend aanbod kan bieden en w
aar  

de leerling kan w
orden geplaatst.

Voor leerlingen die (nog) geen schoolinschrijving hebben, bijvoorbeeld na een verhuizing of na verblijf in een instelling, 
geldt dat betrokken zorgaanbieders of leerplichtconsulenten ouders stim

uleren om
 hun kind zo vroeg m

ogelijk schriftelijk 
aan te m

elden bij een school. O
p die m

anier is er tijd om
, indien nodig, een passend aanbod te organiseren of een school 

te vinden die w
el een passend aanbod kan doen aan de leerling. 

3.1.2	Basisondersteuning	op	alle	scholen
Elke school stelt een schoolondersteuningsprofiel (SO

P) op. Hierin beschrijft de school hoe de basisondersteuning 
eruitziet. De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen en w

ordt voor het grootste deel groepsgew
ijs 

aangeboden. De basisondersteuning w
ordt bekostigd door de school uit de reguliere bekostiging die van het Rijk w

ordt 
ontvangen (lum

psum
). Binnen het sam

enw
erkingsverband gelden er afspraken over w

at een school dient te bieden aan 
basisondersteuning en van w

elke kw
aliteit deze ondersteuning hoort te zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aantal 

standaarden:

1. 
Elke school spant zich in voor een positief pedagogisch klim

aat in de school. 
2. 

O
p school zijn verschillende functionarissen aanw

ezig die zich richten op de sociaal-em
otionele en/of psychische  

 
behoeften, daar w

aar zij de onderw
ijsontw

ikkeling of het algehele w
elzijn van de leerling belem

m
eren. 

3. 
Elke school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur w

aarin interne en externe expertise gecom
bineerd w

ordt.  
 

Deze structuur is gericht op het vorm
geven van passende ondersteuning binnen de school en, w

aar m
ogelijk, binnen  

 
de klas.  

4. 
Elke school geeft haar onderw

ijs en haar ondersteuning beleidsrijk vorm
. Er zijn docum

enten en protocollen die  
 

om
schrijven hoe w

ordt om
gegaan m

et onderw
ijs, ondersteuning en m

et uitzonderlijke situaties of calam
iteiten.  

 
Hierin staat ook beschreven hoe extra behoeften van de leerling zo vroeg m

ogelijk gesignaleerd w
orden en hoe  

 
vervolgens gehandeld w

ordt. 
5. 

W
e dragen binnen het hele sam

enw
erkingsverband zorg voor een goede overdracht van leerlingen. Dit doen w

e bij  
 

overgangsm
om

enten van het ene leerjaar naar het andere leerjaar, van prim
air naar voortgezet onderw

ijs, van de  
 

ene school naar de andere school en vanuit het voortgezet onderw
ijs naar speciaal onderw

ijs, vervolgonderw
ijs,  

 
arbeid of dagbesteding.

 
 

 
Een uitgebreide beschrijving hiervan is opgenom

en in bijlage 1. De elem
enten w

aarop de Inspectie van het O
nderw

ijs
2

  
controleert, m

aken onderdeel uit van de basisondersteuning, m
aar w

orden niet apart beschreven.

2.  htt
ps://w

w
w

.onderw
ijsinspectie.nl/onderw

erpen/toezichtkaders/docum
enten/rapporten/ 

 
2019/06/06/onderzoekskader-2017-voor-het-toezicht-op-het-voortgezet-onderw

ijs
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Leerw
egondersteunend onderw

ijs en Praktijkonderw
ijs zijn onderdeel van de basisondersteuning van het sam

enw
erk-

ingsverband. Leerw
egondersteunend onderw

ijs w
ordt gegeven op de drie vm

bo-brede scholengem
eenschappen binnen 

het sam
enw

erkingsverband. Er is geen toelatingsprocedure voor leerlingen om
 gebruik te m

aken van dit type onderw
ijs.

De praktijkschool is er voor leerlingen die naar verw
achting hun vm

bo diplom
a niet kunnen halen. Deze leerlingen 

w
orden voorbereid en begeleid naar de arbeidsm

arkt of een m
bo entree-opleiding. Voor toelating tot het praktijkonderw

ijs 
is een toelaatbaarheidsverklaring van het sam

enw
erkingsverband nodig. 

3.1.3	Specifieke	basisondersteuning	binnen	de	school
Elke school biedt, bovenop de basisondersteuning, andere vorm

en van ondersteuning voor leerlingen die dat behoeven. 
Deze specifieke basisondersteuning verschilt per school en kom

t tegem
oet aan hetgeen een leerling op die school en/of 

de school als organisatie nodig heeft. De financiering voor deze ondersteuning kom
t van het sam

enw
erkingsverband en 

w
ordt nader beschreven in hoofdstuk 8. U

itgangspunt is dat de m
iddelen w

orden ingezet ter versterking van de basis- 
ondersteuning. Scholen leggen eenm

aal per schooljaar verantw
oording af aan het sam

enw
erkingsverband over de inzet 

van deze m
iddelen. Deze specifieke basisondersteuning w

ordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SO
P) van 

de school. O
p die m

anier is het aanbod van de school altijd inzichtelijk voor ouders, leerlingen, collega-scholen en het 
sam

enw
erkingsverband. 

Door de scholen vrijheid te geven in de invulling van deze ondersteuning, ontstaat er een gedifferentieerd aanbod in de regio. 

3.2.2 Extra ondersteuning via de Begeleider Passend O
nderw

ijs
Voor extra ondersteuning kan de school een BPO

’er inzetten. BPO
’ers binnen dit sam

enw
erkingsverband zijn in dienst van 

de Am
bulante Educatieve Dienst (AED), w

elke onderdeel uitm
aakt van het speciaal onderw

ijs. Elke school beschikt over 
BPO

-uren, bekostigd door het sam
enw

erkingsverband, die naar eigen inzicht kunnen w
orden ingezet in aansluiting op de 

ondersteuningsstructuur van de school. 
De dienstverlening van de BPO

’ers is tw
eeledig. Enerzijds is deze gericht op het bieden van curatieve zorg gericht op het 

ondersteunen van individuele leerlingen. Anderzijds is deze gericht op preventie en versterken van de basisondersteuning 
m

iddels kennisoverdracht, deskundigheidsbevordering en coaching van docenten. De achterliggende gedachte is dat 
inzet van de BPO

-er m
inim

aal als neveneffect heeft dat de docent m
eer expertise ontw

ikkelt. Dit om
 ertoe bij te dragen 

dat voor vergelijkbare ondersteuningsvragen niet opnieuw
 expertise hoeft te w

orden ingevlogen. 

3.2.3 Extra ondersteuning via het Loket
Indien er vragen zijn over leerprestaties, w

erkhouding en/of het gedrag van de leerling, kan er een consult w
orden aan-

gevraagd bij het Loket. Het Loket heeft de volgende taken: 
• 

advisering van school, ouders en leerlingen op het gebied van leerlingenzorg;   
• 

consultatie voor scholen, jeugdhulpverleningsinstanties en leerplichtam
btenaren; 

• 
toeleiding van leerlingen (aangem

eld door scholen) naar passende onderw
ijszorgtrajecten of VSO

; 
• 

het m
onitoren van en zo nodig adviseren bij zorgw

ekkend verzuim
 en 

• 
het organiseren van de overgang van leerlingen van prim

air naar voortgezet onderw
ijs (PO

-VO
 traject) w

anneer zij  
 

een beroep doen op praktijkonderw
ijs of op De Delta.

Als een school het loket consulteert, kan dit leiden tot:
1. 

O
nderzoek en/of advies 

Voor ondersteuning aan leerlingen m
et leerproblem

en, gedragsproblem
en, verzuim

, etc. Het loket kan observaties of 
psychodiagnostisch onderzoek inzetten. 
2. 

O
ndersteuning binnen school (plusarrangem

enten)
Hieraan zijn voorw

aarden verbonden, nam
elijk: de leerling kan door dit arrangem

ent op school blijven, de gevraagde 
ondersteuning gaat de basisondersteuning en extra ondersteuning door de BPO

’er te boven en er w
ordt een O

PP of plan 
opgesteld. Een plusarrangem

ent is altijd tijdelijk. 
3. 

Bovenschoolse ondersteuning
Het betreft dan een aanm

elding bij De Delta of bij het VSO
. 

Voor nadere inform
atie over consultatie van het Loket w

ordt verw
ezen naar de N

otitie Plusarrangem
enten, te vinden op 

de w
ebsite van het sam

enw
erkingsverband.

3.2 Extra ondersteuning

3.2.1	Extra	ondersteuning	–	onderw
ijs

Indien een leerling een ondersteuningsvraag heeft die onderw
ijsgerelateerd is, w

ordt gebruik gem
aakt van de interne 

ondersteuningsstructuur op school. De m
inim

ale vereisten hiervoor zijn vastgelegd in het toezichtkader van de Inspectie 
en in de afspraken over de basisondersteuning in het sam

enw
erkingsverband (zie bijlage 1). 

Voor alle ondersteuning die leerlingen ontvangen bovenop hetgeen geboden w
ordt in de basisondersteuning, w

ordt een 
ontw

ikkelplanperspectief (O
PP) opgesteld. O

uders w
orden hier altijd bij betrokken en hebben instem

m
ingsrecht op het 

handelingsdeel van het O
PP (zie ook het docum

ent ‘richtlijnen opstellen O
PP’ op de w

ebsite van het sam
enw

erkingsverband).

De school kan voor de extra ondersteuning gebruik m
aken van een Begeleider Passend O

nderw
ijs (BPO

’er) en/of van het 
Loket. Voor de inzet van de BPO

’er geldt dat deze w
erkt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in het O

PP. De onder- 
steuningscoördinator voert regie op dit O

PP en is verantw
oordelijk voor de evaluatie van de ingezette ondersteuning. 

W
e form

uleren voor de kom
ende planperiode de volgende am

bitie: 
• 

W
e streven ernaar dat er m

inder leerlingen op basis van hun ondersteuningsbehoefte onderw
ijs  

 
volgen op een lager niveau dan dat ze (cognitief) aan zouden kunnen.

 
W

e brengen de basisondersteuning en de kw
aliteit van de basisondersteuning in lijn m

et de  
	

(veranderende)	behoeften	van	leerlingen.	Hierbij	hebben	w
e	vooral	aandacht	voor	leerlingen	m

et	 
	

externaliserend	probleem
gedrag	en	voor	m

eer-	en	hoogbegaafde	leerlingen	die	ondersteuning	 
 

nodig hebben. W
e realiseren dit door een gedegen sam

enw
erking tussen het VO

 en het VSO, door  
	

scholing	en	training	van	docenten	en	ondersteuningscoördinatoren	en	door	het	opzetten	van	een	 
 

lerend netw
erk van scholen. 

W
e form

uleren voor de kom
ende planperiode de volgende am

bitie: 
• 

Het Loket ondersteunt de school in het eigen lerend verm
ogen.  

 
Hierbij is het uitgangspunt ‘w

at kan de school doen in de ontw
ikkeling van de leerling?’. 

	
Het	Loket	brengt	per	school	in	beeld	w

elke	soorten	adviesvragen	en	arrangem
enten	aangevraagd	 

	
w
orden	en	zet	dit	naast	het	aanbod	van	de	school.	De	adviseur	ondersteunt	de	school	in	het	 

 
doorontw

ikkelen van de basisondersteuning en zet w
aar nodig arrangem

enten op schoolniveau in, in  
	

plaats	van	leerlinggebonden	arrangem
enten.	Dit	m

et	als	doel	te	voorkom
en	dat	m

eerdere	keren	 
	

een	gelijksoortig	arrangem
ent	nodig	is.

	
De	adviseurs	van	het	Loket	voeren	gesprekken	m

et	de	scholen	over	de	basisondersteuning	en	de	speci- 
	

fieke	basisondersteuning	teneinde	een	gedetailleerd	beeld	te	hebben	van	het	aanbod	van	de	school.
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3.3 Aanbod en voorzieningen voor specifieke ondersteuningsvragen 
Het sam

enw
erkingsverband heeft de visie dat alle ondersteuningsvragen, van eenvoudig tot com

plex, vraaggericht benaderd 
m

oeten w
orden. Hierm

ee w
il zij ervoor w

aken dat er een aanbodgerichte voorzieningencultuur ontstaat, w
aarbij voor elke 

ondersteuningsvraag die niet precies binnen het bestaande aanbod past, een nieuw
e voorziening w

ordt ontw
ikkeld.  

Dit gezegd hebbende is het sam
enw

erkingsverband zich ervan bew
ust dat er leerlingen zijn die een speciale voorziening 

behoeven. Hierin w
ordt op m

eerdere m
anieren voorzien teneinde te kom

en tot een dekkend netw
erk in de regio. 

3.3.1	Voortgezet	speciaal	onderw
ijs

Het VSO
 biedt binnen het sam

enw
erkingsverband een speciale setti

ng m
et (zeer) specifieke ondersteuning aan leerlingen. 

Door deze ondersteuning kunnen leerlingen die beter tot hun recht kom
en in een andere leerom

geving, hun uitstroom
-

profiel realiseren. 
Voor som

m
ige leerlingen geldt dat zij erbij gebaat zijn om

 hun hele schoolloopbaan onderw
ijs te volgen op een VSO

-school. 
Voor andere leerlingen geldt dat zij na een tijdje de overstap m

aken naar een reguliere school of dat zij ingeschreven 
blijven staan op een reguliere school m

aar tijdelijk gebruik m
aken van VSO

-expertise. 
Door de sam

enw
erking tussen de reguliere vo-scholen en het VSO

 te verstevigen, kom
en w

e tegem
oet aan het uitgangspunt 

dat leerlingen zo veel m
ogelijk onderw

ijs volgen binnen een setti
ng die op dat m

om
ent het beste bij hen past. Daarnaast 

draagt een dergelijke sam
enw

erking bij aan het verhogen van het niveau van de basisondersteuning en aan de ontw
ikkeling 

van de reguliere scholen. Het is daarom
 van belang dat sam

enw
erking plaatsvindt zow

el in de vorm
 van leerlinggebonden 

arrangem
enten als in de vorm

 van expertise-uitw
isseling op schoolniveau. 

Het uitgangspunt is dat het VSO
 het onderw

ijs en de ondersteuning van haar leerlingen zo uitrust dat een overgang m
ogelijk is 

naar de reguliere school van herkom
st of een andere reguliere school, naar vervolgonderw

ijs, arbeidsm
arkt en dagbesteding.

Voor plaatsing in het VSO
 is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

3.3.1.1	De	route	naar	specifieke	voorzieningen
De aanvraag voor een arrangem

ent verloopt via het sam
enw

erkingsverband. 
In het proces w

ordt onderscheid gem
aakt tussen de fase van advisering en die van beslissing of toew

ijzing. 
De adviezen w

orden opgesteld door:  
• 

Adviescom
m

issie Toelaatbaarheidsverklaringen voor de TLV’s VSO
;  

• 
Adviescom

m
issie PO

-VO
 voor de TLV’s praktijkonderw

ijs en de onder-instroom
 van De Delta en 

• 
Het Loket passend onderw

ijs voor de zij-instroom
 van De Delta en de plusarrangem

enten. 

Besluit en toew
ijzing:

De directeur van het sam
enw

erkingsverband neem
t het besluit over de TLV VSO

.
De perm

anente com
m

issie leerlingenzorg (PCL) is de com
m

issie die nam
ens het bestuur van het sam

enw
erkingsverband 

vervolgens de toew
ijzingen doet. Het gaat dan om

:  
• 

toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderw
ijs;  

• 
Delta arrangem

enten; 
• 

Plusarrangem
enten. 

In de richtlijnen opgesteld voor de betreffende arrangem
enten, gepubliceerd op de w

ebsite van het sam
enw

erkingsverband, 
staat de benodigde inform

atie over dossierinhoud en het O
ntw

ikkelingsperspectief. Tevens staat hierin verm
eld voor w

elke 
duur de bekostiging afgegeven w

ordt en op w
elke w

ijze een verlenging kan w
orden aangevraagd. Tenslotte is op de w

ebsite 
voor ouders inzichtelijk hoe de procedure voor extra ondersteuning of een plaatsing in een specifieke voorziening, verloopt. 

3.3.1.2	Zorgplicht	en	zorgonderw
ijsarrangem

enten
Er zijn leerlingen die tijdelijk gebruik m

aken van een zorgonderw
ijsarrangem

ent 3. Er w
ordt dan onderw

ijs geboden op 
de locatie w

aar de leerling voor jeugdhulp verblijft. Het gaat hierbij niet om
 constructies w

aarbij de regels rondom
 open 

residentieel onderw
ijs gelden. 

Het onderw
ijs in deze constructies w

ordt m
om

enteel verzorgd door een schoolbestuur voor VSO
. De leerling kan voor 

deze periode w
orden ingeschreven bij een VSO

-school. In deze w
erkw

ijze geldt dat de zorgplicht ook na afloop van het 
jeugdhulptraject, bij de VSO

-school blijft. O
p die m

anier w
ordt zorgplicht autom

atisch plaatsingsplicht. Dit leidt in som
-

m
ige gevallen tot niet-w

enselijke situaties m
et (te) w

einig stim
ulans om

 leerlingen ná een speciale voorziening naar reg-
ulier onderw

ijs te leiden. 
In het verstevigen van de sam

enw
erking tussen regulier en speciaal onderw

ijs w
ordt onderzocht hoe de inschrijving van 

deze leerlingen het beste kan w
orden geregeld om

 dit soort arrangem
enten duurzaam

 vorm
 te geven. 

3.3.2		Leerlingen	in	een	GGZ-instelling,	justitiële	jeugdinrichting	of	een	andere	tijdelijke	lesplaats
Er is een aantal speciale voorzieningen voor leerlingen die tijdelijk overdag of residentieel in een instelling verblijven.  
Het gaat om

 leerlingen die in (dag)klinische behandeling zijn bij een GGZ-instelling, in detentie zitten of leerlingen die in 
een voorziening voor dagbesteding onderw

ijs volgen. Zij w
orden, gedurende de periode dat ze daar zijn, uitgeschreven 

bij de eigen school en ingeschreven bij de school die verbonden is aan de instelling (open residentieel onderw
ijs).

W
anneer de behandeling of detentie beëindigd is, gaat de leerling terug naar de school van herkom

st of w
ordt de leerling 

aangem
eld bij een andere (reguliere) school. De school w

aar de leerling w
ordt aangem

eld heeft zorgplicht.

3.3.3	Internationale	schakelklas
Leerlingen die vanuit het buitenland in Nederland zijn kom

en w
onen en de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, 

kunnen w
orden ingeschreven bij een school voor onderw

ijs aan ‘nieuw
kom

ers’. In de regio van het sam
enw

erkingsverband 
biedt de Internationale Schakelklas van het Da Vinci College in Leiden dit onderw

ijs. De intentie is dat deze leerlingen  
uiterlijk na tw

ee jaar doorstrom
en naar het geadviseerde niveau in het regulier onderw

ijs. Hierbij hebben w
e aandacht 

voor leerlingen die na deze tw
ee jaar de taal nog niet voldoende m

achtig zijn en/of sociaal-em
otionele problem

en ervaren. 

3.3.4	De	Delta
De Delta is de bovenschoolse voorziening van het sam

enw
erkingsverband. De Delta valt onder de bestuurlijke verant-

w
oordelijkheid van het sam

enw
erkingsverband en heeft de opdracht om

 onderw
ijs en ondersteuning te verlenen aan 

leerlingen op vm
bo-niveau die dreigen uit te vallen in het reguliere onderw

ijs. Bijvoorbeeld om
dat zij hulp nodig hebben 

bij de overstap van het PO
 naar het VO

 of om
dat ze tijdelijk m

eer ondersteuning nodig hebben dan de eigen school op 
basis van het schoolondersteuningsprofiel kan bieden. De veelzijdige rol die De Delta speelt ligt op verschillende vlakken 
en is er steeds op gericht om

 leerlingen (opnieuw
) kansrijk te m

aken in een onderw
ijstraject.

Het	schoolplan	van	De	Delta	is	te	vinden	op	de	w
ebsite	van	De	Delta.	

3.3.5	Cluster	1	en	cluster	2
Scholen gespecialiseerd in onderw

ijs aan leerlingen m
et een visuele beperking (cluster 1) en aan leerlingen m

et een com
-

m
unicatieve beperking (cluster 2) behoren bestuurlijk niet tot het sam

enw
erkingsverband. O

m
 te zorgen dat leerlingen 

m
et deze ondersteuningsvragen toch een passend aanbod ontvangen, onderhouden scholen en het sam

enw
erkingsver-

band nauw
e contacten m

et instellingen die dit aanbod bieden. 
Voor cluster 1 betreft dit Visio. Voor cluster 2 betreft dit Auris. Zij verzorgen in de regio specialistische onderw

ijskundige 
begeleiding, variërend van am

bulante ondersteuning in regulier of speciaal onderw
ijs tot plaatsing in een onderw

ijsvoor-
ziening voor cluster 1 of cluster 2. Een toeleidingstraject naar deze ondersteuning kan w

orden aangevraagd bij het aan-
m

eldpunt van de respectievelijke instelling. 

3.3.6 Leerlingen m
et epilepsie

Leerlingen m
et epilepsie en aanverw

ante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van specifieke onderw
ijsbe-

hoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk W
erkverband O

nderw
ijs en Epilepsie (LW

O
E). Het LW

O
E w

ordt 
gevorm

d door de am
bulante diensten van de tw

ee epilepsiescholen. Het LW
O

E biedt ondersteuning aan leerlingen m
et 

epilepsie in het reguliere en in het speciaal onderw
ijs. N

a aanm
elding bij het LW

O
E door ouders, arts, school of sam

en-
w

erkingsverband volgt directe preventieve betrokkenheid door een onderw
ijskundig begeleider van het LW

O
E. Indien 

3.   W
e m

aken onderscheid tussen onderw
ijszorgarrangem

enten (w
aarbij de onderw

ijsvraag groter is  

 
dan de zorgvraag) en zorgonderw

ijsarrangem
enten (w

aarbij de zorgvraag groter is dan de onderw
ijsvraag). 
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m
eer intensieve ondersteuning nodig is, w

ordt de ondersteuningsbehoefte en het begeleidingsarrangem
ent voor de 

betreffende leerling gezam
enlijk vastgesteld in een O

T. 

3.3.7 O
nderw

ijs aan zieke leerlingen
W

anneer een school m
et een zieke leerling te m

aken krijgt, dan blijft de school verantw
oordelijk voor het onderw

ijs. 
Voor ondersteuning om

 onderw
ijs op school, thuis of in het ziekenhuis te organiseren, kan de school een beroep doen op 

de Educatievoorziening van het ziekenhuis w
aar de leerling in behandeling is of gebruik m

aken van consulenten van het 
landelijk netw

erk Ziezon. 

3.3.8	O
nderw

ijs	aan	leerlingen	m
et	andere	chronische	aandoeningen

Voor leerlingen m
et chronische aandoeningen anders dan hierboven beschreven, geldt dat scholen en schoolbesturen 

afspraken m
aken m

et ouders en leerlingen hoe zij om
gaan m

et het onderw
ijs in com

binatie m
et de aandoening. In 

som
m

ige situaties is er echter (tijdelijk) extra ondersteuning nodig. Het sam
enw

erkingsverband kan deze ondersteuning 
bieden w

aar het redelijkerw
ijs de basisvoorziening van de school te boven gaat of w

aar het de overdracht van kennis 
betreft over specifieke aandoeningen. 

O
m

 zo veel m
ogelijk tegem

oet te kom
en aan alle ondersteuningsvragen van leerlingen en de  

scholen te laten ontw
ikkelen in hun aanbod, form

uleren w
e de volgende tw

ee am
bities: 

• 
Er is een stevige en duurzam

e sam
enw

erking tussen het reguliere VO
 en de speciale voorzieningen,  

 
zoals De Delta, het VSO

 en cluster 1 en cluster 2 onderw
ijs.  

Er	w
ordt	een	beroep	gedaan	op	de	speciale	voorzieningen	om

,	m
et	gebruik	van	hun	expertise,	de	

ondersteuning en de leerom
geving binnen het reguliere onderw

ijs te verbeteren. Indien nodig kan  
tijdelijk	gebruik	gem

aakt	w
orden	van	plaatsing	op	een	speciale	voorziening,	w

aarbij	afspraken	w
orden	

gem
aakt over eventuele terugkeer naar de school van herkom

st of een andere reguliere school. M
et 

een	verbeterde	sam
enw

erking	kom
en	w

e	tegem
oet	aan	de	behoeften	van:	

-	
Leerlingen	m

et	leerm
oeilijkheden	in	com

binatie	m
et	externaliserend	gedrag.	Voor	deze	leerlingen	 

	
is	ook	het	praktijkonderw

ijs	geen	passende	plek,	w
aardoor	dagbesteding	de	enige	optie	blijft.	 

	
Het	gaat	om

	een	kleine	groep	leerlingen,	w
aardoor	het	opzetten	van	een	speciale	voorziening	 

 
onvoldoende levensvatbaar is. 

-	
Leerlingen	op	HAVO

/VW
O
-niveau	m

et	internaliserende	gedragsproblem
atiek	en/of	psychiatrische	 

	
problem

atiek	die	ook	m
et	extra	ondersteuning	of	jeugdhulp	tijdelijk	niet	in	een	reguliere	setti

ng	 
	

kunnen	functioneren,	m
aar	m

et	de	juiste	hulp	w
el	deels	of	op	term

ijn	op	een	reguliere	school	 
 

kunnen blijven. 
-	

Leerlingen	die	de	N
ederlandse	taal	onvoldoende	m

achtig	zijn,	m
aar	reeds	het	m

axim
um

	van	hun	 
	

tijd	in	de	ISK	hebben	gehad.	Sam
en	m

et	de	gem
eenten	(die	m

eerjarenbeleid	ontw
ikkelt	voor	deze	 

	
doelgroep)	en	m

et	de	ISK	kom
en	w

e	tot	duurzaam
	beleid	voor	de	ondersteuning	aan	deze	leerlingen.	

-	
Leerlingen	die	gebruik	m

aken	van	een	zorgonderw
ijsaanbod	en	ingroeien	naar	onderw

ijs.	 

• 
De Delta als bovenschoolse voorziening sterker positioneren w

aarbij aandacht is voor bestuurlijke  
 

verantw
oordelijkheid, onderw

ijskw
aliteit, verbreding naar havo/vw

o-onderw
ijs en aansluiten op  

 
ontw

ikkelingen in het VO
 en VSO

. 

De	Delta	sluit	als	voorziening	aan	op	de	ontw
ikkelingen	binnen	het	sam

enw
erkingsverband,	de	school-

besturen	en	de	jeugdhulp.	Een	doorontw
ikkeling	en	verbreding	van	De	Delta	draagt	eraan	bij	dat	

aanbod	binnen	het	sam
enw

erkingsverband	aanvullend	blijft.	

D
e

 sa
m

e
n

w
e

rkin
g

 m
e

t o
n

ze
 p

a
rtn

e
rs

O
m

 te kom
en tot een succesvolle afronding van de onderw

ijsloopbaan is er som
s m

eer nodig dan alleen onderw
ijs. O

m
 

leerlingen te ondersteunen die m
oeite hebben om

 onderw
ijs te volgen en m

eer nodig hebben dan w
at school hen kan 

bieden, w
erken w

e sam
en m

et externe partners. Het sam
enw

erkingsverband stelt zich ten doel om
 te kom

en tot een 
adequate en eenduidige route om

 dergelijke ondersteuning sam
en m

et anderen te organiseren, binnen een heldere 
verdeling van taken, rollen en verantw

oordelijkheden.

4.1 De sam
enw

erking m
et leerplicht en de aanpak van thuiszitt

ers
Scholen hebben een belangrijke (w

ettelijke) taak in het signaleren van verzuim
. De gem

eente houdt toezicht op de naleving 
van de Leerplichtw

et. Binnen het sam
enw

erkingsverband w
ordt ingezet op een goede sam

enw
erkingsrelatie m

et leerplicht 
(Regionaal Bureau Leerplicht voor de regio Holland Rijnland en de leerplichtam

btenaren van de gem
eenten in andere 

jeugdhulpregio’s) teneinde verzuim
 beter en sneller te kunnen aanpakken en thuiszitten te voorkom

en. De afspraken die 
gelden in de sam

enw
erking m

et leerplicht zijn vastgelegd in de ‘afsprakenkaart Zuid-Holland N
oord’, terug te vinden op 

de w
ebsite van de leerplichtregio.

Ten aanzien van thuiszitters is de am
bitie gesteld dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie m

aanden thuis zit (volgens 
de offi

ciële definitie van thuiszitters). In de regio is gebleken dat het voeren van regie voor scholen sterk bem
oeilijkt 

w
ordt w

anneer een leerling langere tijd niet op school is. Indien er daarnaast sprake is van w
achtlijsten bij het onderw

ijs 
of de jeugdhulp, w

ordt ook voor ouders of jeugdhulpprofessionals het voeren van regie m
oeilijk. Dit vergroot het risico 

op langdurig thuiszitten.
In de regio Holland Rijnland zijn er afspraken gem

aakt m
et Regionaal Bureau Leerplicht over het voeren van procesregie 

bij thuiszitters (zie de w
ebsite van RBL voor een andere uitw

erking hiervan). 

Ten aanzien van de rollen, taken en verantw
oordelijkheden van scholen, adviseurs van het loket en leerplicht, zorgt het 

sam
enw

erkingsverband in de kom
ende planperiode voor verduidelijking over:  

1. 
De afstem

m
ing tussen het loket en leerplicht – w

aar liggen de taken en verantw
oordelijkheden, onder andere in het  

 
licht van procesregie bij thuiszitters. 

2. 
De rol van het sam

enw
erkingsverband bij leerlingen die tijdelijk geen onderw

ijs kunnen volgen – hoe is de betrokkenheid  
 

van het sam
enw

erkingsverband bij het (door)ontw
ikkelen van onderw

ijszorgarrangem
enten en hoe verhoudt zich dit tot  

 
de schoolbesturen? 

3. 
Beleidsondersteuning bij scholen – de taken en verantw

oordelijkheden van het loket en leerplicht w
aar het beleids- 

 
ontw

ikkeling op scholen betreft voor verzuim
(registratie) en thuiszitters.  

4.2 De sam
enw

erking m
et jeugdhulp

4.2.1	Extra	ondersteuning	–	zorg	en	jeugdhulp
Er zijn leerlingen die vanw

ege problem
atiek die niet onderw

ijsgerelateerd is, m
oeite hebben om

 te functioneren op 
school. Voor zorg en/of jeugdhulp aan deze leerlingen w

erken de scholen sam
en m

et externe partners die een aanbod 
organiseren in opdracht van de gem

eente. O
ok hierbij geldt dat er in een vroeg stadium

 lichte, preventieve ondersteuning 
w

ordt ingezet om
 verergering van problem

atiek te voorkom
en en dat er curatieve hulp beschikbaar is als dat nodig is.  

De betrokkenen binnen school, de ondersteuningscoördinator en de externe partners, vorm
en sam

en het ondersteuningsteam
. 

U
iteraard zijn hierbij altijd de leerling en de ouders betrokken. Een plan m

oet te allen tijde gedragen w
orden door de 

leerling en zijn ouders. Zij geven nam
elijk niet alleen toestem

m
ing, m

aar zijn vooral degenen die het plan, sam
en m

et 
onderw

ijs en eventuele jeugdhulp, uitvoeren. 
De school kan voor de preventieve inzet gebruik m

aken van algem
een toegankelijke voorzieningen, zoals de JGZ w

anneer 
het gaat om

 zorgw
ekkend (ziekte)verzuim

 of het CJG w
aar het gaat om

 preventieve cursussen voor leerlingen of hun 
ouders. O

ok kan de school op basis van consultatie en advies het CJG, het JGT of GO
!voorjeugd verzoeken m

ee te denken 
over een passend aanbod voor een leerling. Zij kunnen ook de toegang tot jeugdhulp verschaffen. 
Voor com

plexe vraagstukken kan er door de gem
eente jeugdhulp toegekend w

orden aan een leerling. Indien een leerling 

H
o

o
fd

stu
k 4
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specifieke onderw
ijs- en jeugdhulpbehoeften heeft op m

eerdere gebieden w
aaronder het onderw

ijs, kan school sam
en 

m
et de ouders en de jeugdhulpverlener een onderw

ijszorgarrangem
ent m

aken. Het gaat dan om
 een plan voor de leer-

ling w
aarin onderw

ijs en één (of m
eerdere) jeugdhulp-of zorgpartner(s) sam

enw
erken in uitvoering, op basis van één 

kind, één gezin, één plan. In de m
eeste gevallen is er ook een O

PP en zijn er afspraken m
et de ouders over de aanpak in 

school. Doel is om
 m

et deze gecom
bineerde inzet, vorm

gegeven in een sam
enhangende aanpak vanuit onderw

ijs, jeugdhulp 
en zorg, en de situatie thuis, optim

aal bij te dragen aan de ontw
ikkeling van leerlingen. Het kader voor de onderw

ijszorg- 
arrangem

enten is vastgelegd in de notitie ‘sam
enw

erking onderw
ijs-jeugdhulp Holland Rijnland’ van februari 2019, m

et 
een bijbehorende ontw

ikkelagenda passend onderw
ijs. Beiden kunnen w

orden opgevraagd bij het sam
enw

erkingsverband. 

4.2.2	Afw
ijking	onderw

ijstijd	(‘variaw
et’)

Indien een leerling, om
 licham

elijke of psychische redenen, tijdelijk niet voor 100%
 van de tijd onderw

ijs kan volgen, m
ag 

er afgew
eken w

orden van de voorgeschreven onderw
ijstijd.pstellen van het O

PP dat de grondslag is voor het verkrijgen 
van instem

m
ing van de inspectie, is de verantw

oordelijkheid van de school. 
In de praktijk blijkt dat het voor scholen lastig is om

 te bepalen in hoeverre een leerling (een deel van) het onderw
ijspro-

gram
m

a kan volgen. Indien de leerling door ziekte niet naar school kan, w
ordt deze beoordeling uitgevoerd door de GGD. 

De gem
eenten in de regio Hollands M

idden zijn opdrachtgever voor deze taak. Indien de leerling door psychische of 
 psychiatrische redenen niet naar school kan, w

ordt deze beoordeling niet uitgevoerd door de GGD. Deze taak is nergens 
belegd, w

at ertoe leidt dat er w
ordt gew

acht tot de start van de behandeling. De behandelaar doet dan een uitspraak 
over de belastbaarheid van de leerling. 

Als gevolg van de w
achtti

jden bij de GGZ is dan in som
m

ige situaties al een periode van m
aanden geen onderw

ijs 
gevolgd. In de kom

ende planperiode spant het sam
enw

erkingsverband zich in om
, sam

en m
et de gem

eenten, naar een 
oplossing te zoeken.

4.2.3	Integraal	arrangeren
Van belang is dat op de route toereikende en kw

alitatief goede onderw
ijs- en jeugdhulpexpertise beschikbaar is, zodat 

op een adequate w
ijze de ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart kan w

orden gebracht en in sam
enspraak m

et 
de leerling en de ouders een integraal plan (hoe klein of groot ook) kan w

orden voorbereid. Het gezam
enlijk bedenken, 

m
aken en evalueren van zo’n plan noem

en w
e integraal arrangeren. 

O
m

 te kom
en tot een gezam

enlijk plan, w
ordt altijd gestart m

et een ondersteuningsteam
 (OT). De ondersteuningscoördinator 

organiseert w
aar nodig een OT en volgt en bew

aakt, in sam
enspraak m

et de leerling en de ouders, de ondersteunings- en 
verw

ijzingstrajecten en grijpt in w
aar deze dreigen te stagneren. De ondersteuningscoördinator voert regie over het O

PP 
en de gem

aakte afspraken. Het is expliciet niet de bedoeling dat de ondersteuningscoördinator alle acties die in het plan 
zijn afgesproken, zelf uitvoert. De regierol is coördinerend en opvolgend van aard. 
O

m
 te kom

en tot een integraal plan voor de leerling kan de volgende expertise w
orden ingezet: 

• 
adviseur van het Loket; 

• 
leerplichtconsulent; 

• 
m

edew
erker JGZ (jeugdverpleegkundige of jeugdarts); 

• 
BPO

’er; 
• 

toegangsfunctionaris w
oonplaats van de leerling (CJG, GO

!voorjeugd of JGT) en 
• 

betrokken zorgaanbieder indien er al jeugdhulp opgestart is.

Indien in een O
T gezam

enlijk gekom
en is tot één plan voor de leerling, kan een speciale onderw

ijs- of zorgvoorziening 
onderdeel uitm

aken van dit plan. In de praktijk blijkt som
s dat in het onderw

ijs in onze regio (voornam
elijk bij het VSO

) 
de beschikbare capaciteit tekort schiet en dat er in de jeugdhulp (voornam

elijk GGZ) sprake is van w
achtlijsten. Dat kan 

stagnering in de uitvoering van het plan betekenen.
In de kom

ende planperiode w
ordt aandacht besteed aan de zorgplicht (onderw

ijs) en de voorzieningenplicht (jeugdhulp) 
zodra een plan niet tijdig tot uitvoer kan w

orden gebracht. 

Voor de route van signalering tot de inzet van adequate ondersteuning stellen w
e de volgende am

bitie:
• 

De ondersteuningsstructuur in en rond de school bestaat uit interne en externe sam
enw

erkings- 
 

partners. W
e hanteren basisafspraken over elkaars rollen, taken en verantw

oordelijkheden en   
 

voeren gesprekken over het verloop van de sam
enw

erking. 

Er	is	een	aantal	specifieke	situaties	w
aarover	w

e	in	gesprek	gaan	m
et	externe	sam

enw
erkingspartners,	

m
et	als	doel	om

	stagnatie	voor	de	leerling	te	voorkom
en: 

- 
een heldere rol- en taakverdeling tussen leerplicht, het sam

enw
erkingsverband (inclusief het Loket)  

 
scholen en schoolbesturen w

aar het verzuim
, risicoleerlingen en thuiszitters betreft.

- 
de sam

enw
erking tussen onderw

ijs, jeugdhulp en leerplicht voor leerlingen die uitstrom
en na verblijf  

 
in een instelling en de overstap m

aken naar (regulier) onderw
ijs.

- 
de verantw

oordelijkheden van scholen w
anneer er w

achtti
jden zijn in het onderw

ijs (zorgplicht)  
 

en de verantw
oordelijkheden van gem

eenten w
anneer er w

achtti
jden zijn bij de zorg  

 
(voorzieningenplicht).

- 
de m

ogelijkheden van scholen en adviseurs van het Loket voor kw
etsbare leerlingen die de overgang  

 
m

aken van prim
air naar voortgezet onderw

ijs.

W
e form

uleren voor de kom
ende planperiode de volgende am

bities w
aar het gaat om

 de inzet 
van zorg en jeugdhulp: 
• 

W
e hanteren een w

erkw
ijze van Integraal Arrangeren in de school.

O
m
	de	sam

enw
erking	te	bevorderen	w

orden	ontm
oetingen	tussen	ondersteuningscoördinatoren,	

JGZ-m
edew

erkers	en	lokale	toegangsfunctionarissen	georganiseerd.	W
aar	m

ogelijk	positioneren	w
e	de	

lokale	toegang	in	de	school.	De	gem
eente	is	prim

air	verantw
oordelijk	voor	het	verstevigen	van	sam

en-
w
erking	in	de	keten;	het	sam

enw
erkingsverband	heeft	hierin	een	steunende	en	faciliterende	rol	w

aar	
het	het	onderw

ijs	betreft.
• 

De effi
ciëntie en de effectiviteit van de inzet van jeugdhulp verbetert door deze gebundeld  

 
en – w

aar m
ogelijk en van m

eerw
aarde – beschikkingsvrij in te zetten in de scholen. 

W
e zorgen ervoor dat lichte ondersteuning snel en laagdrem

pelig beschikbaar is binnen de school  
en	verm

inderen	hierm
ee	tevens	de	regeldruk	en	de	bureaucratie	bij	de	professionals.
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4.3  Doorgaande leerlijnen

4.3.1	PO
-VO

-trajecten
Voor leerlingen is de overgang van prim

air onderw
ijs naar voortgezet onderw

ijs een belangrijke en tevens spannende 
stap in hun schoolloopbaan. O

m
 ervoor te zorgen dat de leerling optim

aal van de ene vorm
 van onderw

ijs naar de an-
dere kan doorstrom

en, is afstem
m

ing tussen beide sectoren van belang. Het sam
enw

erkingsverband neem
t hierin een 

leidende rol. Zij doet dit actief voor leerlingen die in aanm
erking kom

en voor De Delta, VSO
 of praktijkonderw

ijs. 
U

it de evaluatie van de w
erkgroep PO

-VO
 is gekom

en dat er een doorontw
ikkeling gew

enst is ten aanzien van de door-
gaande leerlijn PO

-VO
 voor andere doelgroepen dan die hierboven beschreven staan. Het gaat dan om

: 
• 

leerlingen m
et een ondersteuningsbehoefte, die niet toelaatbaar zijn tot het VSO

, m
aar in het reguliere voortgezet  

 
onderw

ijs w
el extra ondersteuning nodig hebben. Het betreft hier leerlingen van alle niveaus, die geen beroep doen  

 
op praktijkonderw

ijs, De Delta of VSO
. 

• 
ISK-leerlingen afk

om
stig van de schakelklassen in het prim

air onderw
ijs. Leerlingen in het regulier basisonderw

ijs die  
 

korter dan vier jaar N
ederlands onderw

ijs hebben gevolgd. 
• 

leerlingen die in het prim
air onderw

ijs een m
aatw

erktraject/onderw
ijs-zorgarrangem

ent volgen.

Daarnaast w
ordt aan leerkrachten uit groep 8 van de basisscholen eenm

aal per schooljaar de gelegenheid geboden om
 

een w
erkbezoek af te leggen aan scholen binnen dit sam

enw
erkingsverband. Het doel hiervan is om

, in het kader van 
nog te geven schooladviezen, een juist beeld te krijgen van de ondersteuningsm

ogelijkheden van de scholen. 

4.3.2	O
vergang	vm

bo-m
bo

Voor leerlingen die dreigen uit te vallen in het vm
bo of voor leerlingen die m

oeite hebben m
et de stap van vm

bo naar 
m

bo, zijn er m
eerdere projecten w

aarbij m
bo-instellingen, zorgaanbieders, leerplicht en gem

eenten sam
enw

erken om
 de 

jeugdigen te begeleiden. Deze projecten hebben allem
aal nog geen duurzaam

 karakter. In de kom
ende planperiode richt 

het sam
enw

erkingsverband zich op een inventarisatie van het aanbod, verduurzam
ing van de projecten die tot goede 

resultaten leiden en het vorm
geven van de rol die het sam

enw
erkingsverband hierin neem

t.

4.3.3	Aansluiting	praktijkonderw
ijs	en	VSO

	op	de	arbeidsm
arkt

W
at arbeidsm

arkt en dagbesteding betreft w
erken gem

eenten en onderw
ijs sam

en op regionaal niveau. Het VSO
 en 

het praktijkonderw
ijs zijn hierbij belangrijke gesprekspartners. Het gezam

enlijke uitgangspunt is dat m
aatw

erktrajecten 
geboden w

orden aan jongeren die geen startkw
alificatie kunnen halen en niet m

eer leerplichtig zijn. Deze trajecten zijn 
zoveel als m

ogelijk gericht op de versterking van de zelfredzaam
heid. Scholen en gem

eenten brengen in sam
enspraak 

m
et de ouders de ondersteuningsbehoefte in beeld, op het gebied van onderw

ijs en of zorg. Vervolgens stellen zij sam
en 

vast hoe zorggedragen kan w
orden voor een soepele overgang naar onderw

ijs, arbeid of dagbesteding en w
ie daarbij 

w
elke taak heeft. 

Scholen en het sam
enw

erkingsverband m
aken hierover afspraken m

et gem
eenten. 

C
o

m
m

u
n

ic
atie

5.1 Com
m

unicatie m
et ouders

O
uders/verzorgers zijn de eerstverantw

oordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De docent is de onderw
ijsprofessional 

en is eerstverantw
oordelijk voor het bieden van goed onderw

ijs aan de leerlingen. Denk hierbij aan een gezond pedagogisch 
klim

aat, de didactiek en de klassenorganisatie. Van w
ezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden 

verantw
oordelijkheden (h)erkennen, m

aar anderzijds continu m
et elkaar in dialoog blijven. O

p die m
anier kunnen zij 

profiteren van elkaars kennis bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. Het in continue dialoog vinden 
van oplossingen noem

en w
e educatief partnerschap. 

5.1.1	O
uders	als	educatief	partner

O
m

 ouders ook gelijkw
aardig partner te kunnen laten zijn, is het van belang dat zij zelf inform

atie kunnen vergaren over 
de (on)m

ogelijkheden binnen (passend) onderw
ijs en binnen ons sam

enw
erkingsverband. Hiertoe is in eerste instantie 

een w
ebsite ingericht. De insteek is dat ouders op deze w

ebsite algem
ene inform

atie over passend onderw
ijs vinden en 

w
orden geïnform

eerd over de m
ogelijkheden van (extra) ondersteuning op de reguliere scholen en de toegankelijkheid 

van speciale voorzieningen. O
ok geeft de w

ebsite een overzicht van de relaties m
et andere instellingen die specifieke 

ondersteuning of deskundigheid bieden. De w
ebsite is erop gericht om

 ouders te inform
eren en niet om

 te adviseren. 
Inform

atie die voor ouders relevant en effectief is in het kader van integraal arrangeren w
ordt verstrekt door de onder- 

steuningscoördinator van de school van de leerling. 

5.1.2	Invloed	op	de	ondersteuning	voor	de	leerling	
In de ondersteuningsroute is het gesprek en de afstem

m
ing m

et ouders bij elke stap aan de orde. De ondersteunings-
route start m

et een O
T w

aarvoor ouders altijd uitgenodigd w
orden. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig heb-

ben, w
ordt het O

PP opgesteld. De ouders en de leerling (indien >16 jaar) hebben inspraak in de invulling van het O
PP en 

instem
m

ing op het handelingsdeel ervan. Bij consultatie en advisering door het Loket w
orden de leerling en de ouders 

altijd betrokken. 

5.1.3	Invloed	op	het	beleid	van	school	en	het	sam
enw

erkingsverband
Elke school m

oet een SO
P opstellen en vaststellen. De m

edezeggenschapsraad van de school heeft adviesbevoegdheid op 
dit ondersteuningsprofiel. Via de O

PR zijn ouders betrokken bij de beleidsontw
ikkeling binnen het sam

enw
erkingsverband. 

De ondersteuningsplanraad m
oet instem

m
ing verlenen aan het ondersteuningsplan. O

p de w
ebsite staat op w

elke w
ijze 

contact opgenom
en kan w

orden m
et de leden van de ondersteuningsplanraad. 

5.2	Com
m
unicatie	m

et	scholen	
Er is sprake van een gestructureerde inform

atievoorziening vanuit het sam
enw

erkingsverband naar de scholen.  
Inform

atie w
ordt éénm

alig via een m
ailing verstrekt aan scholen en is vervolgens te raadplegen op de w

ebsite.  
Telefonische bereikbaarheid vindt het sam

enw
erkingsverband belangrijk, het secretariaat w

ordt daarom
 gefaciliteerd 

m
et een overzichtelijk archief w

aarin alle inform
atie snel te vinden is. 

De overlegstructuur van het sam
enw

erkingsverband w
ordt benut voor inform

atievoorziening over ontw
ikkelingen 

rondom
 het sam

enw
erkingsverband, zoals de beleidsafspraken m

et de gem
eenten en m

et RBL. De overleggen zijn verder 
zodanig ingericht dat er ruim

te is om
 vragen te stellen over de verstrekte inform

atie en er m
eer kennis- en ervaringsuit-

w
isseling plaatsvindt tussen de deelnem

ers aan het overleg. 
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Voor de kom
ende planperiode w

ordt de volgende am
bitie geform

uleerd:
• 

Het sam
enw

erkingsverband verbetert de com
m

unicatie m
et de scholen en de ouders. 

Hiervoor	realiseert	zij	een	com
m
unicatieplan.	In	het	plan	w

ordt	aandacht	besteed	aan:	w
at,	w

anneer	
en hoe com

m
uniceert het sam

enw
erkingsverband m

et ouders en scholen zodat doelgroepen duidelijk 
geïnform

eerd	zijn	en	er	op	een	goede	m
anier	interactie	ontstaat.	

De volgende onderw
erpen kom

en m
inim

aal aan bod in het com
m

unicatieplan: 

Com
m

unicatie over taken en verantw
oordelijkheden

W
elke	m

iddelen	zetten	w
e	bijvoorbeeld	in	om

	ervoor	te	zorgen	dat	de	scholen	en	de	ouders	w
eten	

w
aar het sam

enw
erkingsverband van is? O

f juist niet van is? En w
ie er dan w

el van is? En w
anneer 

zetten	w
e	deze	com

m
unicatiem

iddelen	dan	in?	En	w
at	m

oet	dan	de	tone	of	voice	zijn?	

Com
m

unicatie over lopende zaken
W
elke	m

iddelen	zetten	w
e	in	om

	elkaar	over	lopende	zaken	te	inform
eren?	Hoe	zorgen	w

e	ervoor	
dat w

e elkaar goed op de hoogte houden? Is er m
isschien m

eer overleg nodig? O
f is het juist nodig 

om
	op	een	andere	m

anier	te	overleggen?	Hoe	dan?	O
f	zijn	er	andere	m

iddelen	in	te	zetten	w
aardoor	

w
e ons doel kunnen bereiken? 

Com
m

unicatie over (w
erk)afspraken

Hoe	com
m
uniceren	w

e	bijvoorbeeld	het	beste	over	de	afspraken	die	gem
aakt	w

orden	m
et	externe	

partners?

K
w

a
lite

it e
n

 ve
ra

n
tw

o
o

rd
in

g

Het sam
enw

erkingsverband hanteert een eigen kader om
 jaarlijks de resultaten te m

onitoren en bij te stellen. Hierbij 
is aandacht voor bijvoorbeeld de kw

aliteit van de basisondersteuning, de doelm
atigheid van de inzet van m

iddelen en 
borging en opvolging van de doelen die gesteld w

orden in het ondersteuningsplan. 

6.1 Visie op kw
aliteit en verantw

oording
Het uitgangspunt is dat kw

aliteitsm
eting en -m

anagem
ent bijdraagt aan het beter vorm

geven van passend onderw
ijs en 

niet prim
air gericht is op controle en verantw

oording. Het sam
enw

erkingsverband is géén inspectie en heeft geen am
bitie 

om
 een stevige controlefunctie richting de scholen uit te voeren. Kw

aliteit en verantw
oording om

vatten vanzelfsprekend 
een verantw

oording van de m
iddelen die ontvangen w

orden vanuit het sam
enw

erkingsverband en een inhoudelijke ver-
antw

oording aan het bestuur over in hoeverre de geform
uleerde am

bities behaald w
orden. Daarnaast ligt de nadruk op 

een duiding van de juiste cijfers, het verhaal achter deze cijfers en het zó inzetten van de analyses dat deze bijdragen aan 
verbetering. N

iet de verantw
oording aan het sam

enw
erkingsverband staat voorop, m

aar het goede gesprek tussen het 
sam

enw
erkingsverband en de scholen, en tussen de scholen onderling, m

et als doel ‘sam
en beter w

orden in het vorm
geven 

van passend onderw
ijs’. 

Jaarlijks w
ordt kw

antitatief in beeld gebracht w
at de status van het sam

enw
erkingsverband is. Voor elk kengetal gelden 

indicatoren en norm
en. Deze zijn terug te vinden in de kw

aliteitsrapportage. Daarnaast w
ordt gew

erkt m
et ‘tellen en 

vertellen’ een stevige sam
enw

erking tussen de adviseurs van het Loket en de scholen en collegiale consultaties, om
 op 

een kw
alitatieve m

anier de kw
aliteit te m

eten en tevens zorg te dragen voor deskundigheidbevordering tussen scholen. 

6.2 M
ethodiek

Kw
aliteitszorg is gebaseerd op de opvatti

ng dat een organisatie doelgericht en cyclisch in de zogenaam
de ‘PDCA-cyclus’ 

kan w
erken: haar doelen bepaalt (plan), acties onderneem

t om
 deze te bereiken (do), nauw

keurig m
eet of het doel is 

bereikt (check) en afh
ankelijk daarvan andere acties voor dezelfde doelen, of nieuw

e doelen, opstelt (act). Het sam
en-

w
erkingsverband hanteert deze m

ethodiek ten aanzien van haar kw
aliteitsontw

ikkeling. In de voorgaande planperiode 
is gebleken dat deze m

ethode op zichzelf voldoet om
 goede kw

aliteitsm
eting te verrichten, echter is het van belang om

 
aandacht te hebben voor tw

ee aspecten: 
• 

m
eten w

at w
e w

illen w
eten

 
N

iet op alle aspecten is volledig accuraat te m
eten of doelen echt bereikt zijn. O

p alle m
ogelijke indicatoren die je  

 
voor gestelde doelen opstelt, is ook tegen te w

erpen dat ze niet goed genoeg m
eten w

aar het eigenlijk om
 gaat.  

• 
oog voor de praktijk

 
Een system

atiek van PDCA heeft de neiging een te grote afstand te creëren m
et de praktijk van alledag. Risico bestaat  

 
dat het sam

enw
erkingsverband zich gaat richten op het besturen van kunstm

atige resultaten, gebaseerd op cijfers uit  
 

een of m
eerdere m

onitor(s), w
aarachter de daadw

erkelijke schoolpraktijk nog slechts m
atig te ontw

arren valt. 

In de kom
ende planperiode w

ordt het kw
aliteitsm

anagem
entsysteem

 doorontw
ikkeld naar een m

ultidim
ensionale system

atiek. 
Geen enkele indicator is op zichzelf een spiegel van kw

aliteit en cijfers dienen altijd gepaard te gaan m
et uitleg.  

M
et dit uitgangspunt ontstaat een kader voor kw

aliteitszorg dat de beoogde resultaten van het sam
enw

erkingsverband 
borgt, verantw

oording daarover m
ogelijk m

aakt, en recht doet aan de w
il van besturen om

 de gezam
enlijke verantw

oor-
delijkheid voor passend onderw

ijs inhoud te geven.
De essentie van de m

ethodiek is een analyse van een aantal kw
antitatieve gegevens in com

binatie m
et een gesprek of 

w
erkbezoek voor de duiding van deze gegevens (‘tellen en vertellen’). Hierbij is het expliciet niet de bedoeling dat er een 

controle plaatsvindt door het sam
enw

erkingsverband. De kracht zit in het juiste gesprek over de trends in de cijfers, het 
bijbehorende verhaal en op w

elke m
anier w

e in gezam
enlijkheid (scholen onderling, en het sam

enw
erkingsverband en 

de school) kom
en tot verbetering. 
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6.3 Instrum
entarium

De instrum
enten die het sam

enw
erkingsverband gebruikt om

 te kom
en tot kw

aliteitsm
eting, noem

en w
e het kw

aliteit-
sinstrum

entarium
. De volgende instrum

enten zet het sam
enw

erkingsverband in: 
• 

inform
atie uit O

nderw
ijs Transparant; 

• 
registraties van het Loket; 

• 
Q

uickscan Kurzw
eil (softw

are die belem
m

eringen in lezen en schrijven com
penseert) voor gegevens over dyslexie; 

• 
inform

atie van DU
O

 (‘Kijkglas’ is het instrum
ent w

aarm
ee de overheid inzicht geeft in de leerlingen binnen het  

 
sam

enw
erkingsverband); 

• 
TLV-registratie van het sam

enw
erkingsverband; 

• 
tevredenheidonderzoeken onder ouders en leerlingen; 

• 
tevredenheidonderzoeken onder m

edew
erkers; 

• 
zelfevaluatie ten aanzien van de basisondersteuning.

Voor de kom
ende planperiode w

ordt de volgende am
bitie geform

uleerd: 
• 

Het sam
enw

erkingsverband realiseert een kw
aliteitsm

anagem
entsysteem

. M
et dit systeem

  
 

richten w
e het m

eten van kw
aliteit en het afleggen van verantw

oording zó in, dat alle partijen er  
 

baat bij hebben. 

Het kw
aliteitsm

anagem
entsysteem

 bestaat grofw
eg uit tw

ee elem
enten: 

1. 
een	m

anier	voor	de	kw
aliteitsm

eting	en	verantw
oording	ten	aanzien	van	de	basisondersteuning	 

 
die scholen bieden, en 

2. 
borging en opvolging van de doelen die gesteld w

orden in voorliggend ondersteuningsplan.
	

Betreffende	de	basisondersteuning	kom
en	w

e	tot	criteria	om
	de	kw

aliteit	hiervan	te	toetsen.

6.4 Klachten en bezw
aarprocedure

O
ndanks zorgvuldige aandacht voor kw

aliteit, kunnen ouders klachten hebben over het handelen van een m
edew

erker 
van het sam

enw
erkingsverband of bezw

aar hebben tegen een besluit. U
itgangspunt is het kom

en tot een gezam
enlijke 

visie door goed overleg. Indien er dan niet uitgekom
en w

ordt, kunnen ouders en schoolbestuur een klacht of bezw
aar in-

dienen. Het sam
enw

erkingsverband hanteert een regeling voor de behandeling van klachten en bezw
aren die is gepubliceerd 

op de w
ebsite. 

In de w
et is geregeld dat een sam

enw
erkingsverband voor bezw

aarschriftprocedures ten aanzien van de afgifte van een 
TLV, een bezw

aaradviescom
m

issie m
oet hebben. Het sam

enw
erkingsverband is aangesloten bij de Landelijke Bezw

aar-
adviescom

m
issie Toelaatbaarheidsverklaring van O

nderw
ijsgeschillen. Deze com

m
issie zal de bezw

aren op basis van 
specifieke, onafh

ankelijke kennis en deskundigheid bekijken en een advies aan het sam
enw

erkingsverband uitbrengen. 
Daarna zal het sam

enw
erkingsverband een beslissing op het bezw

aar nem
en. O

uders kunnen verder kosteloos eventueel 
ondersteuning vragen bij Bureau O

nderw
ijsconsulenten. Tenslotte hebben ouders de m

ogelijkheid om
 de situatie voor te 

leggen aan de Landelijke Geschillencom
m

issie Passend O
nderw

ijs of om
 een juridische procedure te starten. 

H
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Binnen het sam
enw

erkingsverband is er sprake van een bestuur/directiem
odel. Het dagelijks bestuur (DB) is eind- 

verantw
oordelijk, het algem

een bestuur (AB) toezichthoudend orgaan. 
Het AB w

ordt voorgezeten door een voorzitter gekozen uit de leden. Het AB keurt de begroting, het ondersteuningsplan 
en het jaarverslag goed en bew

aakt de koers van het sam
enw

erkingsverband. 
Het DB stelt het toezichtkader op - het AB stelt dit vervolgens vast - en is eindverantw

oordelijke binnen het sam
enw

-
erkingsverband. Het DB benoem

t een voorzitter uit haar m
idden en vertegenw

oordigt het bestuur van het sam
enw

erk-
ingsverband bij externe partners; behoudens de gem

andateerde bevoegdheden van de directeur. 
De deelnem

ende besturen hebben een aansluitingsovereenkom
st getekend. 

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur van het sam
enw

erkingsverband, deze is verantw
oordelijk voor de 

uitvoering van bestuursbeleid en doet dit in overleg m
et de schoolleiders. Hiervoor is een m

anagem
ent-directiestatuut 

vastgesteld, w
aarin is vastgelegd w

elke bevoegdheden het bestuur heeft gem
andateerd. De directeur verantw

oordt 
zich aan het bestuur door m

iddel van verantw
oordingsrapportages en voortgangsrapportages. 

O
p het m

om
ent van schrijven zit het sam

enw
erkingsverband in een overgangsfase w

at haar governancem
odel betreft. 

De huidige inrichting van de governance past binnen w
et- en regelgeving, m

aar niet binnen het bindend advies van de 
VO

-raad om
 onafh

ankelijk toezicht binnen een sam
enw

erkingsverband te realiseren. De roep om
 onafh

ankelijk toezicht 
kom

t voort uit m
ogelijke belangentegenstelling w

aar de aangesloten schoolbesturen m
ee te m

aken hebben. Als bev-
oegd gezag van hun eigen organisatie, w

orden schoolbesturen geacht de belangen van hun school/scholen te beharti-
gen en als lid van het sam

enw
erkingsverband m

oeten ze het collectieve belang van het sam
enw

erkingsverband dienen.
In het eerste halfjaar van 2019 w

ordt, m
iddels een door het bestuur vastgesteld stappenplan, gekom

en w
ordt tot een 

nieuw
 governancem

odel dat recht doet aan de vorm
geving van onafh

ankelijk toezicht. 

Voor de kom
ende planperiode w

ordt de volgende am
bitie geform

uleerd:
• 

Het sam
enw

erkingsverband kom
t tot een governancem

odel dat past binnen w
et- en regelgeving  

 
en binnen het bindend advies van de VO

-raad. 
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Het financieel beleid van het sam
enw

erkingsverband w
ordt beschreven aan de hand van een aantal uitgangspunten. 

Deze w
orden hieronder benoem

d en toegelicht. De volgorde van de uitgangspunten heeft geen relatie m
et het belang 

van elk punt. 

Transparant 
Alle uitgangspunten en beleidsm

atige afspraken zijn herleidbaar opgenom
en in de m

eerjarenbegroting en w
orden gepre-

senteerd in de notitie. O
m

 dit te bevorderen is gekozen voor een program
m

atisch ingedeelde begroting, die aansluit op 
de lijn van het ondersteuningsplan. De m

eerjarenbegroting van het sam
enw

erkingsverband is als bijlage toegevoegd aan 
het ondersteuningsplan.

Allocatiebeleid 
In het allocatiebeleid vorm

t het schoolm
odel de basis. Er w

ordt gew
erkt aan een versterking van de ondersteuning op de 

reguliere scholen. Hiervoor w
orden structureel en incidenteel m

iddelen beschikbaar gesteld.  
De verdeling van de m

iddelen gebeurt op de volgende m
anieren: 

• 
VSO

 - leerlingm
odel: dit is w

ettelijk voorgeschreven (o.b.v. TLV’s); 
• 

Pro - leerlingm
odel: dit is w

ettelijk voorgeschreven (o.b.v. TLV’s); 
• 

specifieke basisondersteuning, begeleiders passend onderw
ijs, basisondersteuning vm

bo – schoolm
odel: de budgetten  

 
w

orden verdeeld op basis van w
erkelijke leerlingaantallen. Voor Begeleiders Passend O

nderw
ijs is dit in natura  

 
(toerekening van uren);

	
extra ondersteuning m

et hulp van het sam
enw

erkingsverband en tijdelijke bovenschoolse arrangem
enten (De Delta)  

 
– expertisem

odel: centraal georganiseerde deskundigheid w
ordt gericht, naar behoefte, ingezet. De procedure,  

 
toew

ijzing en besluitvorm
ing is beschreven in hoofdstuk 4; 

	
bureau en beleid – expertisem

odel: hieronder vallen bestuur en toezicht, organisatie en beleid (inclusief innovaties).

Reëel begroten  
De begroting sluit over over langere periode gem

iddeld m
et een resultaat rond nul. Jaarlijks stelt O

C&
W

 tw
eem

aal de 
bekostigingstarieven bij. De eerste publicatie is voorafgaand aan de bekostigingsperiode, de eerste bijstelling vlak na 
aanvang van de periode en de tw

eede bijstelling (definitieve vaststelling) direct na afloop. Deze verhogingen variëren in 
de praktijk tussen de 2 en 5%

 per jaar. O
m

 te voorkom
en dat er jaarlijks geld overblijft, houdt het sam

enw
erkingsverband 

in de begroting van het eerste jaar rekening m
et een tariefstijging van 2%

. Voor de jaren daarna w
ordt geen indexering 

toegepast, zodat de cijfers onderling goed vergelijkbaar zijn. 

Verm
ogensbeleid 

Het sam
enw

erkingsverband houdt eigen verm
ogen aan voor: 

• 
risico’s die voortkom

en uit de risicoanalyse en w
aarvan is afgesproken dat die door het sam

enw
erkingsverband  

 
opgevangen m

oeten kunnen w
orden, en 

• 
egalisatiereserve, m

et tw
ee oogm

erken: 
 

-  Liquiditeitenbeheer: lopende het jaar kan het voorkom
en dat uitgaven niet dezelfde fasering kennen als inkom

sten. 
 

-  M
eerjarenbeleid: de resultaten kunnen fluctueren over de jaren heen. Deels w

ordt hierm
ee in de risicoanalyse  

 
 rekening gehouden, deels zal hiervoor een beperkte extra reserve m

oeten w
orden aangehouden.

Tekorten 
In eerste instantie w

orden tekorten ten laste van het eigen verm
ogen gebracht. W

anneer het eigen verm
ogen onder het 

m
inim

aal gew
enste niveau kom

t w
ordt een bijdrage van de scholen verw

acht, naar rato van het aantal leerlingen.  
Dit geldt ook w

anneer de kosten van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen VSO
 (teldatum

 1 oktober plus peildatum
 

1 februari), hoger zijn dan de bekostiging zw
are ondersteuning die het sam

enw
erkingsverband van DU

O
 ontvangt.

Risico’s 
Periodiek w

ordt een integrale risicoanalyse gehouden. Jaarlijks w
ordt deze tw

eem
aal herijkt bij het opstellen van de 

m
eerjarenbegroting en het jaarverslag. In de risicoparagraaf w

ordt hier een sam
envatti

ng van gegeven.
Bij het vertalen van de risico’s naar de benodigde w

eerstandscapaciteit (bufferverm
ogen) kan onderscheid w

orden  
gem

aakt tussen risico’s die het sam
enw

erkingsverband m
oet kunnen dragen en de risico’s die w

orden gedragen door  
de schoolbesturen.
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De afspraken over de basisondersteuning zijn vastgelegd aan de hand van een aantal standaarden. Hieronder w
ordt per 

standaard een beschrijving gegeven van w
at er onder de betreffende standaard verstaan w

ordt. Het uitgangspunt is dat 
deze beschrijving een beeld geeft van w

at elke school m
inim

aal biedt aan haar leerlingen. De w
ijze w

aarop elke school 
hier invulling aan geeft, staat beschreven in het SO

P. 

B
ijla

g
e

 1

1.  Elke school spant zich in voor een positief pedagogisch klim
aat in de school

 
De leerlingen in de school voelen zich veilig binnen de school. Er is positieve aandacht voor leerlingen en  

 
de school creëert een ordelijke en functionele leerom

geving. Elke leerling w
ordt m

et respect behandeld en  
 

de school bevordert een respectvolle om
gang tussen de leerlingen. Afspraken over gedrag, om

gaan m
et  

 
elkaar en w

aarden en norm
en staan op papier, zijn bekend binnen alle klassen en w

orden voorgeleefd door  
 

de m
edew

erkers op school. In het curriculum
 is aandacht voor sociale vaardigheden en leefstijl. 

 
Verder w

ordt er vertrouw
elijk om

gegaan m
et de inform

atie van leerlingen. 

2.  Elke school heeft verschillende functionarissen die zich richten op de sociaal-em
otionele en/of  

 
psychische behoeften, daar w

aar deze  de onderw
ijsontw

ikkeling of het algehele w
elzijn van  

 
de leerling belem

m
eren

 
Indien een leerling dat behoeft, kan elke school ondersteuning bieden die de leerling helpt om

 zich te  
 

ontw
ikkelen. Hiertoe zijn er m

eerdere functionarissen aanw
ezig m

et elk hun eigen expertise, zodat leerlingen 
 

geholpen kunnen w
orden bij hun leerprestaties (denk aan dyslexie- of rekenspecialisten) of bij hun  

 
sociaal-em

otionele w
elbevinden (denk aan een ondersteuningscoördinator, gedragsdeskundige of school- 

 
m

aatschappelijk w
erker). De functionarissen w

orden uitgerust m
et voldoende tijd en m

iddelen en zijn  
 

voldoende gekw
alificeerd om

 in gezam
enlijkheid tegem

oet te kom
en aan de verschillende behoeften van  

 
de leerlingen. 

3. 
Elke school heeft een effectieve ondersteuningsstructuur w

aarin interne en externe expertise gecom
bineerd  

 
w

ordt. Deze structuur is gericht op het vorm
geven van passende ondersteuning binnen de school en, w

aar  
 

m
ogelijk, binnen de klas

 
De docenten zijn in staat en w

orden gefaciliteerd om
 leerlingen m

et verschillende behoeften te onderw
ijzen. 

 
Hierbij kan gedacht w

orden aan scholingsaanbod voor het om
gaan m

et leer- gedrags-, of psychiatrische  
 

problem
atiek en het faciliteren van collegiale (intern) en interprofessionele (extern) consultatie. Daarnaast  

 
zijn docenten in staat tot vroegsignalering en w

eten ze hoe ze een beroep m
oeten doen op de interne  

 
ondersteuningsstructuur. De school of het schoolbestuur draagt zorg voor de professionalisering van  

 
docenten en de inform

atievoorziening over procedures en afspraken zoals deze voor hen noodzakelijk is. 

 
Er is een goed toegerust m

entoraat m
et een duidelijke taakom

schrijving. De taken ten aanzien van andere  
 

vorm
en van ondersteuning zijn belegd en om

schreven.  
 

Hieronder valt tenm
inste: 

 
• de coaching en begeleiding van docenten; 

 
• het begeleiden van leerlingen m

et orthodidactische vragen (dyslexie en dyscalculie); 
 

• het begeleiden van leerlingen die m
eer- en hoogbegaafd zijn; 

 
• het om

gaan m
et veel voorkom

ende ontw
ikkelvragen van leerlingen en 

 
• het tijdig signaleren van extra behoeften. 

 
De m

anier w
aarop elke school de taken voor deze ondersteuning belegt, staat beschreven in het SO

P van  
 

de school. 
 

De functionarissen binnen de school w
eten w

anneer externe hulp ingeschakeld kan of m
oet w

orden en zijn  
 

op de hoogte van w
aar deze hulp te vinden is. 

 
Binnen de interne ondersteuningsstructuur is er sprake van een goede com

m
unicatie. Dat betekent dat  

 
docenten w

orden ingelicht door de m
entor of een andere betrokkene over de ondersteuningsvraag van  

 
een leerling en over de afspraken in het handelingsplan. Daarnaast is de overlegstructuur binnen de school  

 
om

schreven in het SO
P en bekend bij de m

edew
erkers van de school. Iedereen die binnen de ondersteun- 

 
ingsstructuur een taak of verantw

oordelijkheid heeft, is bekend m
et de m

issie van het sam
enw

erkingsverband  
 

en haar uitgangspunten en w
ordt gefaciliteerd om

 conform
 deze afspraken het onderw

ijs vorm
 te geven. 

4. 
Elke school geeft haar onderw

ijs en haar ondersteuning beleidsrijk vorm
. Er zijn docum

enten en 
 

protocollen die om
schrijven hoe w

ordt om
gegaan m

et onderw
ijs, ondersteuning en m

et uitzonderlijke  
 

situaties of calam
iteiten. Hierin staat ook beschreven hoe extra behoeften van leerlingen zo vroeg  

 
m

ogelijk gesignaleerd w
orden en hoe vervolgens gehandeld w

ordt
 

Elke school heeft een goed w
erkend leerlingvolgsysteem

 w
aarin ook de ondersteuningsgegevens w

orden  
 

vastgelegd. Daarnaast is er een verzuim
protocol en m

elden scholen (on)geoorloofd verzuim
 aan de leer- 

 
plichtam

btenaar betrokken bij de school. Verder is er beleid over vroegsignalering en m
ogelijkheden voor  

 
vroeginterveniëring vastgelegd en bekend bij de m

edew
erkers. 

 
Het is tenslotte inzichtelijk voor alle betrokkenen bij de school op w

elke w
ijze het onderw

ijs en de onder- 
 

steuning aan de leerlingen w
ordt vorm

gegeven. Hier hoort bij dat ook is beschreven hoe het incidenten- 
 

registratiesysteem
 eruit ziet en hoe de school om

gaat m
et calam

iteiten.  

5. 
W

e dragen binnen het hele sam
enw

erkingsverband zorg voor een goede overdracht van leerlingen
 

Er is op elke school en bij het sam
enw

erkingsverband vastgelegd hoe er zorg w
ordt gedragen voor een  

 
w

arm
e overdracht van leerlingen. Het gaat hierbij zow

el om
 kleine als om

 grote overgangsm
om

enten,  
 

om
dat w

e op deze m
anier de ontw

ikkeling van de leerling blijven volgen en vroeg kunnen signaleren w
aar  

 
een overgang een grote im

pact heeft. M
inim

aal draagt elke school zorg voor een w
arm

e overdracht bij: 
 

• overgangsm
om

enten van het ene leerjaar naar het andere leerjaar; 
 

• van prim
air naar voortgezet onderw

ijs; 
 

• van de ene school naar de andere school en  
 

• vanuit het voortgezet onderw
ijs naar speciaal onderw

ijs vervolgonderw
ijs, arbeid of dagbesteding.

Tenslotte biedt elke school uitstroom
begeleiding voor afstrom

ende leerlingen (tot en m
et toelating tot een 

andere school) en voor leerlingen die ongediplom
eerd de school verlaten.
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De oplettende lezer zal zien dat in het hoofdstuk financiën over reëel begroten en in de financiële bijlage gesproken 
w

ordt over negatief begroten. Dit verschil kom
t doordat na vaststelling van de m

eerjarenbegroting een van de financiële  
uitgangspunten in het ondersteuningsplan gew

ijzigd is. Deze w
ijziging w

ordt m
et in gang van de m

eerjarenbegroting 
2021-2024 toegepast.
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Versie:	3	decem
ber	2019 

1. Inleiding 

Het O
ndersteuningsplan 2016-2020 is het uitgangspunt van handelen voor het Sam

enw
erkingsverband Passend O

nderw
ijs VO

 
2801. Het O

ndersteuningsplan 2020-2024 is m
om

enteel in ontw
ikkeling. De m

eerjarenbegroting 2020-2023 is inhoudelijk 
nog w

el gebaseerd op het huidige O
ndersteuningsplan, m

aar de indeling is reeds aangepast aan de indeling van het nieuw
e 

O
ndersteuningsplan. Dit betekent dat in de program

m
a’s een verschuiving is opgetreden. W

aar m
ogelijk en gew

enst 
w

ordt ook financieel al voorgesorteerd op het nieuw
e O

ndersteuningsplan.

In de eerste jaren van passend onderw
ijs vertoonde de m

eerjarenbegroting structureel positieve resultaten. Bij de actualisatie 
van het O

ndersteuningsplan in 2016 is ingezet op de versterking van de ondersteuning van de leerlingen op de scholen: 
de basis om

hoog. Scholen hebben een ontw
ikkelagenda opgesteld om

 de ondersteuning op school op een hoger plan 
te krijgen. Het Sam

enw
erkingsverband biedt financiële ondersteuning, na goedkeuring door de PCL, voor deze plannen. 

Jaarlijks w
ordt er geëvalueerd door de school. Deze evaluatie w

ordt besproken m
et het Sam

enw
erkingsverband; vervolgens 

w
ordt er een aangepaste ontw

ikkelagenda opgesteld.
Daarnaast heeft het bestuur besloten om

 de eerstkom
ende jaren vanuit de reserves budgetten beschikbaar te stellen 

voor de ontw
ikkelagenda vso en het terugdringen van risicoleerlingen.

Deze m
eerjarenbegroting borduurt grotendeels voort op de m

eerjarenbegroting 2019-2022. W
el w

ordt alvast voorgesor-
teerd op het nieuw

e O
ndersteuningsplan. N

aar het zich nu laat aanzien leidt dit niet tot een grote koersverandering: het 
ingezette beleid w

ordt in grote lijnen doorgezet. W
at tot nu toe incidentele budgetten w

aren w
ordt voor een deel struc-

tureel gem
aakt. Denk hierbij vooral aan de m

iddelen in het kader van de O
ntw

ikkelagenda.

Het ondersteuningsplan is nog niet gereed. W
anneer het plan gereed is w

ordt er een im
plem

entatieplan geschreven, 
zodat de am

bities ook w
aargem

aakt kunnen w
orden. O

m
 die reden w

orden op enkele onderdelen van deze m
eerjaren-

begroting beredeneerde aannam
es opgenom

en. W
anneer het O

ndersteuningsplan gereed is w
orden deze aannam

es 
geconcretiseerd.

De m
issie geform

uleerd in het ondersteuningsplan 2016-2020 is het vertrekpunt voor de m
eerjarenbegroting:

Het	Sam
enw

erkingsverband	Passend	O
nderw

ijs	VO
	2801	w

il	bereiken	dat	alle	leerlingen	in	zijn	regio	onderw
ijs	ontvangen	

dat	aansluit	bij	hun	ontw
ikkelingsm

ogelijkheden.	De	m
issie	is	passend	onderw

ijs	te	realiseren	voor	alle	leerlingen.	M
et	

soepel	verlopende	overgangen	tussen	de	verschillende	vorm
en	van	onderw

ijs	en	ondersteuning.	Het	Sam
enw

erkingsver-
band	leidt	leerlingen	altijd	toe	naar	passend	vervolgonderw

ijs,	een	passende	plek	op	de	arbeidsm
arkt	of	zinvolle	dag-

besteding.

2. Financiële kaders en uitgangspunten 

De belangrijkste financiële kaders en uitgangspunten van het financiële beleid van het sw
v zijn:

 
• Transparant – Alle uitgangspunten en beleidsm

atige afspraken zijn herleidbaar opgenom
en in de m

eerjarenbegroting  
 

  
en w

orden gepresenteerd in de notitie. O
m

 dit te bevorderen is gekozen voor een program
m

atisch ingedeelde  
 

  
begroting, die aansluit op de lijn van het ondersteuningsplan.

 
• Allocatiebeleid – In het allocatiebeleid is het schoolm

odel de basis. Er w
ordt gew

erkt aan een versterking van de  
 

 
  

ondersteuning op de vo-scholen. Hiervoor w
orden structureel en incidenteel m

iddelen beschikbaar gesteld.  
 

  
De verdeling van de m

iddelen gebeurt op de volgende m
anieren:

 
  

-  Vso – leerlingm
odel: dit is w

ettelijk voorgeschreven (o.b.v. TLV’s).
 

  
-  Pro – leerlingm

odel: dit is w
ettelijk voorgeschreven (o.b.v. TLV’s).

 
  

-  Specifieke basisondersteuning, Begeleiders passend onderw
ijs, basisondersteuning vm

bo – schoolm
odel:  

 
  

  de budgetten w
orden verdeeld op basis van w

erkelijke leerlingaantallen. Deels (BPO
) is dit in natura  

 
  

  (toerekening van uren).
 

  
-  Extra ondersteuning m

et hulp van het sw
v en Tijdelijk bovenschools (De Delta) – expertisem

odel: 
 

  
   centraal georganiseerde deskundigheid w

ordt gericht, naar behoefte, ingezet.
 

  
-  Bureau en beleid – expertisem

odel: hieronder vallen bestuur en toezicht, organisatie en beleid (inclusief innovaties).
 

• N
egatief resultaat – De begroting sluit over langere periode gem

iddeld m
et een licht negatief resultaat. 

 
  

Jaarlijks stelt OC&
W

 tw
eem

aal de bekostigingstarieven bij. De eerste publicatie is voorafgaand aan de bekostigingsperiode,  
 

  
de eerste bijstelling vlak na aanvang van de periode en de tw

eede bijstelling (definitieve vaststelling) direct na afloop.  
 

  
Deze verhogingen variëren in de praktijk tussen de 2 en 5%

 per jaar. O
m

 te voorkom
en dat er jaarlijks geld overblijft,  

 
  

begroot het sam
enw

erkingsverband structureel 2%
 negatief. Hierm

ee w
ordt in feite de indexering die w

aarschijnlijk  
 

  
w

ordt gerealiseerd alvast ingezet bij de scholen. Hierm
ee zeilt het sam

enw
erkingsverband scherp aan de w

ind, m
aar  

 
  

zolang de verm
ogenspositie toereikend is, is het risico hiervan goed op te vangen. 

 
• Verm

ogensbeleid – Het sw
v houdt eigen verm

ogen aan voor:
 

  
-  Risico’s die voortkom

en uit de risicoanalyse en w
aarvan is afgesproken dat die door het sam

enw
erkingsverband  

 
  

  opgevangen m
oeten kunnen w

orden.
 

  
-  Egalisatiereserve, m

et tw
ee oogm

erken:
 

  
-  Liquiditeitenbeheer: lopende het jaar kan het voorkom

en dat uitgaven niet dezelfde fasering kennen als inkom
sten.

 
  

-  M
eerjarenbeleid: de resultaten kunnen fluctueren over de jaren heen. Deels w

ordt hierm
ee in de risicoanalyse  

 
  

  rekening gehouden, deels zal hiervoor een beperkte extra reserve m
oeten w

orden aangehouden.
 

 • Tekorten – In eerste instantie w
orden tekorten ten laste van het eigen verm

ogen gebracht. W
anneer het eigen  

 
  

verm
ogen onder het m

inim
aal gew

enste niveau kom
t w

ordt een bijdrage van de scholen verw
acht, naar rato van  

 
  

het aantal leerlingen. Dit geldt ook w
anneer de kosten van de afgegeven toelaatbaarheidsverklaringen vso  

 
  

(teldatum
 1 oktober plus peildatum

 1 februari), hoger zijn dan de bekostiging zw
are ondersteuning die het  

 
  

sam
enw

erkingsverband van DUO
 ontvangt.

 
• Risico’s – Periodiek w

ordt een integrale risicoanalyse gehouden. Jaarlijks w
ordt deze tw

eem
aal herijkt bij het opstellen  

 
  

van de m
eerjarenbegroting en het jaarverslag. In de risicoparagraaf w

ordt hier een sam
envatti

ng van gegeven. Bij het  
 

  
vertalen van de risico’s naar de benodigde w

eerstandscapaciteit (bufferverm
ogen) kan onderscheid w

orden gem
aakt  

 
  

tussen risico’s die het sam
enw

erkingsverband m
oet kunnen dragen en de risico’s die w

orden gedragen door  
 

  
de schoolbesturen.

Bij het opstellen van de m
eerjarenbegroting is verder gebruik gem

aakt van de volgende inform
atie:

Leerlingaantallen per teldatum
 1 oktober 2019 conform

 de Kijkglas 1 van DU
O

 (versie oktober 2019).
 

• De m
eest actuele gegevens en tarieven van het m

inisterie van O
CW

. 
 

• Tussentijdse financiële rapportages, inclusief lopende verplichtingen.
 

• Actuele ontw
ikkelingen.
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De w
erkelijke leerlingaantallen tot en m

et teldatum
 1 oktober 2018 zijn overgenom

en uit de databestanden van DU
O

. 

In hoofdstuk 4 w
ordt ingegaan op de baten, in hoofdstuk 5 kom

en de lasten aan de orde. Hoofdstuk 6 bevat het totaaloverzicht. 
Ten slotte kom

en in hoofdstuk 7 voor alle onderdelen de risico’s aan de orde (bron: risicoanalyse oktober/novem
ber 2016) en 

de ontw
ikkeling van de financiële positie.

3. Leerlingen

Het belangrijkste gegeven bij het opstellen van de m
eerjarenbegroting is de verw

achte ontw
ikkeling van de leerlingaantallen. 

Het sw
v beschikt over drie prognoses.

 
• De eigen opgaven van de schoolbesturen: de scholen m

aken een redelijk adequate inschatti
ng. De optelsom

 voor  
 

  
de hele regio kan echter een kleine vertekening laten zien, om

dat scholen in hun prognose ook een inschatti
ng  

 
  

m
aken op basis van het verw

achte m
arktaandeel. Regionaal m

oet dat effect w
egvallen, m

aar dat is niet altijd het  
 

  
geval.

 
• Gem

eentelijke prognoses: de laatste prognoses lopen te zeer uiteen om
 deze m

ee te nem
en in de prognose voor  

 
  

het sam
enw

erkingsverband.
 

• Prognose van DU
O

: deze prognose is redelijk actueel, nadeel is dat de cijfers alleen per volledig BRIN
 num

m
er  

 
  

beschikbaar zijn. Er w
ordt geen onderscheid gem

aakt naar vestigingen. Daar w
aar een school m

eerdere vestigingen  
 

  
heeft in verschillende sw

v’s, zijn de cijfers niet geheel toepasbaar.

De uitkom
sten van deze drie m

odellen kom
en in absolute aantallen niet geheel overeen. Ze laten echter w

el allen dezelfde 
tendens zien. O

p basis daarvan w
ordt in de m

eerjarenbegroting gerekend m
et een gem

iddelde daling van de leerling 
populatie m

et - 0,5%
.

Deze	uitgangspunten	leiden	tot	de	volgende	ontw
ikkeling	in	leerlingaantallen:

Het deelnam
epercentage pro is na een aanvankelijke stijging w

eer gedaald naar rond de 1,7%
. De afgelopen jaren  

vertoonden een redelijk stabiel beeld. Hierin w
ordt voor de kom

ende jaren geen verandering voorzien.

Leerlingen en deelnam
epercentages op teldatum

Leerlingen vo
01-10-2018

01-10-2019
01-10-2020

01-10-2021
01-10-2022

01-10-2023

vo overige
15.281

14.999
14.924

14.849
14.774

14.700

leerlingen lw
oo

17
0

0
0

0
0

leerlingen pro
259

258
257

256
255

254

Totaal vo
15.557

15.257
15.181

15.105
15.029

14.954

N
ieuw

kom
ers < 1 jr in N

L
0

111
0

0
0

0

lln vavo tg
0

77
0

0
0

0

Totaal vo
15.557

15.330
15.181

15.105
15.029

14.954

Leerlingen vso
01-10-2018

01-10-2019
01-10-2020

01-10-2021
01-10-2022

01-10-2023

categorie 1 (laag)
333

355
355

355
355

355

categorie 2 (m
idden)

23
31

31
31

31
31

categorie 3 (hoog)
25

20
20

20
20

20

Totaal VSO
381

406
406

406
406

406

Deelnam
epercentages

01-10-2018
01-10-2019

01-10-2020
01-10-2021

01-10-2022
01-10-2023

pro
1,66%

1,68%
1,69%

1,69%
1,70%

1,70%

vso
2,45%

2,65%
2,67%

2,69%
2,70%

2,71%
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De deelnam
e aan het vso laat zich lastiger inschatten. In eerste instantie w

as er sprake van een stabiel beeld.  
De laatste tw

ee jaar is er juist sprake van een stijging. Het is lastig om
 de oorzaken van de stijging goed te ontleden. 

W
at w

el duidelijk is, is dat een deel van de stijging verklaard w
ordt doordat het aantal thuiszitters de afgelopen periode 

gedaald is. Deze leerlingen gaan veelal naar het vso. Daarnaast geldt dat w
aar onderw

ijs-zorgarrangem
enten w

orden 
georganiseerd, dit veelal leidt tot een inschrijving in het vso. 

De toekom
stige ontw

ikkeling  is lastig in te schatten. Voor dit m
om

ent w
ordt ervan uitgegaan dat het aantal vso-leerlingen 

de kom
ende jaren gelijk zal blijven. Door de krim

p stijgt het deelnam
epercentage licht. N

aar verw
achting zullen m

eer 
thuiszitters w

eer onderw
ijs gaan volgen in het vso.

4. Baten

De baten die van O
CW

 w
orden ontvangen, zijn te beschouw

en als een lum
psum

. W
elisw

aar w
ordt in de bekostiging 

onderscheid gem
aakt tussen bekostiging voor lichte en zw

are ondersteuning, en daarbinnen tussen personeel en  
m

aterieel, m
aar dat zegt niets over w

aaraan de gelden besteed m
oeten w

orden.
Daarnaast ontvangt het sw

v enkele geoorm
erkte baten, in de vorm

 van vergoedingen en subsidies. Deze w
orden 

 gepresenteerd onder “geoorm
erkte baten program

m
a’s”. Deze baten hebben voornam

elijk betrekking op De Delta.  
Bij de toelichting op program

m
a 3 w

ordt dit nader toegelicht. Verder is er tijdelijk sprake van extra baten in het kader  
van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo (€ 62.000). De w

erkelijk toegekende subsidie is hoger, m
aar die 

heeft ook betrekking op andere sw
v. In deze m

eerjarenbegroting is alleen gerekend m
et het eigen aandeel.

De	lum
psum

	en	de	overige	baten	zijn	als	volgt	opgebouw
d:

De baten voor lichte en zw
are ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor lichte ondersteuning is 

dit € 98,00 voor zw
are ondersteuning ca. € 622. 

De baten voor lw
oo en pro w

orden vastgesteld op basis van het deelnam
epercentage per 1 oktober 2012 (resp. 6,85%

 en 
1,62%

). Dit deelnam
epercentage w

ordt verm
enigvuldigd m

et het totaal aantal leerlingen VO
 op teldatum

 1 oktober t-1. 
Het aldus berekende genorm

eerde aantal lw
oo- en pro-leerlingen w

ordt verm
enigvuldigd m

et het daarvoor geldende 
tarief (€ 4.641). 

M
et passend onderw

ijs krijgen alle sam
enw

erkingsverbanden relatief evenveel m
iddelen voor zw

are ondersteuning.  
Dit is anders dan de situatie voor de invoering van passend onderw

ijs. Toen w
aren deze m

iddelen ongelijk verdeeld over 
het land. Deze verandering (verevening) brengt herverdeeleffecten m

et zich m
ee. Daarom

 is er een overgangsregeling, 
w

aarin de regio’s in vijf jaar tijd (tussen 2015 en 2020) naar het nieuw
e budget toegroeien. Dit betekent dat vanaf schooljaar 

2020/21 over het volledige budget beschikt kan w
orden. 

Baten
2020

2021
2022

2023

lichte ondersteuning algem
een

1.502.291
1.487.738

1.480.290
1.472.842

lichte ondersteuning lw
oo

4.875.389
4.828.160

4.803.989
4.779.818

lichte ondersteuning pro
1.153.857

1.142.680
1.136.959

1.131.239

zw
are ondersteuning

9.615.963
9.496.456

9.424.129
9.376.844

verevening zw
are ondersteuning

-459.190
0

0
0

Lum
psum

 rijksbijdragen
16.688.310

16.955.034
16.845.367

16.760.743

overige baten
0

0
0

0

geoorm
erkte baten program

m
a's

1.467.000
1.467.000

1.467.000
1.405.000

Totale baten
18.155.310

18.422.034
18.312.367

18.165.743

O
ntw

ikkeling deelnam
e pro

3,10 %

2,90 %

2,70 %

2,50 %

2,30 %

2,10 %

1,90 %

1,70 %

1,50 %

N
iveau 1/10/2012

Vorige begroting

Landelijk gem
iddelde

W
erkelijk

Prognose

1-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-2011

3,60 %

3,40 %

3,80 %

3,20 %

3,00 %

2,80 %

2,60 %

2,40 %

2,20 %

2,00 %

Vorige begroting

Landelijk gem
iddelde

W
erkelijk

Prognose

1-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-20111-10-2011

O
ntw

ikkeling deelnam
e VSO
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5. Lasten

Het beleid van het sw
v, zoals dat geform

uleerd is in het ondersteuningsplan, is vertaald naar program
m

a’s. Een groot 
deel van de lasten w

ordt bepaald doordat het sw
v eigen personeel in dienst heeft. In deze paragraaf w

ordt eerst de  
verdeling van de personele inzet over de program

m
a’s toegelicht. Vervolgens w

orden de afzonderlijke program
m

a’s toegelicht. 

5.1	Personeel
De begroting van de salarislasten is gebaseerd op de w

erkelijke loonkosten per augustus 2019 en de voorziene verand-
eringen in de form

atie. Rekening is gehouden m
et de ontw

ikkeling zoals afgesproken in de CAO
.  

De personele capaciteit w
ordt als volgt in de diverse program

m
a’s ingezet:

In verband m
et de recente ontw

ikkelingen w
ordt op De Delta tijdelijk extra capaciteit ingezet.  

Daarnaast w
ordt extern een interim

 directeur ingehuurd.

5.2	Beleid	Sam
enw

erkingsverband	–	Program
m
a’s

O
m

 te zorgen voor een goede aansluiting op het O
ndersteuningsplan 2020-2024 is een herschikking toegepast in de 

program
m

a’s. De indeling gaat van licht naar zw
aar en van op de reguliere school via bovenschools naar vso.  

Hieronder is een “conversietabel” opgenom
en.

Program
m

a 1 – Passend onderw
ijs op de scholen

Passend onderw
ijs op de scholen w

ordt in het sw
v op drie m

anieren vorm
gegeven: 

 
• Specifieke basisondersteuning: versterking van de basisondersteuning op de vo-scholen. 

 
• Specifieke basisondersteuning vm

bo: versterking van de basisondersteuning op de vm
bo-scholen, het voorm

alige lw
oo. 

 
• Basisondersteuning Praktijkonderw

ijs: Praktijkonderw
ijs w

ordt ook gezien als een basisvoorziening.

Program
m
a	1a	–	Specifieke	basisondersteuning

Kern van het beleid van het sw
v is een sterke basisondersteuning op de vo-scholen. N

aast de investering die de scholen 
zelf doen w

orden de scholen gefaciliteerd in het verder om
hoog brengen van het niveau van de basisondersteuning 

(specifieke basisondersteuning). Hiervoor ontvangen de scholen € 100 per leerling. Tevens ontvangen de scholen een 
bedrag per school van € 25.000. Voorheen w

aren dit tw
ee budgetten: € 20.000 voor extra ruim

te in de norm
jaartaak van 

docenten voor extra BPO
 en € 2.630 voor m

ateriële kosten.
Daar bovenop ontvangen de scholen m

iddelen voor extra ondersteuning in de vorm
 van de inzet van Begeleiders Passend 

O
nderw

ijs op de scholen. Daarnaast is er budget voor kw
aliteitsverbetering, toerusting en specifieke problem

atiek (dyslexie).
M

et deze ondersteuning op de vo-scholen w
ordt beoogd om

 zoveel m
ogelijk leerlingen in het reguliere onderw

ijs een 
plaats te bieden.
Voor extra ondersteuning van leerlingen die alle basis- en extra ondersteuning al hebben gekregen, kunnen de scholen 
plusarrangem

enten aanvragen, deze arrangem
enten zijn bedoeld om

 schooluitval te voorkom
en.

Program
m
a	1b	–	Specifieke	basisondersteuning	vm

bo
Het sw

v heeft gekozen voor lw
oo opting out. Dit betekent dat geen aanw

ijzingen lw
oo m

eer w
orden afgegeven en dat 

de bekostiging vanaf 2018 gebeurt op basis van populatiebekostiging. De toedeling van het budget aan de vm
bo-scholen 

vindt plaats op basis van het aantal vm
bo-leerlingen op teldatum

 1 oktober t-1. Hierm
ee w

ordt recht gedaan aan het 
uitgangspunt dat lw

oo in het verleden een vm
bo-arrangem

ent w
as en ook nu bestem

d blijft voor deze doelgroep.

Het budget voor specifieke basisondersteuning vm
bo w

ordt als volgt berekend:
 

- 
Totale bekostiging lw

oo en pro
 

- 
M

inus bekostiging TLV pro
 

- 
M

inus 5%
 t.b.v. De Delta

Totaal
P2 - extra m

et sw
v

P3 - De Delta
P5 - sam

enw
erking

P8 - Bestuur en org.

fte
€

fte
€

fte
€

fte
€

fte
€

fte
€

De Delta

onderw
ijzend personeel (structureel)

20,98
1.910.679

20,98
1.910.679

onderw
ijzend personeel (tijdelijk 2020)

1,00
91.071

1,00
91.071

onderw
ijs onderst. pers. (structureel)

4,00
305.532

4,00
305.532

onderw
ijs onderst. pers. (tijdelijk 2020)

0,70
53.468

0,70
53.468

Subtotaal De Delta
26,68

2.360.750
0,00

0
26,68

2.360.750
0,00

0
0,00

0
0,00

0

Sam
enw

erkingsverband

directeur
1,00

114.000
0,00

0
0,00

0
0,00

0
1,00

114.000
0,00

0

secretariaat
0,80

43.000
0,80

43.000
0,00

0
0,00

0
0,00

0
0,00

0

Loket passend onderw
ijs

4,70
447.000

3,70
361.000

0,00
0

1,00
86.000

0,00
0

0,00
0

Subtotaal Sam
enw

erkingsverband
6,50

604.000
4,50

404.000
0,00

0
1,00

86.000
1,00

114.000
0,00

0

Totaal personeel
33,18

2.964.750
4,50

404.000
26,68

2.360.750
1,00

86.000
1,00

114.000
0,00

0

N
ieuw

e program
m

aindeling (vanaf 2020)
O

ude program
m

aindeling (t/m
 2019)

Program
m

a 1 - Passend onderw
ijs op de scholen

			Program
m
a	1a	-	Specifieke	basisondersteuning

Pr.1: Passend onderw
ijs op de scholen

			Program
m
a	1b	-	Specifieke	basisondersteuning	vm

bo
Pr.4A: Leerw

egondersteunend O
nderw

ijs

			Program
m
a	1c	-	Basisondersteuning	Praktijkonderw

ijs
Pr.4B: Praktijkonderw

ijs

Program
m

a 2 - Extra ondersteuning m
et hulp van het sw

v
Pr.2: Passend onderw

ijs m
et hulp van het SW

V

Program
m

a 3 - Passend onderw
ijs tijdelijk bovenschools (De Delta)

Pr.3: Passend onderw
ijs tijdelijk bovenschools (De Delta)

Program
m

a 4 - Passend onderw
ijs op vso

Pr.4C: Voorgezet Speciaal O
nderw

ijs

Program
m

a 5 - Sam
enw

erken bij zorgplicht en overgangen
Pr.5: Sam

enw
erken bij zorgplicht en overgangen

Program
m

a 6 - Kw
aliteitszorg

Pr.6: Kw
aliteitszorg

Program
m

a 7 - O
ntw

ikkelingen
Pr.7: O

ntw
ikkelingen

Program
m

a 8 - Bestuur en organisatie
Pr.8: Bestuur en organisatie
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Program
m
a	1c	–	Basisondersteuning	Praktijkonderw

ijs
Het sw

v is verantw
oordelijk voor het afgeven van de TLV’s voor het Praktijkonderw

ijs. Hiervoor gelden de landelijke cri-
teria. De pro-scholen ontvangen van DU

O
 de basisbekostiging en van het sw

v de ondersteuningsbekostiging. De afdracht 
vindt plaats op basis van het w

erkelijke aantal leerlingen m
et een TLV voor pro per 1 oktober t-1.

Bepalend voor bekostiging door het sw
v is op w

elke school de pro- leerling staat ingeschreven. Alle leerlingen die op een 
pro-school binnen het sw

v staan ingeschreven, w
orden door het sw

v bekostigd (ongeacht w
ie de TLV heeft afgegeven).

Dit leidt tot het volgende overzicht: 

Program
m

a 2 – Extra ondersteuning m
et hulp van het SW

V

Daar w
aar leerlingen niet binnen de basisondersteuning in program

m
a 1 kunnen w

orden geholpen, kan een beroep 
w

orden gedaan op extra ondersteuning van het Loket Passend O
nderw

ijs. Deze ondersteuning vindt plaats op de eigen 
school. Daarnaast is er budget voor m

aterialen.

In de begroting zijn hiervoor de volgende m
iddelen opgenom

en:

Program
m

a 3 – Passend onderw
ijs tijdelijk bovenschools (De Delta)

De Delta is de bovenschoolse voorziening van het sw
v. Het doel is om

 de leerlingen succesvol terug te plaatsen in het 
vo of voor hen een succesvol exam

entraject te realiseren. Het onderw
ijs op De Delta w

ordt gegeven door professionele 
docenten, m

et extra ondersteuning voor alle leerlingen. 

De Delta w
ordt voornam

elijk bekostigd doordat de scholen w
aar de leerling vandaan kom

t, de basisbekostiging m
et de 

leerling m
eegeven. De accountant heeft geadviseerd het tarief (tot 2019 € 7.000) jaarlijks te indexeren. Aangezien het 

gehanteerde tarief een afgerond tarief is, is ervoor gekozen niet jaarlijks te doen. Inm
iddels w

ordt als gem
iddeld bedrag 

ook door O
CW

 gerekend m
et € 8.000 per leerling. Vanaf 2020 zal dit bedrag ook m

et de scholen w
orden verrekend. 

Daarbovenop w
ordt 5%

 van het lw
oo-budget benut als dekking (= € 243.000). Aangezien hier sprake is van intern allocatie-

beleid en dit niet leidt tot een feitelijke batenverhoging, w
ordt dit in de overzichten buiten beschouw

ing gelaten.   
Bij elkaar w

ordt hierm
ee ongeveer de helft van de lasten gedekt. Tot 2017 ontving het SW

V voor De Delta gem
eentelijke 

subsidie. Die is m
et ingang van 2018 kom

en te vervallen. 

De structurele netto last voor het SW
V bedraagt ruim

 € 1,3 m
iljoen (totale lasten m

inus geoorm
erkte baten). In verband m

et 
ziekte van de directeur van De Delta is tijdelijk een interim

 directeur aangesteld. In de begroting is er rekening m
ee gehouden dat 

dit duurt tot de zom
ervakantie van 2020. Tevens is rekening gehouden m

et extra lasten in verband m
et veranderingen. Een deel 

hiervan w
ordt zichtbaar in een eenm

alige en tijdelijke verhoging van de form
atie. De interim

 directeur stelt een nieuw
 schoolplan 

op voor De Delta. Dit plan w
ordt voorjaar 2020 gepresenteerd. O

nderdeel hiervan is een m
eer gedetailleerde en onderbouw

de 
opzet van de begroting. In afw

achting hiervan is ervoor gekozen om
 in deze m

eerjarenbegroting nog te w
erken m

et de oude opzet.

De opbouw
 van program

m
a 3 is als volgt:

Uitgegaan w
ordt van een deelnam

e van gem
iddeld 175 leerlingen. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen gedaald naar het 

huidige niveau. In eerste instantie w
erd nog uitgegaan van een verdere daling naar ca. 150 leerlingen, om

dat w
erd gerekend op 

een sterkere daling van het vm
bo. 

Voor de kom
ende jaren w

ordt geen verandering van het aantal Delta-leerlingen verw
acht. Aan de ene kant zal het feit dat er 

geen vm
bo basis en kader-exam

en m
eer op  De Delta kan w

orden gedaan tot een daling kunnen leiden. Aan de andere kant 
w

orden m
eer leerlingen verw

acht via onderinstroom
, om

 te bereiken dat m
eer leerlingen uiteindelijk in het reguliere vo hun 

diplom
a kunnen halen. Verder blijven de Entree-groepen groeien. Leerlingen jonger dan 16 jaar kunnen nog niet naar het m

bo, 
dus om

 hen “binnenboord” te houden kunnen ze hiervoor terecht bij De Delta.

In deze m
eerjarenbegroting is dus gerekend m

et een stabiel aantal leerlingen, in de risicoanalyse is rekening gehouden m
et een 

m
ogelijke daling. De ontw

ikkelingen zullen strak gem
onitord w

orden, zodat eventuele m
aatregelen tijdig kunnen w

orden genom
en.

Program
m

a 1 - Passend onderw
ijs op de scholen

2020
2021

2022
2023

Program
m

a 1a - Specifieke basisondersteuning

Basisondersteuning op de scholen
0 

0 
0 

0 

Basisondersteuning - Dyslexie
27.625 

27.625 
27.625 

27.625 

Specifieke basisondersteuning - bedrag per leerling
1.532.950 

1.518.100 
1.510.500 

1.502.900 

Specifieke basisondersteuning - schoolbedrag
475.000 

475.000 
475.000 

475.000 

Extra ondersteuning - Begeleiders Passend O
nderw

ijs
1.300.000 

1.300.000 
1.300.000 

1.300.000 

Extra ondersteuning - Plusarrangem
enten

100.000 
100.000 

100.000 
100.000 

Subtotaal program
m

a 1a
3.435.575 

3.420.725 
3.413.125 

3.405.525 

Program
m

a 1b - Basisondersteuning vm
bo

Totaal bekostiging lw
oo en pro

6.029.246
5.970.840

5.940.948
5.911.057

M
inus bekostiging TLV’s pro

-1.197.347
-1.192.706

-1.188.065
-1.183.424

M
inus 5%

 t.b.v. De Delta
-241.595

-238.907
-237.644

-236.382

Subtotaal program
m

a 1b
4.590.304

4.539.227
4.515.239

4.491.251

Program
m

a 1c - Basisondersteuning Praktijkonderw
ijs

1.197.347
1.192.706

1.188.065
1.183.424

Totaal lasten program
m

a 1
9.223.226

9.152.658
9.116.429

9.080.200

Program
m

a 2 - Extra ondersteuning m
et hulp van het sw

v
2020

2021
2022

2023

Personeel
404.000 

404.000 
404.000 

404.000 

Bijscholing personeel op de scholen
25.000 

25.000 
25.000 

25.000 

Afschrijvingen
5.500 

5.500 
5.500 

5.500 

Huisvesting
49.700 

49.700 
49.700 

49.700 

O
verige lasten

17.500 
17.500 

17.500 
17.500 

Totaal lasten program
m

a 2a
501.700

501.700
501.700

501.700

Program
m

a 3 - Tijdelijk bovenschools (De Delta)
2020

2021
2022

2023
O

pm
erkingen

Personeel - salarislasten
2.360.750 

2.216.210 
2.216.210 

2.216.210 

O
verige personeelslasten

176.000 
76.000 

76.000 
76.000 

Afschrijvingen
75.500 

75.500 
75.500 

75.500 

Huisvesting
152.000 

152.000 
152.000 

152.000 

O
verige lasten

156.750 
156.750 

156.750 
156.750 

Totaal lasten program
m

a 3
2.921.000

2.676.460
2.676.460

2.676.460

O
vergedragen basisbekostiging (“geld volgt leerling”)

1.400.000 
1.400.000 

1.400.000 
1.400.000 

o.b.v.	175	leerlingen	à	€	8000

Bijdragen derden (o.a. ouderbijdragen)
5.000 

5.000 
5.000 

5.000 

Bijdrage uit lw
oo-budget (5%

)
0 

0 
0 

0 
fictieve	bate,	geen	extra	geld

Totaal baten program
m

a 3
1.405.000

1.405.000
1.405.000

1.405.000

Totaal lasten program
m

a 3 (nett
o)

1.516.000
1.271.460

1.271.460
1.271.460
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Program
m

a 4 – Passend onderw
ijs op vso

Het sw
v is verantw

oordelijk voor de afgifte toelaatbaarheidsverklaringen vso. Daarm
ee is er ook de verantw

oordelijkheid 
voor de afdracht van de ondersteuningsbekostiging. De schoolbesturen ontvangen van DU

O
 de basisbekostiging. 

De hoogte van deze posten is het resultaat van het beleid op langere term
ijn van het SW

V. In hoofdstuk 1 is dit al nader toegelicht.
De afdracht van de ondersteuningsbekostiging vso op basis van de teldatum

 1 oktober t-1 w
ordt nam

ens het sw
v door DUO

 
aan de desbetreffende schoolbesturen overgem

aakt. Dit is gedaan om
 de adm

inistratieve last voor het sw
v te beperken. 

Bij de berekening van de hoogte van de lasten spelen de volgende drie elem
enten een rol:

Afdracht	vso	teldatum
	(1	oktober)

O
p basis van de leerlingaantallen op teldatum

 t-1, m
oet de ondersteuningsbekostiging voor het vso w

orden afgedragen. 
Het sw

v is verantw
oordelijk voor de verstrekking van de TLV’s. Het sw

v dat de eerste TLV voor een leerling verstrekt, blijft 
gedurende de schoolloopbaan van de leerling verantw

oordelijk voor de bekostiging, ongeacht in w
elk sw

v de leerling naar 
school gaat. Een bijzondere categorie zijn de residentiële leerlingen. Bij hen is veelal geen sprake van een TLV, m

aar daar 
geldt het principe dat het SW

V w
aar de leerling schoolgaand w

as voor de residentiële plaatsing, de plaatsing bekostigt.

Afdracht	ondersteuningsbekostiging	vso	peildatum
	(1	februari)

Vanaf 1 augustus 2015 m
oet, op basis van peildatum

 t, de ondersteuningsbekostiging (personeel en m
aterieel) van de 

groei w
orden afgedragen. De berekening hiervan w

ordt opgebouw
d naar het saldo van het aantal nieuw

e toelaatbaar-
heidsverklaringen m

inus het aantal vertrokken leerlingen per vso-school. Verhuizingen w
orden hierin niet m

eegerekend. 
Per school geldt dat als het aantal leerlingen op de peildatum

 groter is dan het aantal op de teldatum
, de ondersteun-

ingsbekostiging voor de groei m
oet w

orden afgedragen. W
anneer het aantal leerlingen op peildatum

 lager is dan op 
teldatum

, vindt geen verrekening plaats. 
De w

erkelijk te bekostigen tussentijdse groei w
as 16 leerlingen categorie 1 op 1 februari 2019.  

Voorzichtigheidshalve is hier de kom
ende jaren ook rekening m

ee gehouden.

Afdracht	basisbekostiging	vso	peildatum
De vso-school ontvangt van DU

O
 niet de basisbekostiging voor de groei. Sinds 1 augustus 2018 is het sw

v verplicht om
 bij 

tussentijdse groei naast de ondersteuningsbekostiging ook de basisbekostiging (personeel en m
aterieel) over te dragen 

aan de vso-scholen. 

Plusbekostiging	vso
Het sw

v voert sam
en m

et tw
ee andere sw

v ’s sinds 2018 een pilot, om
 de bureaucratie rondom

 de toekenning van TLV’s in de 
categorieën 2 en 3 te verm

inderen. Het blijkt ingew
ikkeld om

 de TLV-aanvragen voor deze categorieën goed te onderbouw
en, 

terw
ijl het evident is dat een hogere bekostigingscategorie aan de orde is. Daarom

 w
orden voor leerlingen op het PC Hooft- 

college alleen nog TLV’s categorie 1 afgegeven. Aanvullend w
ordt voor leerlingen m

et extra ondersteuningsbehoeften een 
toeslag gegeven van 70%

 van het verschil tussen categorie 1 en categorie 2 (€ 8.200). Het gaat hier om
 ca. 30 leerlingen. 

Bij elkaar leidt dit tot de volgende opbouw
:

Program
m

a 5 – Sam
enw

erken bij zorgplicht en overgangen

De leerling stroom
 is de belangrijkste grootheid w

aarop het sw
v kan sturen (voornam

elijk op de w
at langere term

ijn).  
Program

m
a 5 is bedoeld om

 dit te stroom
lijnen. Hier is voornam

elijk de instroom
 vanuit het po en het so van belang.  

O
ok is het belangrijk dat leerlingen na hun vo-loopbaan goed terecht kom

en. Daarom
 w

ordt ook aandacht besteed aan  
de overgang vo-m

bo. Belangrijk is dat alle leerlingen “in beeld” blijven.

Het budget voor program
m

a 5 is als volgt opgebouw
d:

Program
m

a 6 – Kw
aliteitszorg 

Kw
aliteitszorg is voor het sw

v een belangrijk aandachtspunt. In de eerste helft van 2020 w
ordt op basis van het nieuw

e 
ondersteuningsplan een plan gem

aakt voor de kw
aliteitszorg. O

ok w
ordt er een com

m
unicatieplan gem

aakt, beide  
elem

enten m
oeten een bijdrage leveren aan het realiseren en in beeld brengen van de behaalde resultaten. 

Afh
ankelijk van de uitkom

sten leidt dit tot structurele lasten. De hoogte hiervan is nog onbekend, vanaf 2020 is hier  
indicatief budget voor gereserveerd. 

Het budget voor program
m

a 6 is als volgt opgebouw
d:

Program
m

a 7 – O
ntw

ikkelingen

Het sw
v heeft structureel m

iddelen beschikbaar voor het verbeteren van bestaande voorzieningen, arrangem
enten en  

processen. O
ok is er ruim

te voor nieuw
e ontw

ikkelingen. Een belangrijk aandachtspunt in 2020 is de afronding van het 
nieuw

e ondersteuningsplan 2020-2024.
Het project Buitenkans is gericht op het vergroten van de kansen op plaatsing in het m

bo voor een m
oeilijk plaatsbare  

doelgroep. Tot 2019 w
as het bedrag ondergebracht bij De Delta. O

m
dat het een tijdelijk project betreft is het in program

m
a 

7 beter op zijn plaats. In 2020 w
ordt bekeken of Buitenkans geborgd kan w

orden m
iddels reguliere bekostiging of dat het 

een m
aatregel blijft in het nieuw

e  vsv- convenant van de regio. Vooralsnog gaan w
e ervan uit dat de financiering vanuit het 

sw
v nodig blijft.

Program
m

a 4 - Passend onderw
ijs op vso

2020
2021

2022
2023

Afdracht vso

afdracht teldatum
4.829.808 

4.982.078 
4.982.078 

4.982.078 

afdracht peildatum
, onderst.bekostiging (tt

 groei)
176.303 

176.303 
176.303 

176.303 

afdracht peildatum
, basisbekostiging (tt

 groei)
121.937 

121.937 
121.937 

121.937 

Totaal afdracht vso
5.128.047

5.280.317
5.280.317

5.280.317

Plusbekostiging vso
175.000

175.000
175.000

175.000

Totaal program
m

a 4
5.303.047

5.455.317
5.455.317

5.455.317

Program
m

a 5 - Sam
enw

erken bij zorgplicht en overgangen
2020

2021
2022

2023

Personeel - salarislasten
86.000 

86.000 
86.000 

86.000 

Ingehuurd personeel (ACT)
30.000 

30.000 
30.000 

30.000 

O
verige personeelslasten

10.000 
10.000 

10.000 
10.000 

Adviescom
m

isie po-vo
0 

0 
0 

0 

O
nderw

ijs Transparant (overdracht po/so-vo/vso)
20.000 

20.000 
20.000 

20.000 

Intergrip (overdracht vo-m
bo)

4.000
4.000

4.000
4.000

O
vergang vm

bo tl naar m
bo (arrangem

ent eerste jaar m
bo)

8.000
8.000

0
0

M
aterialen, testen, toetsen

10.000 
10.000 

10.000 
10.000 

Totaal program
m

a 5
168.000

168.000
160.000

160.000

Program
m

a 6 - Kw
aliteitszorg

2020
2021

2022
2023

Inhuur personeel
20.000 

20.000 
20.000 

20.000 

M
onitoring

0 
0 

0 
0 

O
verige lasten

17.000 
17.000 

17.000 
17.000 

Totaal program
m

a 6
37.000

37.000
37.000

37.000
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De subsidieperiode van De Leidsche Aanpak eindigt op 31 juli 2022. 
Aanvullend zijn budgett

en opgenom
en voor de volgende onderw

erpen:
 

• Sam
enw

erking	vo-vso: in het nieuw
e ondersteuningsplan w

ordt de am
bitie uitgesproken om

 de sam
enw

erking  
 

  
tussen vo en vso te versterken. De schoolbesturen zien dit prim

air als een taak van henzelf. Het sw
v w

il hier een 
 

  
im

pulssubsidie voor beschikbaar stellen. Hiervoor is een stelpost van € 30.000 opgenom
en.

 
• ISK: in de bestem

m
ingsreserve staat hier nog een bedrag voor gereserveerd. Er is nog geen zicht op hoe de besteding  

 
  

hiervan precies zal zijn. W
el is duidelijk dat het N

T2-onderw
ijs beter binnen de scholen m

oet w
orden georganiseerd.  

 
  

Hier w
ordt structureel budget voor gereserveerd.

 
• Passend	alternatief	havo-vw

o: op basis van het projectplan w
orden hier op voorhand m

iddelen voor gereserveerd.  
 

  
Aangezien er vooralsnog geen geschikte huisvesting beschikbaar lijkt, w

ordt ervan uitgegaan dat hier in 2020 nog  
 

  
geen budget voor hoeft te w

orden gereserveerd.
 

• Begaafde leerlingen: in het kader van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo bij O
CW

 een projectplan  
 

  
ingediend. O

nafh
ankelijk van toekenning van de subsidie w

ordt een project ingericht, totale lasten € 124.000.  
 

  
W

anneer de subsidie w
ordt toegekend ontvangt het sw

v gedurende 4 jaar een bedrag van € 64.000.  
 

  
In de begroting is hier al rekening m

ee gehouden.

Ten slotte w
orden incidenteel m

iddelen beschikbaar gesteld voor de ontw
ikkelagenda vso en projecten om

 het aantal risico- 
leerlingen terug te dringen. Deze projecten w

orden bekostigd vanuit het “oude” verm
ogen van het SW

V, dat al voor de start 
van passend onderw

ijs is opgebouw
d. De projecten zijn gestart in schooljaar 2018/19 en lopen door tot en m

et 31 juli 2021.
Voor de ontw

ikkelagenda vso geldt w
elisw

aar dat het project stopt na schooljaar 2020-2021, daarna is er de m
ogelijkheid 

dat het doorgang kan vinden vanuit de post “structurele m
iddelen na pilots”.

De m
iddelen voor de ontw

ikkelagenda vo zijn vanaf 2020 structureel onderdeel van program
m

a 1.

Program
m

a 8 – Bestuur en organisatie

In program
m

a 8 vindt de bedrijfsvoering van het SW
V zijn plaats. De budgetten in dit program

m
a zijn norm

aliter redelijk 
stabiel. Sinds m

ei 2018 is het SW
V geconfronteerd m

et een aantal aangescherpte verplichtingen in het kader van de AVG. 
Een van de gevolgen is dat een Functionaris Gegevensbescherm

ing is aangesteld, deze w
ordt ingehuurd via O

HM
. 

Ten slotte is een post opgenom
en voor lasten rond de vernieuw

ing van de governance.

Het budget is als volgt opgebouw
d:

Program
m

a 7 - O
ntw

ikkelingen
2020

2021
2022

2023
O

pm
erkingen

Regulier projectenbudget
50.000

50.000
50.000

50.000
w

.o. ontw
ikkelen m

onitoring

Buitenkans
70.000

70.000
70.000

70.000

De Leidsche Aanpak
15.000

15.000
10.000

0
tot	en	m

et	31	juli	2022

Sam
enw

erking vo-vso
30.000

30.000
30.000

30.000
stelpost

ISK
45.000

45.000
45.000

45.000
stelpost

Passend alternatief havo-vw
o

0
50.000

50.000
50.000

stelpost

Begaafde leerlingen
124.000

124.000
124.000

0
cofinanciering,	50%

	subsidie

O
ntw

ikkelagenda vso (uit “oud” verm
ogen)

300.000 
175.000 

0 
0 

€	50.000	per	locatie

Terugdringen risicoleerlingen (uit “oud” verm
ogen)

200.000 
200.000 

0 
0 

betreft	ca.	200	lln	plus	thuiszitters

Structurele m
iddelen na pilots

0 
125.000 

300.000 
300.000 

stelpost

Totaal lasten program
m

a 7
834.000

884.000
679.000

545.000

Program
m

a 8 - Bestuur en organisatie
2020

2021
2022

2023
O

pm
erkingen

Eigen personeel
114.000 

114.000 
114.000 

114.000 

Inhuur controller
25.000 

25.000 
25.000 

25.000 

O
verige personeelslasten

2.500 
2.500 

2.500 
2.500 

Adm
inistratie en beheer

46.000 
46.000 

46.000 
46.000 

M
aatregelen AVG (w

.o. FG)
10.000 

10.000 
10.000 

10.000 

Com
m

unicatie (w
ebsite, advies)

25.000 
25.000 

25.000 
25.000 

Bestuurskosten 
1.000 

1.000 
1.000 

1.000 

Geschillencom
m

issie
5.000 

5.000 
5.000 

5.000 

O
verige lasten

20.000 
20.000 

20.000 
20.000 

m
.n. governance

Totaal program
m

a 8
248.500

248.500
248.500

248.500
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6. Resultaat

Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht: 

De eerste jaren is er sprake van grote negatieve resultaten. Enerzijds w
ordt dit veroorzaakt doordat in program

m
a 7 

tijdelijk tw
ee projecten zijn gestart die ten laste w

orden gebracht van het “oude” verm
ogen van het SW

V. Een deel van 
deze m

iddelen zal leiden tot structurele uitgaven. Daarnaast w
ordt onverm

inderd budget vrijgem
aakt voor de realisatie 

van passend onderw
ijs op de scholen. 

Het gros van de m
iddelen w

ordt direct ingezet op de scholen, op de program
m

a’s 1 tot en m
et 4 en program

m
a 7.  

In totaal is dit ruim
 95%

 van het totale budget.

Vanaf 2023 is een stabiel negatief resultaat begroot van - € 500.000. Door de gebruikelijke indexeringen van de  
bekostigingstarieven door het m

inisterie betekent dit naar verw
achting uitkom

sten rond de nullijn.  

7. Risicoparagraaf

In het najaar van 2016 is een uitgebreide risicoanalyse gehouden. Hierin is niet alleen gekeken naar financiële risico’s: 
ook de beleidsm

atige, organisatorische en governance risico’s zijn in beeld gebracht. Inm
iddels is de situatie aan het 

veranderen. Daarom
 w

ordt in 2020, na de invoering van de nieuw
e governance en het nieuw

e ondersteuningsplan,  
een nieuw

e integrale risicoanalyse  gehouden.

De belangrijkste risico’s op basis van de analyse 2016 zijn:

O
p deze risico’s w

ordt ook in 2019 gem
onitord. W

anneer te kw
antificeren gew

ogen restrisico’s bij elkaar w
orden  

opgeteld ontstaat een beeld van het bedrag dat het SW
V nodig heeft als buffer om

 de m
ogelijke risico’s het hoofd te  

kunnen bieden. Ten opzichte van 2018 is één risico verdw
enen. Inm

iddels is een nieuw
e directeur gew

orven, de procedure 
ligt nu vast.

M
eerjarenbegroting

2018 (JR)
2019 (B)

2019 (P)
2020

2021
2022

2023

Baten

rijksbijdragen
15.370.404 

15.810.589 
15.931.123 

16.688.310 
16.955.034 

16.845.367 
16.760.743 

overige baten
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

geoorm
erkte baten program

m
a’s

1.261.966 
1.234.000 

1.234.000 
1.467.000 

1.467.000 
1.467.000 

1.405.000 

Totale baten
16.632.370

17.044.589
17.165.123

18.155.310
18.422.034

18.312.367
18.165.743

Lasten

Program
m

a 1 - Passend onderw
ijs op de scholen

			Program
m
a	1a	-	Specifieke	basisondersteuning

3.214.944 
3.322.695 

3.308.245 
3.435.575 

3.420.725 
3.413.125 

3.405.525 

			Program
m
a	1b	-	Specifieke	basisondersteuning			 

   vm
bo

4.529.854 
4.526.996 

4.753.458 
4.590.304 

4.539.227 
4.515.239 

4.491.251 

			Program
m
a	1c	-	Basisondersteuning	Praktijkonderw

ijs
1.243.529 

1.230.012 
1.201.988 

1.197.347 
1.192.706 

1.188.065 
1.183.424 

Program
m

a 2 - Extra ondersteuning m
et hulp van het sw

v
410.858 

526.900 
496.900 

501.700 
501.700 

501.700 
501.700 

Program
m

a 3 - Passend onderw
ijs tijdelijk  

bovenschools (De Delta)
2.612.611 

2.698.500 
2.768.500 

2.921.000 
2.676.460 

2.676.460 
2.676.460 

Program
m

a 4 - Passend onderw
ijs op vso

4.618.617 
4.788.221 

4.836.409 
5.303.047 

5.455.317 
5.455.317 

5.455.317 

Program
m

a 5 - Sam
enw

erken bij zorgplicht en 
overgangen

139.404 
190.000 

160.000 
168.000 

168.000 
160.000 

160.000 

Program
m

a 6 - Kw
aliteitszorg

29.801 
37.000 

37.000 
37.000 

37.000 
37.000 

37.000 

Program
m

a 7 - O
ntw

ikkelingen
152.889 

785.000 
485.000 

834.000 
884.000 

679.000 
545.000 

Program
m

a 8 - Bestuur en organisatie
175.698 

188.600 
188.600 

248.500 
248.500 

248.500 
248.500 

Totale lasten
17.128.205

18.293.924
18.236.100

19.236.473
19.123.635

18.874.406
18.704.177

Resultaat
-495.835

-1.249.336
-1.070.977

-1.081.163
-701.602

-562.039
-538.435

Program
m

a
O

m
schrijving risico

Baten
Een nieuw

e grondslag van de berekening van de baten licht ondersteuning (LW
O

O
, PrO

) kan leiden tot hogere/lagere baten.

Program
m

a 1
De scholen zijn niet in staat om

 alle ondersteuningsm
iddelen (ontw

ikkelbudgetten) goed in te zetten, bijvoorbeeld om
dat de 

capaciteit ontbreekt

Program
m

a 1
Leerlingen van De Delta keren terug naar de VO

-scholen. De scholen zijn niet in staat hen adequaat op te vangen.  
Hierdoor blijven leerlingen langer op De Delta dan strikt noodzakelijk of vallen tussen w

al en schip.

Program
m

a 3
Het aantal leerlingen van De Delta neem

t af. Deze daling van het aantal leerlingen w
ordt alleen nog m

aar groter als de 
ontw

ikkelagenda’s een succes w
orden en leerlingen sneller en beter terecht kunnen binnen het reguliere onderw

ijs.

Baten,  
program

m
a 3

Door een dalend aantal leerlingen van De Delta nem
en de baten uit overdrachten van de VO

-scholen af.  
Hierdoor nem

en de netto lasten voor het SW
V toe.

Algem
een

Aangesloten schoolbesturen m
oeten bezuinigen en voeren deze bezuinigingen door in de form

atie die w
erkzaam

 is voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Program
m

a 4 C
Het aantal leerlingen VSO

 op teldatum
 is hoger dan verw

acht (bv door residentiële leerlingen).  
Hierdoor kan druk ontstaan op andere activiteiten.

Program
m

a 4 C
Door veranderd beleid m

eer leerlingen in categorie 2 en 3 i.p.v. 1 (m
eer dan verw

acht).

Program
m

a 6 
N

adruk ligt nog erg op kw
antitatieve data. De analyse daarvan, de kw

alitatieve data, ontbreekt nog.  
Bijvoorbeeld: m

en w
eet hoeveel leerlingen er thuis zitten, m

aar niet w
aarom

 deze leerlingen thuis zitten.

Program
m

a 8
Het SW

V begroot te voorzichtig. Hierdoor resteren na afloop van het boekjaar onbestede m
iddelen (m

eer dan begroot).

Algem
een

De directeur neem
t een centrale positie in binnen het SW

V: zij is een belangrijke schakel in het m
eerendeel van de de pro-

cessen. O
nverhoopte uitval is een risico voor de continuïteit van het SW

V (inhoudelijk).

Algem
een

U
it ervaringen in het PO

 is gebleken dat de Inspectie het oordeel ‘zw
ak’ kan geven, w

anneer leerlingen m
et een TLV op het 

reguliere onderw
ijs w

orden bediend, ook al is dit m
et een reden.

Program
m

a 8
Bestuursbesluiten w

orden onvoldoende m
et scholen gecom

m
uniceerd.
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Het benodigde w
eerstandsverm

ogen is (afgerond) € 1,0 m
iljoen. Het eigen verm

ogen van het SW
V had ultim

o 2018  
een om

vang van € 3.907.131. Daarm
ee is de verm

ogenspositie m
eer dan toereikend.

Financiële	positie
De financiële positie van het SW

V is goed. Het eigen verm
ogen per 1 januari 2019 bedraagt ruim

 € 3,9 m
iljoen. De kom

ende 
jaren gaat dit fors verm

inderen. Vooral in 2018, 2019 en 2020 zijn of w
orden vanuit het verm

ogen m
iddelen ingezet. 

N
iet het hele verm

ogen is opgebouw
d in de periode van passend onderw

ijs. Vanuit de situatie van voor 1 augustus 2014 
is gestart m

et een algem
ene reserve van € 2,5 m

iljoen. Zoals reeds eerder gem
eld w

orden vanuit deze “oude” reserve de 
projecten O

ntw
ikkelagenda vso en Terugdringen risicoleerlingen bekostigd. De versnelde verhoging van het lw

oo-budget als 
gevolg van de keuze voor opting out w

ordt gedekt vanuit het verm
ogen dat na de invoering van passend onderw

ijs is opge-
bouw

d. Uiteindelijk zullen beide bestanddelen tezam
en krap voldoende zijn voor de benodigde risicobuffer.

Risico categorie
Restrisico

Baten: veranderend overheidsbeleid
48.000

Baten nieuw
e grondslag bekostiging lichte ondersteuning

256.500

Baten: dalend aantal leerlingen De Delta
168.000

Algem
een: ontw

ikkelen procedure w
erven nieuw

e directeur
0

Algem
een: juridische kosten

15.000

Algem
een: schoobesturen bezuinigen op form

atie ten behoeve van ondersteuning
75.000

Program
m

a 1 - Passend O
nderw

ijs: Deltaleerlingen te vroeg terug naar regulier VO
70.000

Program
m

a 1 - Passend O
nderw

ijs: AED failliet
30.000

Program
m

a 3 - De Delta: onverhoopt uitvallen directeur
39.000

Program
m

a 4 B - VSO
: aantal leerlingen teldatum

 hoger dan verw
acht

21.375

Program
m

a 4 C - VSO
: aantal leerlingen teldatum

 hoger dan verw
acht

98.000

Program
m

a 4 C - VSO
: aantal leerlingen peildatum

 hoger dan verw
acht

24.500

Program
m

a 4 C - VSO
: m

eer leerlingen in categorie 2 of 3
58.000

Program
m

a 8 - Bestuur- en organisatie: kw
estbaarheid bureau

30.000

Program
m

a 8 - Bestuur- en organisatie: w
ergeversrisico

30.000

Program
m

a 8 - Bestuur- en organisatie: faillissem
ent strategische leverancier

15.000

Totaal
978.375

Verw
achte ontw

ikkeling verm
ogenspositie

begroot resultaat
verm

ogen eindejaar

2015 (jaarrekening)
549.767

3.165.126

2016 (jaarrekening)
817.735

3.982.861

2017 (jaarrekening)
420.105

4.402.966

2018 (jaarrekening)
-495.835

3.907.131

2019 (prognose)
-1.070.977

2.836.154

2020 (begroting)
-1.081.163

1.754.991

2021 (begroting)
-701.602

1.053.389

2022 (begroting)
-562.039

491.350

2023 (begroting)
-538.435

-47.085

W
anneer voor de kom

ende jaren w
ordt uitgegaan van een gem

iddelde indexering van de bekostigingstarieven m
et 1 à 2%

, 
zullen na 2023 w

eer positieve resultaten w
orden gerealiseerd en daalt het verm

ogen tot net onder het benodigde niveau. 
Daarna treedt w

eer herstel op. 
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Resultaat

Risicobuffer
2023

2018

O
ntw

ikkeling resultaat en verm
ogen
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