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VOORWOORD 
 
 
 
Voor u ligt het ondersteuningsplan van het regionaal samenwerkingsverband voor passend 
voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland voor de periode 01-01-2021 t/m 31-12-2024. 
 
Dit plan is tot stand gekomen op basis van inspanningen van velen; niet alleen vanuit het onderwijs 
maar ook vanuit ouders, gemeenten en partners die betrokken zijn bij het realiseren van passend 
onderwijs. Hier past een woord van dank aan allen die hun bijdrage hebben geleverd. 
 
De grootste uitdaging ligt nu in het versterken van de ondersteuningsstructuur op de scholen en het 
stabiliseren c.q. reduceren van de instroom in het VSO. Daardoor wordt steeds meer en beter 
maatwerk mogelijk waarbij de ervaring en expertise van het VSO een belangrijke rol zal spelen. 
 
Naast de ontwikkeling van passend onderwijs binnen de scholen, spelen ook gemeenten hierin een 
belangrijke rol. Het is dan ook positief te kunnen constateren dat onderwijs en gemeenten niet enkel 
focussen op hun eigen rol en verantwoordelijkheden, maar in toenemende mate hun activiteiten op 
elkaar weten af te stemmen zodat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 
Het is de bedoeling om een ondersteuningsplan vast te stellen voor de een periode van vier 
kalenderjaren omdat daarmee de planperiode gelijk loopt met de periode waarover jaarlijks 
verantwoording via een jaarverslag en jaarrekening wordt afgelegd. 
Omdat een ondersteuningsplan minimaal één volledig schooljaar moet omvatten, zal dit plan vóór 
01-01-2024 bijgesteld en opnieuw vastgesteld moeten worden. De looptijd is daarmee bekort tot 
drie kalenderjaren maar daarmee wordt dan wel voldaan aan de wettelijke verplichting (WVO art. 
17a lid 10) om vóór 01-05-2024 een vastgesteld ondersteuningsplan te hebben voor schooljaar 2024-
2025. 
 
 
 
Eindhoven, d.d. 1 januari 2021 
 
Martin van den Berg,  
voorzitter dagelijks bestuur SWV PVO Eindhoven en Kempenland 
 
Niek van der Zanden, 
directeur SWV PVO Eindhoven en Kempenland 
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HOOFDSTUK  1 

VISIE EN AMBITIE 

 

Kenmerken en functies van het ondersteuningsplan 

Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document. Naast het voldoen aan de wettelijke 
verplichting dient het ondersteuningsplan ook als strategisch document waarin het beleid van het 
samenwerkingsverband is beschreven. Het ondersteuningsplan wordt ter instemming voorgelegd 
aan de OPR (ondersteuningsplanraad) en het is de basis voor het voeren van OOGO (op 
overeenstemming gericht overleg) met de gemeenten. Het scholenoverleg heeft een actieve rol bij 
de totstandkoming van het ondersteuningsplan. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur en 
goedkeuring door het Algemeen Bestuur wordt het ondersteuningsplan als 
verantwoordingsdocument ingediend bij de inspectie. 
Binnen het samenwerkingsverband is het vastgestelde ondersteuningsplan uitgangspunt voor de 
uitvoering van het beleid. Het wordt op de website van het samenwerkingsverband geplaatst zodat 
het geraadpleegd kan worden door de ouders van de leerlingen, externe relaties en overige 
belangstellenden. 

Missie 

Het samenwerkingsverband realiseert een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen binnen het 
samenwerkingsverband binnen de gestelde financiële en personele kaders met inachtneming van 
thuisnabijheid en zoveel mogelijk vanuit een reguliere context. 

Visie 

De visie van het samenwerkingsverband is gebaseerd op een viertal kernwaarden die hieronder 
beschreven zijn en is vervolgens uitgewerkt in onderstaande elementen. Deze elementen kleuren de 
visie verder in en zijn richtinggevend bij de concrete uitwerking van het beleid. 

Kernwaarden 

Kernwaarden zijn de onderliggende waarden waarop systemen zijn gebouwd en het metacognitief 
gedrag van medewerkers is gebaseerd. 
Binnen ons samenwerkingsverband onderscheiden we vier kernwaarden die gebaseerd zijn op de 
missie en visie zoals beschreven in het ondersteuningsplan. Per kernwaarde zijn de zichtbare 
elementen in gedrag en houding globaal aangegeven. 
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 Professioneel: 
Er wordt gewerkt vanuit een professionele cultuur. Dat betekent dat keuzes op 
organisatieniveau alsmede op het niveau van de individuele leerling zoveel mogelijk 
‘evidence based’ zijn.  
Deskundigheidsbevordering staat hoog in het vaandel. 
Aan de kwaliteit van beleidsdocumenten, rapportages, verslagen e.d. worden hoge eisen 
gesteld. 

 Betrokken: 
Alle participanten zijn gericht op het centrale doel van passend onderwijs waarbij gericht 
wordt gezocht naar wat een leerling nodig heeft. Vervolgens wordt onderling afgestemd op 
welke wijze de ondersteuningsbehoefte van een individuele leerling, of op groepsniveau, 
gerealiseerd kan worden. De betrokkenheid uit zich ook door een gerichtheid op het continu 
verbeteren van de kwaliteit en het borgen van behaalde resultaten. 

 Verbindend: 
Er is een heldere communicatiestructuur waardoor alle participanten informatie doorgeven, 
beschikbaar stellen en delen. Alle scholen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
plaatsen van leerlingen en onderlinge afstemming bij het realiseren van ondersteuning 
waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Niemand werkt als individualist. 

 Transparant: 
We zijn open en duidelijk over onze ambities, bedoelingen en afspraken. Beleidsdocumenten 
zijn voor alle belanghebbenden toegankelijk. 

Inclusiviteit van het onderwijs 

In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs en toekomstagenda’ wordt gesproken over inclusief 
onderwijs. De strekking van de inhoud van deze nota willen we als uitgangspunt nemen voor de 
ontwikkeling van het toekomstig beleid m.b.t. passend onderwijs. Hieronder is het kader beschreven 
dat ontleend is aan bovengenoemde notitie. 
 
Bij inclusief onderwijs is de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend. Dit wordt gerealiseerd 
door minder strak gescheiden systemen waarbij VO (en PrO) en VSO nog wel bestaan maar vooral 
meer samenwerken op het gebied van kennisdeling, uitvoeren van arrangementen en participeren in 
tussenvoorzieningen. 
Het onderwijsaanbod dient zo thuisnabij mogelijk te zijn. Het begrip ‘thuisnabij’ moet ook ‘vertaald’ 
worden naar de samenwerking met externe instanties zoals de jeugdhulp die zoveel mogelijk binnen 
de school gebracht moet worden. 
De realiteit mag daarbij niet uit het oog worden verloren; inclusief onderwijs moet uitvoerbaar 
blijven in klassenverband en mag de veiligheid en ontwikkeling van andere leerlingen niet 
belemmeren. 
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De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: 

- De ondersteuningsbehoefte is leidend. 
Dit betekent dat scholen hun zorgplicht moeten nakomen randvoorwaarden op orde moeten 
hebben en goede werkafspraken en procedures hanteren.  
Vormen van een ondersteuningsaanbod zijn o.a. leerhulpmiddelen en fysieke aanpassingen 
in de school, maar ook een speciale onderwijssetting zoals een speciale klas, 
maatwerktrajecten in kleine groepen, wijzigingen in het reguliere onderwijsprogramma, 
afstandsonderwijs en het binnen brengen van jeugdzorg in de school. 

- De leerling wordt gehoord. 
Dit houdt in dat de leerling actief betrokken en bevraagd wordt bij zijn/haar eigen leertraject, 
focus houdt op het te behalen perspectief en verantwoordelijkheid leert dragen voor het 
eigen leerproces op een wijze die past bij de aard en het ontwikkelingsniveau van de leerling. 
Deze attitude moet op een natuurlijke wijze uitmonden in een ‘hoorrecht’ voor een leerling. 

- De leraar wordt ondersteund en toegerust. 
Er moet een ondersteuningsstructuur op school zijn waarbij leraren ondersteund worden 
met middelen en inzet van extra (specialistische) menskracht en de mogelijkheid krijgen om 
in kennisnetwerken te participeren en serieus werk maken van deskundigheidsbevordering. 

- De ouder is gelijkwaardig partner. 
Dit betekent dat de ouder adequaat geïnformeerd moet worden over het onderwijs en deze 
informatie gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Er moet eveneens aandacht zijn voor 
advisering en ondersteuning van de ouder bij verschillen van inzicht en visie tussen de school 
en de ouder. 

- Er is een dekkend netwerk van voorzieningen. 
Dit geldt niet alleen voor het aanbod van passend onderwijs maar ook voor voorzieningen 
vanuit de jeugdhulp. 

- Er is transparantie en verantwoording over ondersteuningsmiddelen. 
Er is een duidelijk beleid over de toedeling van middelen en verantwoording van de inzet van 
deze middelen waarbij ook aandacht moet zijn voor de effectiviteit en doelgerichtheid van 
deze inzet. In dit kader is een goed kwaliteitszorgsysteem van belang. 

- Er is acceptabele administratieve belasting. 
De administratieve belasting kan o.a. beteugeld worden door het gebruik van digitale 
systemen. 

  

Vergroting handelingsbekwaamheid regulier onderwijs 

Een actief terugplaatsingsbeleid c.q. reductie van de deelname aan het VSO kan slechts een gevolg 
zijn van de verhoging van handelingsbekwaamheid van het regulier onderwijs (versterken 
basiskwaliteit) en de daarbij behorende voorwaarden (i.c. aandacht/tijd, onderwijsmaterialen, 
setting, etc.). Daarbij wordt een denkomslag nagestreefd van: ‘wat voor type leerling is dit?’ naar: 
‘wat heeft deze leerling nodig?’ 
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De VSO-scholen, PrO-scholen en de reguliere VO-scholen die specifieke expertise hebben 
opgebouwd, verlenen op basis van hun specifieke ervaring en expertise diensten aan de reguliere 
scholen naar aanleiding van een concrete vraagstelling vanuit het regulier onderwijs.  
 

Spreiding van aanbod en expertise 

Er wordt gepleit voor diversiteit in aanbod van de scholen waarbij één of enkele scholen meer 
gespecialiseerd zijn in het begeleiden van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en 
andere scholen zich meer richten op leerlingen met een andersoortige ondersteuningsbehoefte.  
Die spreiding en differentiatie van ondersteuningsaanbod moet leiden tot een dekkend 
onderwijsaanbod. 
Centraal daarbij staat het behoud en versterken van het expertiseniveau binnen het 
samenwerkingsverband zodat versnippering en ‘verdamping’ worden voorkomen. 

Arrangementsdenken 

Een arrangement is een vorm van maatwerk binnen de bestaande ondersteuningsvoorzieningen. Een 
bijzondere vorm van een arrangement is een vorm van onderwijs waarbij een leerling is ingeschreven 
op een reguliere school maar begeleiding en ondersteuning vanuit het VSO of een andere VO-school 
ontvangt. Het is de bedoeling dat door de verdere ontwikkeling van arrangementen het aantal 
afgegeven TLV’s op termijn minder wordt. 

Terugplaatsing vanuit het VSO  

Er is een actief terugplaatsingsbeleid voor zittende VSO-leerlingen in de vorm van arrangementen 
tussen VSO en VO die gebaseerd zijn op een continuüm van onderwijs waarbij een leerling in principe 
wordt geplaatst in het regulier onderwijs maar terug kan vallen op hulp en ondersteuning vanuit het 
VSO, passend bij de aard van de ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling. Dit moet binnen 
een redelijke periode leiden tot een plaats in het regulier onderwijs waarbij terugplaatsing naar het 
VSO in principe niet meer voor komt. Het is evident dat terugplaatsing van VSO naar VO ook 
betekent dat de handelingsbekwaamheid binnen een reguliere VO-school moet aansluiten bij de 
ondersteuningsvraag van de leerling die wordt teruggeplaatst. 

Relatie met het primair onderwijs 

Door de dialoog tussen basis en voortgezet onderwijs te bevorderen is de overdracht van leerlingen 
niet alleen procedureel gericht, maar vooral ook inhoudelijk waardoor een warme overdracht 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
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Relatie met gemeenten en jeugdhulp 

De gemeenten stellen zich actief en constructief op in hun jeugdbeleid waardoor scholen die 
geconfronteerd worden met problemen die hun basis vinden in instabiele gezinssituaties of 
problematieken van de ouders, actief ondersteund worden. 
De gemeente intervenieert ook in gezinnen waarin sprake is van onwil of onvermogen van ouders 
hun kinderen een adequaat opvoedingsmilieu te bieden. Gemeenten werken bij de 
jeugdproblematiek vanuit het belang van de leerling en niet vanuit een structuur. 
Schoolmaatschappelijk werk en trajectbegeleiding vervullen hier een brugfunctie waarbij 
trajectbegeleiding specifiek is gericht op preventie dan wel in een vroeg stadium aanpakken van 
thuiszitten van leerlingen. 
 

Relatie met landelijke organisaties 

Zowel de directeur als de bestuursleden participeren in landelijke organisaties zoals de VO-Raad, de 
overlegorganen voor passend onderwijs die enerzijds vanuit de overheid worden aangestuurd en 
anderzijds de overlegorganen die vanuit de gezamenlijke directies van samenwerkingsverbanden zijn 
ingesteld. Daarnaast onderhouden we contacten met de NJI (Nederlands Jeugd Instituut), diverse 
onderzoeksinstituten en hebben we zitting in het regio-overleg van directies van 
samenwerkingsverbanden in de regio zuid-west Nederland (het gebied onder de grote rivieren ten 
westen van de lijn Helmond – ’s-Hertogenbosch. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt 
dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding 
van privacy rechten, evenals meer verantwoordelijkheden voor organisaties.  
Binnen het samenwerkingsverband is een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. 
Deze persoon heeft kennis van gegevensbeschermingswetgeving en -praktijken en houdt toezicht op 
de toepassing en naleving van privacywet- en regelgeving.  
De FG is tijdig en adequaat betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de 
bescherming van persoonsgegevens en kan een aanspreekpunt zijn voor de betrokkenen bij 
uitoefening van hun rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker. Ook kan de 
FG fungeren als tussenpersoon of vertegenwoordiger bij (afspraken over) verwerkingen van 
persoonsgegevens met of tussen verschillende organisaties.  
Binnen het samenwerkingsverband zijn de volgende documenten aanwezig: 

- Privacyreglement RSV PVO 
- Functieomschrijving Functionaris Gegevensbescherming 
- Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming 
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HOOFDSTUK  2 

BESTUURLIJKE ORGANISATIE  

Algemene gegevens  

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband 
voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland en de schoolbesturen van alle 
scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in het gebied van het 
samenwerkingsverband.  
Op de website van het samenwerkingsverband www.swveindhovenkempenland.nl is een overzicht 
beschikbaar van de aangesloten scholen. Door op het logo van de betreffende school te klikken zijn 
verdere gegevens van de school te vinden. 
 

Algemeen bestuurlijke uitgangspunten  

Hieronder wordt summier een opsomming gegeven van de belangrijkste algemene uitgangspunten 
met betrekking tot het beoogde functioneren van het samenwerkingsverband. 

1. Het streven is om zo thuisnabij mogelijk het meest passende onderwijs aan te bieden. Dit 
houdt in dat het kind zo goed mogelijk blijft ingebed in zijn sociale omgeving en dat de inzet 
van vervoer voor leerlingen zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit laat onverlet dat instroom in 
het regulier onderwijs vanuit een regio buiten het samenwerkingsverband gewoon mogelijk 
is.  

2. In principe worden alle VSO-leerlingen, ook van buiten het samenwerkingsverband, 
geplaatst. Uitgangspunt daarbij is dat het SWV waarin een leerling woonachtig is, betaalt 
voor een VSO-plaats. De overheid geeft hiervoor bindende regels. Toekenning van middelen 
loopt via DUO. 

3. Toekenning van financiële middelen gebeurt zoveel mogelijk in de vorm van taakstellende 
budgetten. Bij een taakstellend budget wordt vooraf in een beschikking aangegeven welk 
resultaat behaald dient te worden en wordt achteraf ook om een verantwoording gevraagd 
van de bestede middelen. N.a.v. deze verantwoording kan bijstelling van het beleid; c.q. 
toekenning van middelen, plaatsvinden. De procedures m.b.t. vaststelling, fiattering en 
controle op de inzet van de budgetten zijn beschreven in separate memo’s. 

4. De (meerjaren)begroting is een financiële vertaling van het beleid en als zodanig de basis 
voor de toekenning van middelen aan de scholen. 

5. De begrote uitgaven blijven binnen het beschikbare budget. Het gaat hierbij zowel over de 
middelen voor de lichte als de zware ondersteuning. Het lumpsumbudget van de aangesloten 
scholen mag geenszins belast worden voor het generen van middelen voor passend 
onderwijs. 

 

http://www.swveindhovenkempenland.nl/
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Bestuursvorm 

Voor het correct functioneren van het samenwerkingsverband is het noodzakelijk een strikte 
scheiding van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan te brengen tussen de 
verschillende organen van het samenwerkingsverband. Een en ander gebeurt conform de 
governancecode goed bestuur VO. Het gaat bij deze scheiding om de taken van het scholenoverleg 
(SchO), het dagelijks bestuur (DB), het algemeen bestuur (AB) de Permanente Commissie 
Leerlingondersteuning (PCL). Hierbij hanteert het bestuur van het samenwerkingsverband het 
volgende onderscheid: 
Het bestuur van het samenwerkingsverband is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
bevoegd gezag van de aangesloten instellingen. Er is gekozen voor een one tier model waarbij er 
sprake is van een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur uit de eigen geleding. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het algemeen bestuur (AB) zijn vastgelegd in een 
bestuurlijk reglement. In de structuur van het samenwerkingsverband heeft het algemeen bestuur 
een toezichthoudende rol op het DB (dagelijks bestuur). Het AB en het DB hebben samen een 
beleidsbepalende rol.  
 
Het algemeen bestuur (AB) richt zich op de volgende terreinen: 
 

• Het AB richt zich op de doelstelling en de legitimatie van de stichting. 
• Het AB doet richtinggevende uitspraken met betrekking tot de ontwikkeling van het 

samenwerkingsverband binnen passend onderwijs. 
• Het AB ziet erop toe dat de maatschappelijke functie van het samenwerkingsverband vervuld 

wordt. 
• Het AB houdt toezicht op het functioneren van het DB. 
• Het AB benoemt de leden van het DB op voordracht van het DB.  
• Het AB keurt het ondersteuningsplan/veranderingsparagraaf en de (meerjaren-)begroting die 

het DB voorlegt goed. 
• Het AB keurt de jaarrekening en het jaarverslag dat het DB voorlegt goed. 

Binnen het AB fungeren naast de agendacommissie ook de auditcommissie, de commissie 
kwaliteitszorg en de commissie remuneratie en integriteit. 
 
Op grond van de governancebepalingen is er een externe voorzitter aangesteld voor het AB.  
Deze externe voorzitter heeft geen stemrecht en is daarom volledig onafhankelijk.  
De externe voorzitter leidt de vergaderingen van het AB en stimuleert de discussie en de positief 
kritische opstelling van het AB. 
Er is ook een statutair voorzitter van het AB; deze heeft stemrecht en ondertekent de documenten 
namens het AB. 
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Het dagelijks bestuur (DB) 

Naast de formele taaktoedeling van voorzitter en penningmeester beheren alle leden een 
portefeuille. Werkwijze, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.  
De manier waarop DB en AB met elkaar omgaan is vastgelegd in het bestuurlijk reglement en het 
intern toezichtskader. 
Het DB wordt benoemd door het AB. Het DB doet een voordracht voor nieuwe leden. De taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het DB zijn vastgelegd in een separaat statuut.  
Het dagelijks bestuur (DB) richt zich op de volgende terreinen: 

• Het DB bestuurt het samenwerkingsverband. 
• Het DB stelt het ondersteuningsplan/veranderingsparagraaf en de (meerjaren-)begroting 

vast en legt deze ter goedkeuring voor aan het AB. 
• Het DB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en legt deze ter goedkeuring voor aan 

het AB. 
• Het DB legt verantwoording af aan de inspectie. 
• Het DB vervult de werkgeversfunctie van de personeelsleden die bij het 

samenwerkingsverband in dienst zijn. 
• Het DB benoemt de directeur. 
• Het DB stuurt de directeur aan en stelt de mandaten vast in een managementstatuut. 
• Het DB vertegenwoordigt het RSV PVO 30-07 naar buiten. 
• Het DB voert OOGO met de gemeenten. 
• Het DB voert overleg met de OPR en kan dat overleg delegeren aan de directeur. 

De directeur van het samenwerkingsverband 

De taken en verantwoordelijkheden van de directeur zijn afgeleid van het functieprofiel en zijn 
vastgelegd in het managementstatuut. 
De directeur  

 is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het samenwerkingsverband; 

 is verantwoordelijk voor de afstemming van beleid met de samenwerkingsverbanden primair 
onderwijs, de collega samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en het MBO en met de 
gemeenten; 

 stuurt de voorzitter van de PCL aan; 

 bepaalt de budgettaire kaders m.b.t. het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaringen; 

 stuurt het Scholenoverleg (SchO) aan en bereidt de vergaderingen voor; 

 treft voorbereidingen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag van de 
stichting en legt de jaarrekening en het jaarverslag ter bespreking voor aan het DB; 

 treft voorbereidingen voor het opstellen van het ondersteuningsplan/veranderingsparagraaf 
(waaronder ook het jaarplan) en legt het ondersteuningsplan/veranderingsparagraaf (incl. de 
(meerjaren)begroting) ter bespreking voor aan het DB; 

 treedt op verzoek van het DB naar buiten als formeel vertegenwoordiger van de stichting; 

 stuurt het stafbureau aan. 
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Het scholenoverleg (SchO) 

Het SchO wordt gevormd door alle locatieleiders van de aangesloten scholen en is verantwoordelijk 
voor het in concept voorbereiden van beleid t.a.v. het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen 
van het ondersteuningsplan. De voorstellen van het SchO hebben de status van niet bindend advies 
maar worden wel als zwaarwegend advies gezien.  
Het SchO is tevens het orgaan dat er op toeziet dat in de uitvoering van Passend Onderwijs de 
individuele scholen binnen de afgesproken kaders handelen. Dit is vastgelegd in een huishoudelijk 
reglement. 
Binnen het scholenoverleg kennen we naast de agendacommissie de volgende commissies: 

 Commissie PO-(V)SO 

 Commissie Uitstroom 
- subcommissie uitstroom V(S)O /PrO – MBO 
- subcommissie uitstroom V(S)O/PrO - Arbeid  

 Commissie Ondersteuning 

 Commissie Kwaliteitszorg 

 Commissie Financiën 
Alle commissies hebben als taak het scholenoverleg te adviseren omtrent alle zaken binnen hun 
beleidsterrein. 

De PCL 

De PCL wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de wettelijke taken alsmede 
aan het realiseren van de strategische ambities van het samenwerkingsverband. 
Bijdragen aan de uitvoering van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband: 

 Besluitvorming m.b.t. de toelaatbaarheid tot het VSO; de PCL neemt een bindend besluit 
omtrent het wel of niet afgeven of verlengen van een TLV.  

 Besluitvorming m.b.t. de toelaatbaarheid tot het PrO; de PCL neemt op voordracht van het 
PrO een bindend besluit omtrent het wel of niet afgeven van een TLV.  

 Toetsing toelaatbaarheid tot een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening (bijv. Helder 
havo-vwo). 

 Besluitvorming omtrent het bieden van een zo passend mogelijke plaats aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben als scholen onderling niet tot overeenstemming kunnen 
komen. 

 De PCL heeft doorzettingsmacht; als de plaatsing van een leerling in een impasse komt 
neemt de PCL een bindend besluit tot plaatsing van een leerling op een school binnen ons 
samenwerkingsverband. 

 Adviseren over de ondersteuningsbehoefte: 
- van zittende leerlingen en nieuwe leerlingen (bijv. bij de aansluiting PO/SO – V(S)O) 
- met betrekking tot aard en omvang van ondersteuningsvoorzieningen (bijv. binnen de 

eigen of een andere school of binnen een arrangement) 
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Bijdragen aan het realiseren van de strategische ambities van het samenwerkingsverband: 

 Advisering met betrekking tot het creëren van een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. 

 Besluitvorming omtrent de toekenning van VO-VSO-arrangementen op voordracht van de 
betrokken scholen. 

 Besluitvorming omtrent de inzet van het budget voor maatwerktrajecten die buiten de 
huidige kaders of criteria vallen. 

 Advisering over versterken van de interne ondersteuningsstructuur binnen de scholen en het 
ontwikkelen van arrangementen om leerlingen zo lang mogelijk perspectief te bieden binnen 
het regulier onderwijs. 

 Monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen waarvoor een TLV is afgegeven. 

 Monitoren van specifieke effecten en ontwikkelingen op verzoek van de directie. 
 
Procedurele aspecten: 

 Er wordt gewerkt met heldere en korte procedures waarbij als uitgangspunt genomen wordt 
wat een leerling wèl kan en welk ondersteuningsaanbod daarbij hoort. 

 Bij alle adviezen en monitoringactiviteiten worden de budgettaire kaders betrokken.  
 
In een aparte beleidsnotitie zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de PCL verder 
uitgewerkt. Deze notitie is op de website te vinden. 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) 

Inspraak bij het samenwerkingsverband heeft de wetgever belegd bij de OPR.  
De leden van de OPR worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen.  
Benoembaar als lid van de OPR zijn personeelsleden van de aangesloten scholen, ouders van 
leerlingen en leerlingen van de aangesloten scholen. De OPR functioneert onafhankelijk van het 
bestuur en directie. 
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OPR zijn vastgelegd in een 
medezeggenschapsstatuut en een medezeggenschapsreglement. 

Kenniskringen 

Er is veel expertise aanwezig op de verschillende scholen. Het organiseren van kenniskringen ziet het 
RSV als een geschikte manier om kennis binnen de scholen met elkaar uit te wisselen en met elkaar 
te delen.  
Ook binnen het Scholenoverleg kunnen commissies fungeren als een kenniskring. De primaire taak 
van de commissies is het ondersteunen van het Scholenoverleg in haar adviserende taak aan het 
bestuur. Die ondersteunende taak van de commissies is verankerd in de statuten. Het fungeren als 
kenniskring staat daar los van en het is aan het Scholenoverleg om te bepalen of en waarvoor een 
commissie als kenniskring wordt ingezet. 
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Het platform van de ondersteuningscoördinatoren (de oco’s) kan ook de rol van kenniskring 
vervullen. De status en inrichting van het OCO-overleg is beschreven in de beleidsnotitie ‘Rollen, 
taken en verantwoordelijkheden van het OCO-overleg’. 
Er wordt ook een kenniskring gevormd door de orthopedagogen van de aangesloten scholen; het 
zogenoemde psycho-ortho-overleg en er is een kenniskring van decanen. De kenniskringen kunnen 
periodiek bijeen komen, delen kennis en ervaring en bespreken van casussen die voor hun 
werkgebied relevant zijn. Op het intranet van het samenwerkingsverband zijn digitale platforms 
beschikbaar waarop kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. 
Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen meerdere kenniskringen gevormd worden. 

Personeel 

Het samenwerkingsverband heeft personeel in dienst. Op dit moment betreft het de functies van 
directeur, beleidsmedewerker, controller, bestuurs- en directiesecretaresse, voorzitter PCL, 
orthopedagoog van de PCL en trajectbegeleiders. 
In een functiehuis zijn de verschillende functiebeschrijvingen opgenomen. De personele omvang van 
het stafbureau dient tot een minimum beperkt te blijven.  
Indien zich in de toekomst wijzigingen in het beleid voordoen waardoor de personele omvang van 
het stafbureau wijzigt, zal het dagelijks bestuur de personele omvang opnieuw bekijken. 
De directeur van het samenwerkingsverband voert de jaargesprekken met de beleidsmedewerkers  
en de secretaresse. De voorzitter van de PCL voert deze gesprekken met de leden van de PCL en de 
leidinggevende van het PTB-team voert deze gesprekken met de PTB-ers. In deze gesprekken komen 
het functioneren en de beoordeling van de betrokken medewerker als vast agendapunt aan de orde 
komen. Van elk jaargesprek wordt een verslag gemaakt dat door betrokkenen ondertekend wordt en 
wordt opgenomen in het personeelsdossier.  
De voorzitter van het dagelijks bestuur en het bestuurslid met de portefeuille personele zaken 
voeren jaarlijks het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur. 
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Organogram 

In het volgende organogram wordt het bestuur met de overige organen van het 
samenwerkingsverband schematisch in een hiërarchische relatie in beeld gebracht. 
 

 

Beschrijving van de regio 

Het gebied van het samenwerkingsverband heeft de Minister van OC&W als volgt bepaald:

 
 

Algemeen Bestuur (AB) 

toezichthoudend

Dagelijks Bestuur (DB)

uitvoerend

Directeur SWV

uitvoerend, 
gemandateerd

Stafbureau

Secretariaat PTB PCL

Scholenoverleg (SchO)

adviserend

Ondersteuningsplanraad 
(OPR)

instemmend, 
adviserend
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Het gebied omvat in alfabetische volgorde de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, 
Heeze-Leende (alleen het deel met postcode 5595 tot en met 6029), ‘Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten’, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 
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HOOFDSTUK  3 

SAMENHANGEND GEHEEL VAN ONDERSTEUNINGSVORMEN 

 

Visie op onderwijsondersteuning 

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Hieronder verstaan we dat de opbrengsten van 
iedere onderwijsinstelling tenminste moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die de 
onderwijsinspectie stelt aan het verkrijgen van een basisarrangement. Daarbij is het de taak van de 
school om de leerlingen die aan haar zijn toevertrouwd zich optimaal te laten ontplooien. Voor 
sommige leerlingen gaat dat niet vanzelf; zij hebben daar in meer of mindere mate tijdelijk of 
permanent ondersteuning bij nodig. Hierbij is het van belang de focus niet slechts te richten op 
leerlingen met weinig cognitieve bagage maar zeker ook op de hoogbegaafde leerlingen en 
leerlingen met sociaal-emotionele en andersoortige problematieken. De totale organisatie van het 
samenwerkingsverband rond de ondersteuningsvoorzieningen en de daarbij aangesloten scholen is 
gericht op de optimale ontplooiing van alle leerlingen, passend bij hun capaciteiten, gericht op het 
behalen van een diploma (speciaal) voortgezet onderwijs of getuigschrift. Als dat niet mogelijk is, is 
het doel de leerling toe te leiden naar een arbeidsplaats of een vorm van dagbesteding. 
Omdat er een grote diversiteit is binnen de leerlingpopulatie, kan er ook een grote diversiteit zijn in 
het ondersteuningsaanbod van de verschillende scholen.  
Binnen de visie van het samenwerkingsverband mag deze diversiteit ook bestaan tussen de scholen. 
Uitgangspunt is het streven dat alle scholen gezamenlijk een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen ontwikkelen voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband. 

De ondersteuningsbehoefte 

De ondersteuningsbehoefte van een leerling heeft betrekking op de aard van de capaciteiten en 
mogelijkheden van de betrokken leerling die nodig zijn om een schoolloopbaan succesvol af te 
sluiten dan wel succesvol een arbeidstoeleidingstraject te doorlopen.  
Kernpunt is dat vooral gekeken wordt wat een leerling wèl kan en waar kansen en mogelijkheden 
liggen. 
Elke aangesloten school kan de PCL van het samenwerkingsverband om advies vragen met 
betrekking tot de ondersteuning die een leerling nodig heeft, rekening houdend met diens 
capaciteiten en mogelijkheden. De PCL zal kennis nemen van de verkregen gegevens die nodig zijn 
om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen en op basis daarvan een advies uitbrengen.  

Definitie van een ondersteuningsvoorziening 

Een ondersteuningsvoorziening is het geheel van (bovenschoolse) maatregelen en activiteiten, 
alsmede inzet van expertise en geld, dat noodzakelijk is om voor een groep leerlingen te voorzien in 
een nader omschreven ondersteuningsbehoefte. De ondersteuningsbehoefte van de betrokken 
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leerlingen vraagt kwalitatief en kwantitatief meer dan vanuit de basisondersteuning geboden kan 
worden. 
Een ondersteuningsvoorziening is altijd ingericht op een school, maar via een 
samenwerkingsconstructie kunnen er meerdere scholen bij betrokken zijn. Afhankelijk van de aard 
van de ondersteuningsvoorziening kan er ook sprake zijn van een samenwerkingsrelatie met externe 
partijen (bijv. jeugdhulpinstellingen) maar de eindverantwoordelijkheid berust te allen tijde bij de 
school waar deze ondersteuningsvoorziening is ondergebracht. 
Een ondersteuningsvoorziening wordt voor een belangrijk gedeelte bekostigd door het 
samenwerkingsverband. Daardoor is die voorziening ook beschikbaar voor leerlingen van scholen die 
deze voorziening niet in huis hebben. Elke ondersteuningsvoorziening wordt achteraf getoetst door 
de PCL. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag. 
Een ondersteuningsvoorziening wordt ook wel een tussenvoorziening genoemd omdat een 
ondersteuningsvoorziening meer biedt dan op grond van de basisondersteuning verwacht mag 
worden, maar er is géén sprake van een VSO-setting. 
In principe heeft een ondersteuningsvoorziening een permanent karakter. 
 
Het samenwerkingsverband kent nu de volgende ondersteuningsvoorzieningen: 

- Interne reboundklassen (IRK); dit is een tijdelijke voorziening voor leerlingen die tijdelijk extra 
ondersteuning nodig hebben of waarbij bekeken wordt welk perspectief het meest passend is 
voor deze leerlingen. Er zijn meerdere IRK’s op scholen binnen het samenwerkingsverband zodat 
er sprake is van een evenwichtige geografische spreiding over de regio van het 
samenwerkingsverband. Jaarlijks wordt een overzicht in het jaarverslag opgenomen waarin de 
uitstroom van deze leerlingen is opgenomen. 

- Ondersteuningsvoorziening voor hoogbegaafdheid met nevenproblematiek. Het gaat hier om 
leerlingen met een vorm van hoogbegaafdheid die gekoppeld is aan andere problematieken 
waardoor het volgen van onderwijs aan een reguliere VO-school problematisch is. In deze 
voorziening worden leerlingen begeleid en zo mogelijk voorbereid op een terugkeer naar het 
regulier onderwijs. Deze voorziening is gevestigd op het Eckartcollege. Ook van deze voorziening 
wordt verslag gedaan in het jaarverslag. 

- Helder havo-vwo; deze bovenschoolse ondersteuningsvoorziening is ingericht voor leerlingen met 
een stoornis in het autistisch spectrum die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben maar 
wel voldoende cognitieve capaciteiten hebben om een havo- of vwo-diploma te kunnen halen. 
Jaarlijks toetst de PCL achteraf of de toegelaten leerlingen voldoen aan de toelatingscriteria van 
deze voorziening. Hiervan wordt verslag gedaan in het jaarverslag, evenals de behaalde 
examenresultaten. Deze voorziening maakt deel uit van Scholengroep ‘Het Plein’. 

- EOA (eerste opvang anderstaligen) 
Op het intranet van het samenwerkingsverband zijn via separate memo’s deze 
ondersteuningsvoorzieningen nader uitgewerkt. 
 
Op dit moment zijn er gesprekken over het uitbreiden van het aantal ondersteuningsvoorzieningen 
waarbij altijd sprake is van een koppeling aan één of meerdere scholen zodat segregatie en 
fragmentatie van een ondersteuningsaanbod wordt voorkomen.  



23 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO3007  2021 – 2024  versie 5.0 

 

 

 

 

 

Bij de inrichting van nieuwe bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen worden criteria 
geformuleerd waaraan een bovenschoolse voorziening moet voldoen en moet duidelijk in kaart 
gebracht zijn op welke wijze de resultaten en output worden verantwoord. 

Definitie van een arrangement 

Een arrangement is een vorm van ondersteuning waarbij sprake is van een maatwerkconstructie 
waarin rekening gehouden wordt met de compenserende en belemmerende factoren van de 
betrokken leerling(en). Een arrangement kan binnen de school vorm krijgen, maar kan ook tot stand 
komen door samenwerking tussen meerdere VO-scholen of tussen VO en VSO. 
Een arrangement kan voor een individuele leerling gelden, maar ook voor een groep leerlingen. 
Er is ook sprake van een arrangement als een leerling bijv. onderwijs volgt op 
een reguliere VO-school, maar eveneens voor één of enkele dagen per week onderwijs volgt bij een 
VSO-school (of omgekeerd). Het is ook mogelijk dat een leerling fulltime in het regulier onderwijs zit, 
en daar ondersteuning ontvangt door de inzet en expertise vanuit het VSO. Van deze vorm van een 
arrangement zal sprake zijn bij een terugplaatsing vanuit het VSO naar het VO. 
Voor een arrangement kan een aanvullende bekostiging aangevraagd worden bij het 
samenwerkingsverband. Deze bekostiging kan alleen worden toegekend als de betrokken school niet 
reeds middelen hiervoor heeft ontvangen, zulks ter beoordeling aan de directeur van het 
samenwerkingsverband. 
Een arrangement is vooral op basis van vraagsturing en heeft in principe een tijdelijk karakter. De 
besluitvorming over de toekenning van middelen ligt bij de directeur van het 
samenwerkingsverband. 

Samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 

Volgens de wet worden de bekostigingsmiddelen toegekend aan het samenwerkingsverband en 
vervolgens aangewend voor het realiseren van passend onderwijs binnen de aangesloten scholen. 
Het samenwerkingsverband krijgt op grond van inventarisaties en ervaringsgegevens een beeld van 
de ondersteuningsbehoefte van vrijwel alle leerlingen die lichte of zware ondersteuning nodig 
hebben. Alleen voor de leerlingen in residentiële instellingen of de leerlingen met een ernstige 
visuele of auditieve handicap worden door het samenwerkingsverband geen 
toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven omdat dit wettelijk niet is toegestaan.  
 
Binnen het samenwerkingsverband wordt een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen geboden; de scholen voor regulier onderwijs bieden op alle vestigingen 
de basisondersteuning en ook één of meer vormen van lichte ondersteuning aan. Elke school heeft in 
haar SOP (schoolondersteuningsprofiel) beschreven welke ondersteuning geboden wordt. Deze 
SOP’s heeft elke school geplaatst op de website van de school en op ‘Scholenopdekaart.nl’. 
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De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs bieden louter zware ondersteuning. Zware 
ondersteuning wordt nagestreefd voor alle leerlingen die dit nodig hebben en in staat zijn onderwijs 
te volgen dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. 
   
In principe moet op het niveau van het samenwerkingsverband voor elke leerling een vorm van 
ondersteuning aanwezig zijn die het meest passend is bij de ondersteuningsbehoefte van deze 
leerling, liefst zo thuisnabij mogelijk. Voor sommige complexe ondersteuningsvragen kan het 
mogelijk zijn dat er een vorm van ondersteuning geboden wordt die buiten de geografische grenzen 
van het samenwerkingsverband ligt. 
Als er behoefte is aan een vorm van ondersteuning die nog niet aanwezig is of waar nog niet eerder 
behoefte aan was, zal dit worden voorgelegd aan de Commissie Ondersteuning van het 
Scholenoverleg. 

Basisondersteuning       

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van voorzieningen 
die binnen de ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen 
kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd.  
De basisondersteuning valt onder de eigen verantwoordelijkheid van elke school en wordt bekostigd 
uit de reguliere middelen die de school van overheidswege in de lumpsum ontvangt. 
Elk schoolbestuur heeft een schoolondersteuningsprofiel vastgesteld voor iedere vestiging van zijn 
school binnen het gebied van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsprofiel is een 
weergave van de schoolspecifieke ondersteuning die een school biedt. In dat document beschrijft de 
school op welke wijze zij uitvoering geeft aan de ondersteuning en hoe deze is georganiseerd. Dit 
document is bij elke school beschikbaar en geplaatst op de website van de school en op 
‘Scholenopdekaart.nl’. 
Uitgangspunt is dat basisondersteuning een vorm van ondersteuning is die aan alle leerlingen 
geboden wordt. Het gaat daarbij om vormen van preventieve en curatieve maatregelen buiten het 
curriculum teneinde leerlingen met succes hun schoolloopbaan te laten volgen.  
Binnen de basisondersteuning vallen tenminste de volgende onderdelen: 

 De school biedt een veilig schoolklimaat. De school beschikt tenminste over een: 
- veiligheidsplan; 
- regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld; 
- pestprotocol; 
- leerlingenstatuut. 

 De school kent een cyclus van planmatig handelen.  
Alle scholen beschikken over een structuur van planmatig handelen waarin tijdig problemen 
op het gebied van leren, opgroeien en opvoeden worden gesignaleerd en aangepakt (SAVUE, 
PDCA) en waarbij alle scholen in staat zijn onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van 
een leerling uit te (laten) voeren. Alle docenten en overige betrokken medewerkers zijn 
bekend met deze structuur. Zij weten welke functionarissen binnen de school welke hulp 
bieden aan leerlingen. Alle leerlingen hebben een mentor of begeleider. De 
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mentor/begeleider kent zijn leerlingen en hun dossiers, is op de hoogte van het functioneren 
op school en kent de thuissituatie. 

 Curriculumaspecten. 
De Commissie Ondersteuning heeft zich uitgesproken over de inhoud van de 
basisondersteuning. In een apart document is dit verder uitgewerkt. Hieronder wordt kort de 
essentie van deze uitwerking beschreven: 
Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt basisondersteuning gedefinieerd als 
‘vormen van preventieve en curatieve maatregelen buiten het curriculum teneinde leerlingen 
met succes hun schoolloopbaan te laten volgen’.  
De kern daarvan moet in de lessen terug te zien zijn;  
In elke les dient een veilig klimaat te zijn. Elke leerling heeft een mentor die tijdig 
leerproblemen of opvoed- en opgroeiproblemen signaleert, planmatig handelt en de 
thuissituatie van de leerling kent. Het onderwijs wordt op niveau gegeven dat is afgestemd op 
de populatie leerlingen in de les. Als leerlingen leerachterstand oplopen krijgen ze 
ondersteuning. Voor leerlingen met dyslexie/dyscalculie is de ondersteuning geregeld. 
In onze visie dient het gedrag van de docent in de les de maatstaf te zijn voor het niveau van 
de basisondersteuning dat we samen bieden. Je komt dan op vragen uit als: Is er orde in de 
klas, heerst er een goede sfeer, hoe gaat de docent om met verschillen? Is iedereen gekend en 
gezien? Wordt er iets geleerd? Krijgt een leerling die iets niet begrijpt extra uitleg? Wordt er 
tijdig aan de bel getrokken als het niet goed loopt? Daarmee zeggen we in feite ook dat de 
kwaliteit van de ondersteuning gaat over de kwaliteit van ons hele onderwijs.  
Als we verder inzoomen op datgene dat er in elke les gebeurt, sluiten we ons aan bij de 
denkkaders die Biesta en Stevens hiervoor aangereikt hebben.  
In elke les is sprake van drie dimensies van lesgeven: 
- Kwalificatie: het opdoen van kennis en vaardigheden gericht op de eindtermen. 
- Socialisatie: de nadruk ligt hier op het deelgenoot worden van de maatschappij, met 

anderen samenwerken, met anderen meningen en gedachten uitwisselen, het leren van 
de kernbeginselen van burgerschap. 

- Vorming: bij vorming of subjectivering gaat het om aandacht voor autonome en unieke 
persoonskenmerken. Onze leerlingen leren zichzelf kennen, leren hun sterke en zwakke 
kanten, kweken zelfvertrouwen, bepalen hun eigen plek in het leven, worden wie ze zijn.  

Stevens spreekt over competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik hoor 
erbij).  In termen van basisondersteuning betekent dit dat er een directe relatie bestaat 
tussen kwaliteit van basisondersteuning en schoolresultaten, dat er een onderlinge 
samenhang is tussen  welbevinden en cognitie,  dat kennis van en inzicht in het handelen van 
onze leerlingen van groot belang zijn. Relatie, ontmoetingen en dialoog zijn daarom 
essentiële elementen voor een succesvolle basisondersteuning.  

 Betrokkenheid van ouders/verzorgers:  
Alle scholen hebben in hun schoolgids vastgelegd op welke wijze ouders betrokken worden 
bij de ondersteuningsbehoefte van hun kind. 

 Afstemming onderwijs-leerlingpopulatie:  



26 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO3007  2021 – 2024  versie 5.0 

 

 

 

 

 

Alle scholen hebben in hun schoolgids vastgelegd op welke wijze zij een 
onderwijsprogramma aanbieden dat is afgestemd op de leerlingpopulatie.  

 De school biedt ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie. 

 De school zorgt voor ondersteuning van leerlingen met een leerachterstand. 

Extra ondersteuning 

Naast de basisondersteuning worden de volgende vormen van extra ondersteuning onderscheiden: 

 Lichte ondersteuning. 

 Lichte ondersteuning voor het VMBO: het zogenoemde leerwegondersteunend onderwijs 
(LWOO). 

 Zware ondersteuning. 
Deze vormen van extra ondersteuning worden hierna verder toegelicht. 

Lichte ondersteuning 

Onder lichte ondersteuning valt het geheel aan preventieve en curatieve maatregelen dat geboden 
wordt om leerlingen met succes hun schoolloopbaan te laten volgen. Deze ondersteuning wordt 
geboden aan een beperkt aantal leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die de 
basisondersteuning overstijgt. Indien de ondersteuning permanent van aard is, betreft het 
compenserende maatregelen die binnen de groep kunnen worden gehanteerd en uit de 
lumpsumbekostiging van de scholen worden gefinancierd. Voor de VMBO-scholen zijn in het kader 
van lichte ondersteuning middelen voor LWOO beschikbaar (zie volgende paragraaf). 
De school bepaalt zelf of de lichte ondersteuning geboden wordt op school en door school, of in 
samenwerking met andere instanties. 
Een aantal reguliere scholen voor voortgezet onderwijs heeft een interne reboundklas (IRK). In 
principe kan elke leerling voor wie dat nodig is, gebruik maken van zo’n IRK, ook als de betrokken 
leerling op een school zit waaraan geen IRK is verbonden. Binnen het scholenoverleg zijn afspraken 
gemaakt over de inrichting van zo’n IRK. Het verblijf van een leerling in een IRK heeft een tijdelijk 
karakter. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen in een IRK blijft bij de school van 
herkomst waar deze leerling ingeschreven staat. 

Leerwegondersteund Onderwijs (LWOO) en PraktijkOnderwijs (PrO) 

Vanaf 1 januari 2016 werd het wettelijk mogelijk om af te stappen van de landelijke criteria voor 
LWOO. Alle aangesloten besturen en de OPR hebben toen ingestemd met de keuze voor ‘opting out’ 
waardoor er sprake was van ‘populatie-bekostiging’. Dat betekent dat afgestapt is van het toepassen 
van de landelijke criteria voor toekenning van LWOO-middelen. Het beschikbare budget wordt (na 
aftrek van ondersteuningsmiddelen voor de PrO-leerlingen) verdeeld over alle scholen met een 
VMBO-afdeling op basis van een verdeelsleutel. Daardoor kunnen alle VMBO-leerlingen profiteren 
van LWOO-middelen. Dit vergroot de beleidsvrijheid t.a.v. de inzet van deze middelen voor de 
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school. Wettelijk is bepaald dat het altijd om VMBO-leerlingen moet gaan. Uitbreiding naar HAVO-
VWO is dus niet toegestaan.  
 
Het totale budget per samenwerkingsverband voor LWOO en PrO is ‘bevroren’ op het niveau van de 
begroting van 2012. Dat wordt uitgedrukt in een percentage. Voor ons samenwerkingsverband is dat 
het percentage leerlingen dat op 1 oktober 2012 deelnam aan LWOO (15,41%) en PrO (1,69%).  
De bekostiging van het samenwerkingsverband inzake de ondersteuning voor LWOO en PrO wordt 
vanaf 1 januari 2016 dus gebaseerd op 17,10% van het totaal aantal leerlingen dat op 1 oktober van 
voorafgaande jaar staat ingeschreven. Deze middelen gaan naar het samenwerkingsverband en 
worden toegevoegd aan het budget voor lichte ondersteuning.  
 
Het totale bedrag voor LWOO dat jaarlijks ontvangen wordt via het budget voor lichte ondersteuning 
wordt op basis van een verdeelsleutel geheel toegekend aan de VMBO-scholen, na aftrek van de 
bekostiging voor de PrO-scholen. Deze verdeelsleutel is in een separaat memo beschreven. Jaarlijks is 
er een overzicht beschikbaar op intranet waarin de bedragen per VMBO-school zijn opgenomen. 
Scholen geven jaarlijks aan hoe de ondersteuning voor de doelgroep leerlingen is geregeld. In de 
beschikking die de scholen van het samenwerkingsverband ontvangen is nader omschreven op welke 
wijze de inzet van de middelen verantwoord wordt en binnen welke termijn de verantwoording door 
het samenwerkingsverband ontvangen moet zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf 
om de ontvangen middelen op te nemen in hun jaarrekening. 
 
De criteria voor toelating tot het PrO blijven vooralsnog gehandhaafd. Daarbij gelden de volgende 
afspraken: 

- Verblijfsduur: 
Er geldt een verblijfsduur tot 18 jaar. De maximale verblijfsduur is zes jaar. Een eventuele 
verlenging kan de praktijkschool zelf aanvragen bij de inspectie. 

- Toetsing: 
Het dossier wordt bij aanmelding getoetst door twee deskundigen van de ontvangende 
praktijkschool. De praktijkschool stelt vast of een leerling toelaatbaar is. 

- Rol PCL: 
Als een leerling niet aan de criteria voldoet, maar de basisschool wel praktijkonderwijs adviseert, 
vraagt de praktijkschool advies aan de PCL. De PCL kan ook om advies gevraagd worden als de 
praktijkschool dat wenselijk acht. In beide gevallen zijn de adviezen van de PCL bindend. 
Als de praktijkschool heeft vastgesteld dat een leerling toelaatbaar is tot het PrO, toetst de PCL 
de gevolgde procedure en geeft vervolgens een TLV af. Deze TLV is geldig voor de gehele 
periode dat een leerling in het PrO verblijft. 

- Toekenning financiële middelen: 
De praktijkschool registreert na ontvangst van de TLV de leerling in BRON waarna DUO de 
ondersteuningsbekostiging toekent aan de praktijkschool en deze inhoudt op het budget lichte 
ondersteuning (LWOO- en PrO-middelen) van het samenwerkingsverband. De inzet van 
middelen voor het praktijkonderwijs gaat voor op de inzet van de middelen voor LWOO; dat is 
wettelijk zo bepaald. 
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Het beleid inzake LWOO en PrO, alsmede de uitwerking per school van de bekostigingssystematiek, 
zijn in een aparte beleidsnotitie uitgewerkt. 
 
Er is landelijk een discussie gaande over het wijzigen van de verdeelsleutel voor LWOO en PrO. 
Omdat een herverdeling van deze middelen forse consequenties kan hebben voor de 
samenwerkingsverbanden, en men niet dezelfde herverdeling wil toepassen als het geval was met de 
verevening van de middelen voor zware ondersteuning, neemt deze discussie geruime tijd in beslag. 
 
De verdeling van deze middelen over de VMBO-scholen binnen het samenwerkingsverband is ook 
onderwerp van discussie. Er is nu evenwel sprake van een transparante en objectieve verdeling van 
de middelen, maar de criteria zijn gebaseerd op een historische situatie. Ook binnen het 
samenwerkingsverband is nu een discussie over een nieuwe verdeelsleutel van deze middelen die 
van overheidswege worden ontvangen. 

Zware ondersteuning 

Doel is leerlingen, die vanwege een specifieke problematiek of een beperking een vorm van zware 
ondersteuning nodig hebben, de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Zware 
ondersteuning is een vorm van extra specialistische ondersteuning die nodig is om het perspectief te 
behalen. Zonder deze ondersteuning staat het perspectief onder druk en dreigt de leerling uit te 
vallen. Daarbij wordt zowel rekening gehouden met de wenselijkheid van thuisnabijheid, als met de 
beschikbaarheid van een passend aanbod van specialistische expertise. 
Het is eveneens de bedoeling onderwijs en ondersteuning aan kwetsbare jongeren te verbeteren en 
het aanbod uit te breiden met de mogelijkheid tot certificeren of diplomeren zodat een goede 
aansluiting op vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt mogelijk wordt. In sommige gevallen zal 
dagbesteding het alternatief zijn. 
 
Het VSO valt onder de zware ondersteuning. Een VSO-school krijgt naast de lumpsum die van 
overheidswege wordt toegekend, een door de overheid vastgesteld bedrag voor elke leerling die een 
TLV heeft. Deze bedragen worden door DUO ten laste gebracht van het budget van het 
samenwerkingsverband dat de TLV heeft toegekend.  
Met VSO worden de scholen van cluster 3 en 4 bedoeld. De VSO-scholen uit cluster 1 en 2 vallen 
formeel niet onder een samenwerkingsverband maar worden apart door de overheid bekostigd. 
Omdat het samenwerkingsverband wel een relatie heeft met cluster 1 en 2 wordt die relatie 
hieronder toegelicht. 
 
De PCL besluit tot het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV is 
noodzakelijk om onderwijs op een VSO-school te kunnen volgen. In de TLV is aangegeven voor welke 
categorie de TLV geldt, alsmede de geldigheidsduur van de TLV. 
Voor verdere informatie m.b.t. de werkwijze van de PCL wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
 
Binnen de zware ondersteuning zijn ook arrangementen VO-VSO mogelijk. In zo’n arrangement gaat 
het om leerlingen die zijn ingeschreven op een reguliere VO-school die voor deze leerling een 
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arrangement heeft opgesteld in samenwerking met een VSO-school. Dat arrangement is vastgelegd 
in een contract. 
Daarnaast zijn ook VSO-VO arrangementen mogelijk; de leerling heeft dan een TLV en is ingeschreven 
op een VSO-school. Deze VSO-school kan afspraken maken met een VO-school om een leerling daar 
een gedeelte van het onderwijs te laten volgen. Over de overdracht van ontvangen middelen is een 
aparte beleidsnotitie opgesteld. 

Samenwerking met scholen voor leerlingen met visuele beperkingen (cluster 1) 

Voor de scholen van het samenwerkingsverband is ‘Visio Onderwijs” de partner voor cluster 1.  
Voor alle leerlingen met visuele beperkingen verzorgt Visio Onderwijs in deze regio specialistische 
onderwijskundige begeleiding op reguliere scholen en andere scholen voor speciaal onderwijs.  
Cluster 1 maakt wettelijk geen deel uit van het samenwerkingsverband. Vanuit Visio Onderwijs is er 
een contactpersoon verbonden aan het samenwerkingsverband die benaderd kan worden bij vragen 
rondom het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen. 
Het streven van Visio Onderwijs is zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking op reguliere, 
of andere vormen van speciale scholen thuisnabij onderwijs te laten volgen. Ongeveer 75% van de 
leerlingen met een visuele beperking wordt door de ambulant onderwijskundige dienst van Visio 
Onderwijs begeleid door het bieden van ondersteuning op maat. 
Op basis van de onderwijsbehoefte van een leerling en de ondersteuningsbehoefte van de betrokken 
docenten wordt een begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning aan docenten en leerlingen kan 
bestaan uit ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale 
consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant onderwijskundig begeleider blijven 
er financiële middelen beschikbaar die de school in kan zetten t.b.v. de visueel beperkte leerling.  
De toekenning van deze middelen loopt centraal via cluster 1. In de ‘Regeling aanvullende 
bekostiging cluster 1’ wordt deze regeling beschreven. 
Wanneer sprake is van een (vermoeden van) een visuele beperking, kunnen ouders, maar ook de 
school, de leerling aanmelden bij Visio Onderwijs. Na onderzoek beoordeelt de Commissie van 
Onderzoek of de leerling op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een cluster-1-
indicatie. Hierbij wordt ook aangegeven of de leerling recht heeft op ambulant onderwijskundige 
begeleiding met eventueel aanvullende bekostiging of op onderwijs op één van de scholen voor 
leerlingen met een visuele beperking van Visio Onderwijs. Nadere informatie: www.visio.org 

Samenwerking met scholen voor leerlingen met auditieve beperkingen (voormalig cluster 2) 

Voor de scholen van het samenwerkingsverband is het ‘Taalbrugcollege’ de partner voor cluster 2.  
Voor alle leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking - doof, slechthorend en/of 
ernstige spraaktaalmoeilijkheden (samengevat onder de term TOS: Taal Ontwikkelings Stoornis) - wil 
het Taalbrugcollege aansluiten bij het ondersteuningsniveau van de reguliere scholen binnen het 
samenwerkingsverband. Er dient voor gewaakt te worden dat er geen leerlingen in cluster 2 terecht 
komen die in aanleg een stoornis in het autistisch spectrum hebben. Indien de onderwijsbehoefte 
van deze leerlingen op het gebied van communicatie de mogelijkheden van de zorgplicht van de 

http://www.visio.org/
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scholen binnen het samenwerkingsverband overstijgt wil het Taalbrugcollege, in dialoog met school 
en ouders, maatwerk bieden in de vorm van een passend onderwijs arrangement. Het is een 
verantwoordelijkheid van de betrokken school om duidelijk te maken hoe en in welke mate voorzien 
kan worden in de ondersteuningsbehoefte van betrokken leerlingen. 

 Basisondersteuning cluster 2: Wanneer de schoolinterne ondersteuning ontoereikend is en 
vragen rondom een vermoeden van cluster 2 problematiek niet beantwoord kunnen worden, 
kan een aanvraag worden gedaan voor een traject Consultatie en Advies. Het traject wordt 
bekostigd door cluster 2. Het invullen van een signaleringsinstrument door de reguliere 
school ten aanzien van de vermoede cluster 2-problematiek gaat hier aan vooraf. 

 Extra onderwijsondersteuning cluster 2: Wanneer in de schoolinterne 
ondersteuningsstructuur en- indien van toepassing – in de schoolnabije 
ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband vastgesteld wordt dat de school 
en/of het samenwerkingsverband niet volledig aan haar zorgplicht kan voldoen vanwege de 
auditieve of communicatieve beperkingen van de leerling, kan een toeleidingstraject naar 
extra onderwijsondersteuning aangevraagd worden bij het aanmeldpunt van de instelling. De 
informatie en onderzoeksgegevens van de schoolinterne en schoolnabije ondersteuning 
worden hiervoor door de reguliere school beschikbaar gesteld. De kosten van de extra 
onderwijsondersteuning komen ten laste van het cluster 2 budget. 

 Verwijzing / plaatsing cluster 2 SO/VSO: Wanneer in de schoolinterne 
ondersteuningsstructuur en – indien van toepassing – in de schoolnabije 
ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband geconcludeerd wordt dat de school 
en/of het samenwerkingsverband niet volledig aan haar zorgplicht kan voldoen kan een 
toeleidingstraject naar plaatsing op een cluster 2 lesplaats (SO / VSO school) aangevraagd 
worden bij een aanmeldpunt van de instelling. 
De informatie en onderzoeksgegevens van de schoolinterne en schoolnabije ondersteuning 
worden hiervoor beschikbaar gesteld. 

 Expertise-overdracht: De instelling is de scholen binnen het SWV van dienst bij het vergroten 
van de cluster 2-expertise. De scholen kunnen daarvoor gebruik maken van het begeleidings- 
en scholingsaanbod op maat.  

Vanuit de reguliere VO-scholen kunnen symbiosecontracten gesloten worden waarbij een gedeelte 
van het onderwijs zowel bij een cluster-1 of cluster-2-school en de reguliere VO-school geboden kan 
worden.  
Evenals bij cluster 1 het geval is, worden ook de cluster-2-scholen door de overheid gefinancierd. 

Leerlingen met epilepsie en ambulante begeleiding 

Leerlingen met epilepsie binnen het regulier onderwijs kunnen, als er sprake is van (dreigende) 
schoolproblemen en specifieke ondersteuningsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het 
Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE; zie www.lwoe.nl). Het LWOE wordt gevormd 
door de ambulant onderwijskundige diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen ‘De 
Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ te Cruquius. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, 

http://www.lwoe.nl/


31 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO3007  2021 – 2024  versie 5.0 

 

 

 

 

 

arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid door een 
onderwijskundig begeleider van het LWOE. 
Het ministerie financiert het LWOE rechtstreeks voor de landelijke ambulante begeleiding van 
leerlingen met epilepsie. Dit gaat dus buiten het samenwerkingsverband om. Hetzelfde geldt voor de 
ambulant onderwijskundige begeleiding vanuit De Berkenschutse voor langdurig zieke leerlingen in 
de regio Zuidoost Brabant. 
Leerlingen met epilepsie (en langdurig zieke leerlingen) kunnen, afhankelijk van de zwaarte van de 
problematiek in relatie tot de onderwijsbeperkingen, geplaatst worden in een VSO-school die zware 
zorg biedt (De Berkenschutse). Over de toelaatbaarheid wordt beslist door de PCL.  
Voor leerlingen die epilepsie hebben en binnen het regulier onderwijs naar school gaan, kan een 
beroep gedaan worden op de ambulante ondersteuning van de Berkenschutse in Heeze. De 
Berkenschutse in Heeze verzorgt ook onderwijs en ambulant onderwijskundige begeleiding aan 
langdurig zieke leerlingen.  
Het ministerie bekostigt een belangrijk deel van de ondersteuning op het gebied van epilepsie. 

Onderwijs aan zieke leerlingen 

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek is, kan extra onderwijsondersteuning nodig hebben. 
Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen daarbij een beroep blijven doen op de landelijke 
dienstverlening voor Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Voor de zieke leerling, hun 
ouders en scholen blijft de tijdelijke ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. 
In het kader van passend onderwijs kan OZL afspraken maken met alle betrokken organisaties over 
de wijze waarop OZL haar rol binnen de scholen van het samenwerkingsverband kan invullen. Met de 
inzet van die expertise krijgen zieke leerlingen het onderwijs dat aansluit bij wat hij of zij kan. 
Mocht langere ondersteuning nodig zijn, dan is de school zelf verantwoordelijk voor een passend 
arrangement. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Ziezon, het netwerk van alles wat met Ziek Zijn en Onderwijs te 
maken heeft. Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen, leraren en ouders met een zieke leerling, 
kunnen met al hun vragen over (passend) onderwijs en ziek zijn terecht bij www.ziezon.nl. 
De Berkenschutse in Heeze verzorgt ook onderwijs aan langdurige zieke kinderen.  

Ambulante begeleiding 

Alle reguliere VO-scholen realiseren een vorm van ambulante begeleiding die bij de school past.  
Het doel van de ambulante begeleiding is het bieden van vormen van ondersteuning die erop gericht 
zijn de leerling binnen het regulier onderwijs te houden zolang er een reële mogelijkheid is dat het 
perspectief behaald wordt. 
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren dan wel extern inkopen van deze ambulante 
begeleiding. Ambulante begeleiding voor cluster-3-leerlingen kan extern worden ingekocht. Het 
samenwerkingsverband vergoedt deze kosten omdat het niet reëel is om van elke reguliere VO-
school te verwachten dat zulke specifieke expertise structureel in huis is. 

http://www.ziezon.nl/
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Trajectbegeleiding 

Binnen het stafbureau van het samenwerkingsverband zijn op bovenschools niveau 
trajectbegeleiders werkzaam binnen het PTB-team (passend traject begeleiding). De gezamenlijke 
gemeenten financieren een gedeelte de kosten voor het PTB-team. 
Het PTB-team is een aanvulling op de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband. 
Een toegevoegde waarde voor de scholen is dat het team een onafhankelijke partij is die ingezet kan 
worden bij leerlingen die vast (dreigen te) lopen. De leden van het PTB-team hebben een diversiteit 
aan expertise en kunnen met een schooloverstijgende blik van buiten naar binnen kijken. Zij hebben 
zicht op de mogelijkheden binnen de scholen van het samenwerkingsverband en kennis van de 
mogelijkheden binnen de zorg en jeugdhulp. Zij zijn daarom in staat om binnen de school en het 
samenwerkingsverband passend onderwijs voor leerlingen te realiseren en mede onderwijs-
zorgarrangementen te ontwikkelen. Zij zijn een verbindende factor bij de afstemming tussen: 

- onderwijs en jeugdhulp vanuit de lokale team van de gemeenten; 
- school en ouders; 
- de verschillende geledingen binnen de school; 
- school en samenwerkingsverband. 

Doordat het PTB-team werkzaam is op alle scholen van het samenwerkingsverband signaleren zij 
eventuele tekorten binnen het dekkend netwerk en het ondersteuningsaanbod. 
De PTB-er is voor de school een neutrale partij die de school ondersteunt bij het realiseren van 
trajecten voor leerlingen waarbij de school handelingsverlegen is. Door de onafhankelijke rol en 
kennis van de wet- en regelgeving binnen passend onderwijs, kan de PTB-er met een helicopterview 
de school feedback en adviseren bij het opstellen van plannen.  
 
Op grond hiervan kan een PTB-er op verzoek van de scholen worden ingezet op de volgende 
terreinen: 

Het PTB-team blijft vraaggestuurd werken. Op grond van een vraag vanuit de school wordt een 
PTB-er ingezet op de volgende terreinen: 
-  Adviseren over en meedenken bij begeleidingsvraagstukken van leerlingen. Het gaat dan om  
   problematieken waarbij een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan gaan om  
   ondersteuning die vanuit de school geboden kan worden maar ook om ondersteuning door  
   een andere school of externe instantie (bijv. jeugdhulp, etc.). Ook bij problematieken m.b.t.  
   overstap naar een andere school (VO, VSO, of PrO) of de overstap naar arbeid kan een PTB-er  
   gevraagd worden om mee te denken en te adviseren waardoor de school geholpen wordt in  
   de uitvoering van de zorgplicht. 
   Het gaat hierbij nadrukkelijk om meedenken, ondersteuning en advisering. De PTB-er neemt in  
   géén geval de problematiek over; de school blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk en  
   behoudt ook de regie. 
   In sommige gevallen zal een PTB-er persoonlijk contact hebben met de betrokken leerling,    
   maar het opstellen van OPP’s, het persoonlijk begeleiden van deze leerlingen en het schrijven  
   van rapportages voor het leerlingvolgsysteem van een school behoren tot het takenpakket  
   van de school. 
-  Begeleiding en advisering bij thuiszittersproblematiek. 
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-  Deelname aan MDO’s, ZAT’s (mits deelname niet structureel is). 
-  Bemiddeling bij gesprekken met ouders, onderwijsconsulenten, leerplicht, instanties voor 
   jeugdhulpverlening, etc. 
-  In beperkte mate ontplooien van activiteiten die tot doel hebben de professionaliteit van  
   individuele docenten of teams te bevorderen. 
 
Intern binnen het stafbureau van het samenwerkingsverband liggen er de volgende taken voor 
het PTB-team: 
-  advisering van de PCL en de directeur (gevraagd en ongevraagd advies); 
-  bijhouden van dossiers op basis van een intern format waarin de kern van de problematiek 
   staat beschreven, het perspectief waar naartoe wordt gewerkt, wie/welke instanties 
   betrokken zijn, waar de verantwoordelijkheid ligt en wanneer welke actie of follow up 
   plaatsvindt; 
-  het bewaken van de voortgang van dossiers die in behandeling zijn en tijdig actie ondernemen 
   als een casus in een impasse dreigt te komen of als niemand zich (meer) verantwoordelijk  
   voelt; 
-  collegiaal overleg, intercollegiale consultatie en bijwonen van relevante overleggen, 
   vergaderingen en informatieve bijeenkomsten. 

Thuiszitters 

In het kader van passend onderwijs mogen er in principe geen leerlingen meer zijn die thuis zitten. 
Thuiszitters zijn leerplichtige leerlingen tussen de 5-16 jaar of jongeren van 16 tot 18 jaar met 
kwalificatieplicht die: 

- Niet ingeschreven zijn bij een school (absoluut verzuim) 
- Die ingeschreven zijn op een school of onderwijsinstelling en zonder geldige reden meer dan 

16 uur in een periode van vier weken verzuimen, zonder dat zij ontheffing hebben van de 
leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van 
ander onderwijs. 

In de praktijk blijkt deze materie behoorlijk weerbarstig te zijn; soms blijkt dat een leerling nergens 
staat ingeschreven of in een justitiële inrichting geplaatst is. Er zijn ook gevallen waarbij sprake is van 
een zeer problematische thuissituatie of van een voorliggende behoefte aan zorg waardoor het 
volgen van onderwijs (tijdelijk) onmogelijk is.  
Het samenwerkingsverband heeft t.a.v. de thuiszittersproblematiek de navolgende ambitie 
geformuleerd: 

Het is de ambitie van het samenwerkingsverband thuiszitten van leerlingen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Daar waar sprake is van een thuiszittende leerling dient zo snel mogelijk actie te 
worden ondernomen teneinde deze leerling weer terug op school te krijgen, en als dat (nog) 
niet mogelijk is, in elk geval zicht te houden op de ontwikkelingen en interventies m.b.t. deze 
leerling. Deze interventies zijn er in eerste instantie op gericht terugkeer naar school te 
bevorderen, en als dat niet (meer) mogelijk is, een vorm van arbeidstoeleiding of 
dagbesteding te realiseren. Het samenwerkingsverband zal hierbij nauw samenwerken met 
andere partijen. 
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Binnen het samenwerkingsverband is het PTO (passend traject overleg) operationeel waarin de 
voorzitter van de PCL, de beleidsmedewerker en een vertegenwoordiger van leerplicht en jeugdhulp 
zitting hebben. Het overleg kan andere disciplines zoals vertegenwoordigers van de Raad van de 
Kinderbescherming, Gedragswerk, etc. raadplegen. 
De doelen van dit overleg zijn: 

- monitoren van het aantal thuiszitters en bijbehorende trajecten; 
- rapporteren periodiek naar bestuurders en politiek; 
- initiëren van samenwerking tussen onderwijs (PO en VO), jeugdhulp (gemeenten) en 

leerplicht voor leerlingen woonachtig in de regio Eindhoven-de Kempen zonder onderwijs of 
onderwijsvervangend programma; 

- indien nodig activeren van de doorzettingsmacht. 
Vanuit dit overleg kunnen trajecten worden geadviseerd richting onderwijs en arrangementen tussen 
onderwijs-jeugdhulp. Ook kan geconstateerd worden dat een jongere, die niet in staat is vanwege 
ziekte de school te bezoeken, behoefte heeft aan jeugdhulp in plaats van onderwijs. Leerplicht stelt 
vast of er voor een jongere recht is op vrijstelling van schoolinschrijving of geregeld schoolbezoek. In 
dat geval heeft de leerling niet meer de status van thuiszitter. Indien de leerling een tijdelijke 
vrijstelling heeft en later weer terugkeert naar het onderwijs wordt in overleg met het 
samenwerkingsverband bekeken wat de best passende plek is voor de leerling. 
Binnen het PTO worden eenduidige afspraken gemaakt over wie welke groep jongeren/leerlingen in 
beeld heeft, hoe deze in beeld is en wie eigenaar is van een dossier indien of wanneer actie 
ondernomen moet worden richting onderwijs of jeugdhulp. 
 
De leerlingpopulatie die (tijdelijk) niet naar school gaat is groter dan de hierboven gedefinieerde 
doelgroep. Deze leerlingpopulatie bestaat bijv. ook uit leerlingen die een vrijstelling hebben van 
leerplicht of langere tijd ziek zijn zonder enige vorm van onderwijs te volgen of leerlingen die een 
aangepast programma volgen vanwege verschillende redenen.  
In het document ‘Beleid Thuiszitters’ is beschreven welke leerlingen gemeld moeten worden bij het 
samenwerkingsverband. Per categorie is aangegeven om welke leerlingen het gaat, hoe de 
meldprocedure verloopt, welke acties er uitgezet worden en waar de verantwoordelijkheid is belegd. 
Dit document is binnen intranet te vinden. 
 
Er is een digitaal systeem waarin alle gemelde leerlingen zijn opgenomen. Per leerling is de status in 
beeld en staat een perspectief opgenomen waar naartoe gewerkt wordt. Dit systeem is beveiligd 
conform de AVG-bepalingen. Dit systeem is de basis voor de thuiszittersrapportages die elk kwartaal 
naar de onderwijsinspectie worden verzonden. 
Op basis van dit systeem wordt er ook elk kwartaal een overzicht gegenereerd van de statussen van 
de gemelde leerlingen waarin per categorie het aantal gemelde leerlingen is opgenomen. Dit 
overzicht wordt gegenereerd met een uitsplitsing naar gemeente en een uitsplitsing naar school van 
inschrijving. 
 
Als een leerling op meerdere scholen geweigerd wordt waardoor thuiszitten dreigt, is de PCL 
gerechtigd om gebruik te maken van de doorzettingsmacht zodat deze leerling geplaatst wordt. Er 
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wordt alleen van deze doorzettingsmacht gebruik gemaakt als de betrokken scholen tevoren 
duidelijk hebben aangegeven deze leerling niet te kunnen of willen plaatsen. Als de PCL van de 
doorzettingsmacht gebruik maakt, is er sprake van een bindend besluit waartegen geen beroep 
mogelijk is. 

Deskundigheidsbevordering/professionalisering 

De invoering van passend onderwijs heeft consequenties voor de deskundigheidsbevordering en 
professionalisering van het personeel. Het is de verantwoordelijkheid van elke school om aandacht te 
besteden aan het op peil houden van de deskundigheid. In de gesprekkencyclus (o.a. functionerings- 
en beoordelingsgesprekken) van elke school wordt dit aan de orde gesteld. 
Het is aan de scholen om, al dan niet in samenwerking met andere scholen, een specifieke 
scholingsparagraaf in hun jaarplan op te nemen. 
Binnen de begroting van het samenwerkingsverband is een budget opgenomen voor 
deskundigheidsbevordering en arrangementen in ontwikkeling. In het jaarverslag wordt hier 
verantwoording over afgelegd. 
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HOOFDSTUK  4 

DOORLOPENDE LEER- EN ONDERSTEUNINGSLIJNEN (zorgplicht en procedures) 

 

Zorgplicht 

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen een grotere verantwoordelijkheid voor 
uitvoering van de zorgplicht gekregen. De zorgplicht houdt in dat de school, waar een leerling met 
een ondersteuningsbehoefte schriftelijk is aangemeld, de verantwoordelijkheid heeft om de leerling 
een passende onderwijsplek te bieden; hetzij op de eigen school, hetzij op een andere school. De 
zorgplicht geldt niet alleen bij aanmelding vanuit het primair onderwijs, maar ook bij een aanmelding 
vanuit een andere VO-school. De zorgplicht geldt eveneens als er gedurende de schoolloopbaan voor 
een leerling een extra ondersteuning nodig is.  
De school van aanmelding heeft de plicht om onderzoek te doen naar een eventuele 
ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling. 
Als een leerling reeds is ingeschreven op een VO-school, maar de ouders melden hun kind 
(schriftelijk) aan op een andere VO-school dan moet die school (van aanmelding) bekijken of ze deze 
leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. 
Een school die niet in staat is een passende plek te bieden (bijv. omdat de leerling niet voldoet aan 
de toelatingseisen van de school of omdat de school vol zit), heeft geen zorgplicht en hoeft deze 
leerling niet in te schrijven. De school heeft ook geen zorgplicht als de ouders weigeren de grondslag 
van de school te respecteren. (Dit laatste geldt overigens niet voor het openbaar onderwijs). 
Een school mag een leerling weigeren als de school vol zit, maar de school moet daarbij wel een 
consequent en transparant toelatingsbeleid voeren en bijv. in de schoolgids of op de website een 
toelichting geven. Dat geldt ook als er teveel aanmeldingen zijn; ook hier moet de school op een 
transparante wijze handelen. Als de school vol is, moet het voor ouders duidelijk zijn hoeveel 
plaatsruimte er is op de school en hoeveel aanmeldingen er zijn zodat het transparant is voor ouders 
dat alle leerlingen gelijk zijn behandeld. Zo’n situatie kan zich bijv. voordoen als een school een 
stringent toelatingsbeleid voert door loting; de school moet dan duidelijk maken dat alle leerlingen 
evenveel kans hadden om te worden toegelaten. Het is dus niet toegestaan om in een dergelijke 
situaties onderscheid te maken tussen leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die verder gaat 
dan de basisondersteuning en leerlingen voor wie dat niet geldt. 
Als een school na onderzoek gedaan te hebben kan aantonen de vereiste ondersteuning niet te 
kunnen bieden, hoeft de school de leerling niet te plaatsen, maar is het wel de verantwoordelijkheid 
van deze school om in het kader van de zorgplicht een andere passende plek te zoeken. 
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de scholen van het samenwerkingsverband om 
uiteindelijk elke leerling te plaatsen op de meest passende plek, zo thuisnabij mogelijk, waarbij 
rekening gehouden wordt met de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Elke school dient hierin 
haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.  
Als zich een situatie voordoet dat een leerling nergens geplaatst kan worden en de scholen onderling 
niet tot een oplossing komen, dan heeft de PCL doorzettingsmacht om die leerling toch ergens te 
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plaatsen omdat wettelijk is bepaald dat er op het niveau van het samenwerkingsverband sprake 
moet zijn van een dekkend ondersteuningsaanbod. 

Aanmeldingsprocedure 

Aanmelding bij een school dient altijd schriftelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek te 
gebeuren. De procedure aspecten van de overdracht vanuit het primair onderwijs zijn 
gedigitaliseerd. Daarnaast is er altijd voldoende ruimte voor een zogenoemde ‘warme’ overdracht. 
Het advies vanuit het basisonderwijs is bindend. Vóór 1 maart dient het onderwijskundig rapport 
(OKR) aangeleverd te zijn. In het OKR is het schooladvies opgenomen alsmede de onderbouwing van 
dit schooladvies. Een basisschool mag een dubbel-advies (bijv. HAVO-VWO) afgeven, maar een 
breder advies is niet toegestaan. 
Het lager plaatsen van een leerling op grond van een lagere score op de eindtoets is niet toegestaan. 
Als de score op de eindtoets hoger uitvalt dan het advies aangeeft, moet de basisschool (níet de 
ouders) het advies heroverwegen wat mogelijk kan leiden tot een bijstelling van het advies naar 
boven. Bijstellen naar beneden is niet mogelijk. De basisschool informeert het voortgezet onderwijs 
hier schriftelijk over.  
Het is de bedoeling dat ouders een leerling slechts op één school aanmelden. Als de ouders een 
leerling op meerdere scholen aanmelden moeten ze aangeven welke school de eerste voorkeur 
heeft. Deze school heeft dan de zorgplicht.  
De school waar de leerling is aangemeld heeft met de ontvangst van het centraal 
aanmeldingsformulier de zorgplicht gekregen wat betekent dat die school verantwoordelijk is voor 
het plaatsen van een leerling.  
Hoewel de keuzevrijheid van de ouders zoveel mogelijk gerespecteerd wordt, kan het zijn dat de 
school waarnaar de voorkeur van de ouders uitgaat, vol zit of om een andere reden de aangemelde 
leerling niet kan plaatsen. De vo-school zal dan zelf actief zoeken naar een andere school waarbij 
uiteraard de ouders worden betrokken en ook rekening gehouden wordt met een eventuele 
ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling. Als een leerling niet voldoet aan de 
toelatingseisen van de school (bijv. een leerling met een VMBO-advies die wordt aangemeld op een 
school die alleen VWO biedt), dan mag de school deze leerling weigeren.  
Uiteindelijk dient elke leerling geplaatst te worden; het is immers de wettelijke taak van het 
samenwerkingsverband om ervoor te zorgen dat elke leerling is ingeschreven op een school en daar 
ook onderwijs volgt waarbij rekening gehouden wordt met eventuele ondersteuningsbehoeften van 
deze leerling.  
Na aanmelding moet een school binnen zes weken een besluit nemen of de leerling wel of niet 
toegelaten wordt. Die termijn kan éénmalig met vier weken worden verlengd. 
Als de school bij aanmelding niet voldoende gegevens of de vereiste documenten (zoals een geldig 
identiteitsbewijs, het schooladvies van de toeleverende school, etc.) heeft ontvangen, moet de 
school de inschrijving aanhouden. In dat geval kan de school vragen om gegevens aan te vullen of de 
benodigde papieren te overleggen. Het is ook mogelijk dat de school aan de PCL van het 
samenwerkingsverband een advies vraagt m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van een leerling, maar 
dat kan pas nadat de school eerst zelf onderzoek gedaan heeft naar de ondersteuningsbehoefte. 
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De school die de leerling uiteindelijk plaatst, kan, naast de informatie op het aanmeldingsformulier 
via een eigen intakeformulier nog om aanvullende informatie vragen.  
Plaatsing op een VSO-school kan pas als daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. 
Wettelijk is vastgelegd welk samenwerkingsverband in welke situatie moet beoordelen of er wel of 
geen TLV wordt afgegeven. Zonder een TLV wordt een leerling niet toegelaten tot een VSO-school. 
Een uitzondering hierop is een VSO-plaatsing die geldt als residentiële bekostiging; in deze situatie 
wordt er geen TLV afgegeven maar bepaalt een residentiële instelling waaraan de VSO-school is 
verbonden dat de leerling op die VSO-school wordt ingeschreven. Die VSO-school ontvangt dan de 
ondersteuningsbekostiging die door DUO ten laste van het samenwerkingsverband wordt gebracht. 

Procedure voor plaatsing, terugplaatsing en overplaatsing 

 Procedure voor plaatsing in het VSO: 
Voor toelating tot het VSO is nodig dat een samenwerkingsverband een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft. Binnen ons samenwerkingsverband is het de taak 
van de PCL om een aanvraag te beoordelen en te besluiten een TLV wel of niet te 
verstrekken. Het afgeven van een TLV is maatwerk. De richtlijnen die de PCL hanteert om tot 
besluitvorming te komen staan beschreven in de PCL-notitie die op de website van het 
samenwerkingsverband te vinden is. 
De onderzoeksprocedure bij de TLV houdt in dat het samenwerkingsverband er zorg voor 
draagt dat twee deskundigen het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid 
van leerlingen tot het VSO.  
Als een TLV wordt afgegeven leidt dat tot voltijdse plaatsing bij de school voor voortgezet 
speciaal onderwijs voor de periode waarin de toelaatbaarheidsverklaring geldig is1. In de TLV 
wordt ook de bekostigingscategorie vermeld waarvoor de TLV is afgegeven.  
Er zijn drie bekostigingscategorieën (Categorie 1 – bekostiging ‘laag’: cluster 4, ZMLK en LZ.  
Categorie 2 – bekostiging ‘midden’: LG.  Categorie 3 – bekostiging ‘hoog’: MG). Voor elke 
categorie heeft de overheid bepaald welk bedrag als ondersteuningsbekostiging in mindering 
wordt gebracht op de middelen voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband. 
DUO keert deze bedragen rechtstreeks uit aan de betrokken VSO-school. Voor het bepalen 
van de bekostigingscategorie laat de PCL zich leiden door het schooltype waarin de leerling 
wordt geplaatst. Als de ondersteuningsvraag van een leerling daar aanleiding toe geeft, kan 
de PCL besluiten een andere bekostigingscategorie toe te kennen. Dit gebeurt slechts in 
uitzonderingssituaties. 
Het inschrijven van leerlingen in het VSO met een TLV kan totdat de leerling de leeftijd van 
18 jaar heeft bereikt. Deze TLV wordt verlengd tot de leeftijd van 20 jaar op voorwaarde dat 
er dan sprake is van een perspectief op verdere ontwikkeling. 
Als een verlenging van de TLV tot 20-jarige leeftijd wenselijk geacht wordt door betrokkenen 
(ouders van de leerling, de leerling zelf en de school) dan levert de VSO-school daarvoor de 

                                                             
1 Die toelaatbaarheidsverklaring heeft betrekking op een periode van één of meer schooljaren. Indien de 
toelaatbaarheidsverklaring in de loop van een schooljaar wordt afgegeven, wordt de periode vanaf die datum 
tot de eerste dag van het eerstvolgende schooljaar toegevoegd aan de schooljaren. 
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motivatie en geeft ook de doelstellingen aan die men verwacht te bereiken. De VSO-school 
betrekt de ouders bij het formuleren van de motivatie en de doelstellingen. Die 
onderbouwing van het VSO wordt getoetst door de PCL. 
Als een VSO-school niet meer kan aantonen dat er nog perspectief is op verdere 
ontwikkeling, is er geen sprake meer van onderwijs en komt de leerling in een vorm van 
hulpverlening of dagbesteding terecht. 
Als er wel perspectief is, is de TLV maximaal geldig tot het einde van het schooljaar waarin de 
betrokken leerling de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt. 

 De procedure voor terugplaatsing of overplaatsing vanuit VSO naar VO: 
In het laatste schooljaar waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, of zoveel 
eerder als mogelijk is, draagt het VSO er zorg voor dat terugplaatsing of overplaatsing van de 
leerling naar het voortgezet onderwijs plaatsvindt of dat er een traject wordt ingezet dat 
toeleidt naar arbeid of dagbesteding. In geval van overplaatsing naar een reguliere VO-school 
treedt het VSO in contact met een reguliere VO-school, bij voorkeur de VO-school van 
herkomst. Als het VSO vindt dat voortgezet verblijf van de leerling op de VSO-school 
noodzakelijk is, dan vraagt deze VSO-school een verlenging van de TLV aan bij de PCL van het 
samenwerkingsverband. De PCL  bekijkt aan de hand van de ondersteuningsbehoefte en de 
overige gegevens of verlenging middels een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring kan worden 
verstrekt.  
Als geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven moet de leerling worden 
teruggeplaatst of overgeplaatst naar het reguliere VO. De VSO-school betrekt ook de ouders 
en zonodig de betrokken leerling in deze procedure. 
 

 De procedure voor overplaatsing van VSO naar VSO: 
Een TLV is geldig voor alle VSO-scholen binnen de categorie waarvoor de TLV is afgegeven 
met uitzondering van de cluster 1 en 2 scholen (zie hoofdstuk 3). Een leerling die verhuist kan 
met de TLV die door enig samenwerkingsverband is afgegeven, in het VSO van elk ander 
samenwerkingsverband terecht. De bekostiging van die TLV wordt door DUO ten laste 
gebracht van het budget voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband dat deze 
TLV heeft afgegeven. 
 

 De procedure voor aanmelding en plaatsing PrO: 
De ouders melden een leerling aan bij een school voor praktijkonderwijs. Het PrO toetst de 
aanmelding aan de wettelijke criteria en vraagt de TLV aan bij het samenwerkingsverband 
waar de school voor PrO onder ressorteert. De PCL toetst de aanvraag op procedurele 
aspecten en eventuele inhoudelijke afwegingen en geeft een TLV af die vervolgens geldig is 
voor de duur dat deze leerling in het PrO verblijft. In een aparte beleidsnotitie is deze 
procedure gedetailleerd uitgewerkt. 
 

 De procedure voor overstap van VO naar VO: 
Voor deze overstap is een digitaal programma ontwikkeld waarin op centraal niveau 
zichtbaar is welke leerlingen vanuit welke VO-school over willen stappen naar een andere 
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VO-school. Dit digitale programma moet deze overstap inzichtelijk maken en voorkomen dat 
scholen op het laatste moment nog met (onverwacht grote) aanmeldingen te maken krijgen.  
In principe heeft de school van aanmelding de zorgplicht, maar binnen het 
samenwerkingsverband is afgesproken dat de school van herkomst eveneens zorgplichtig is 
en betrokken is bij, en verantwoordelijk is voor een plaatsing van de leerling op een andere 
VO-school. De overstap van VO naar VO kan zowel tijdens als aan het begin van het 
schooljaar plaatsvinden. Bij de overstap van een leerling vindt altijd onderlinge 
communicatie plaats tussen de betrokken scholen. Bij een overstap tijdens het schooljaar zijn 
er afspraken gemaakt over de overdracht van financiële middelen. Hierbij is het principe 
‘geld volgt leerling’ het uitgangspunt. In een separate notitie zijn de afspraken over de 
overdracht van middelen verder uitgewerkt. Deze notitie staat op het intranet. 
Er is eveneens afgesproken dat er geen leerlingen meer gedetacheerd worden. Het blijft nog 
wel mogelijk om leerlingen voor een proefperiode tijdelijk op een andere school te plaatsen 
om te bezien of die school het beste bij deze leerling past. 

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

Als het leren voor een diploma of getuigschrift bemoeilijkt wordt door de persoonlijke 
omstandigheden van een leerling, kan extra ondersteuning nodig zijn. Het gaat dan o.a. om 
ondersteuning vanwege chronische ziekte, handicap of veelvuldig wegblijven van school (de wet 
passend onderwijs noemt dat “beperkingen in de onderwijsparticipatie”). In de wet passend 
onderwijs wordt extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband uitgesloten als die 
ondersteuning nodig is ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal.  
Voor een leerling in het VSO en een leerling in het VO die ondersteuning nodig heeft die verder reikt 
dan de basisondersteuning, moet vanaf 1 augustus 2014 een OPP worden opgesteld. 
In dat OPP dient tenminste te worden opgenomen: 

 De verwachte uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. 

 Een overzicht van de belemmerende en compenserende factoren. 

 De beschrijving van de ondersteuning en begeleiding die wordt geboden; dit is het 
handelingsdeel. 

 De eventuele afwijkende leerlijn (met inachtneming van de bepalingen van de Variawet). 

 De zorgcomponent door derden, die voor het onderwijs of de ondersteuning relevant is. 
Het is een wettelijke taak van de school om ondersteuningsbehoefte van een leerling te 
onderzoeken. Indien van toepassing houdt de school bovendien rekening met de mening van de 
instellingen waaronder de jeugdgezondheidszorg, een instantie voor maatschappelijke 
ondersteuning, de GGZ of een daarmee vergelijkbare instelling.  
Het is de verantwoordelijkheid van de school om binnen zes weken na inschrijving van een leerling 
het ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. De school bespreekt het 
ontwikkelingsperspectiefplan met de ouders en met de betrokken leerling als deze 16 jaar of ouder 
is. De ouders worden door de school geïnformeerd over de voortgang en eventuele bijstellingen van 
het ontwikkelingsperspectiefplan. Tenminste één keer per jaar evalueert de school het 
ontwikkelingsperspectiefplan met de ouders. Het overleg met de ouders over het handelingsdeel van 
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het OPP heeft de status van op overeenstemming gericht overleg waarbij de ouders 
instemmingsrecht hebben m.b.t. het handelingsgedeelte van het ondersteuningsplan. 
Voor het opstellen van een OPP kan de school advies vragen aan de PCL van het 
samenwerkingsverband. 

Residentiële leerlingen 

Residentiële leerlingen zijn leerlingen die op een VSO-school geplaatst zijn die een 
samenwerkingsovereenkomst met een zorginstelling heeft. Het kan hierbij ook gaan om leerlingen 
die op een zorginstelling wonen en/of behandeld worden vanuit die zorginstelling. Het ministerie van 
OC&W geeft aan de betreffende school een erkenning voor residentiële plaatsingen af. Voor 
residentiële leerlingen wordt dus geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het 
samenwerkingsverband. Vanzelfsprekend zullen scholen met residentiële plaatsen steeds in goed 
overleg en in afstemming met het samenwerkingsverband handelen. De bekostiging van residentieel 
geplaatste leerlingen geschiedt rechtstreeks aan de betreffende school door DUO. De middelen voor 
de zware ondersteuning die hiermee gemoeid zijn worden in mindering gebracht bij het 
samenwerkingsverband. 
Residentiële leerlingen die teruggeplaatst kunnen worden in het regulier onderwijs, komen in 
principe terug op de school waar ze voorafgaand aan de residentiële plaatsing stonden ingeschreven. 
Uiteraard gaat dat in goed overleg met de school en wordt voorafgaand aan de terugplaatsing 
bekeken of deze school ook de beste mogelijkheid is. Daarbij kan de PCL om advies gevraagd worden 
m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van deze leerling.  
Er zijn ook leerlingen die niet teruggeplaatst kunnen worden naar de vorige school omdat ze uit het 
speciaal onderwijs (basisonderwijs) komen en daar niet meer terecht kunnen. In dat geval zoeken de 
residentiële school en de PCL samen naar een passende vervolgschool. 
Soms is de verblijfsduur op een residentiële school dusdanig lang dat de betrokkenheid van een 
voorgaande school niet meer relevant is. Ook in zo’n situatie zoeken de residentiële school en de PCL 
samen naar een passend vervolg. 
Daarnaast zijn er ook leerlingen die vanwege de aard van hun ondersteuningsvraag permanent op 
een residentiële school verblijven. 
 
Er zijn ook plaatsbekostigde leerlingen. Dit zijn bijv. leerlingen die door Justitie in een JJI (justitiële 
jeugdinstelling) of GJI (gesloten jeugdinstelling) geplaatst worden. De bekostiging van het onderwijs 
aan deze leerlingen komt niet ten laste van het samenwerkingsverband maar wordt rechtstreeks 
door de overheid bekostigd. 

Permanente commissie leerlingondersteuning (PCL) 

De functie en betekenis van de PCL is reeds op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 2 en in een apart 
document verder uitgewerkt. In dit hoofdstuk wordt volstaan met een toelichting op de 
besluitvorming m.b.t. de toelaatbaarheid tot het VSO. 
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Bij het beoordelen van een TLV-aanvraag is het niet mogelijk en ook niet wenselijk om exacte 
beslisregels te hanteren. Naast de documenten die met een TLV-aanvraag worden meegezonden 
wordt de totale context van een leerling bekeken en meegewogen en dat is altijd maatwerk. 
Er wordt onderscheid gemaakt in een TLV-aanvraag vanuit de onderstroom (hier gaat het om een 
leerling uit het primair (speciaal) onderwijs die instroomt in het VSO), een TLV-aanvraag vanuit de zij-
instroom (het betreft hier een leerling vanuit een VO-school die instroomt in het VSO), of een 
verlenging van een TLV. 
Vuistregels bij de beoordeling van de aanvraag (vanuit zowel onderstroom als zij-instroom) zijn: 

- Is de procedure om tot een aanvraag te komen juist en volledig gevolgd? 
- Welke ondersteuningsbehoefte is er bij de aangemelde leerling en welke compenserende en 

belemmerende factoren spelen een rol? 
- Is er sprake van een ondersteuningsaanbod of arrangement op een reguliere school voor VO 

dat in voldoende mate voorziet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling? 
- Wat is een haalbaar uitstroomperspectief (diplomering, arbeidstoeleiding of dagbesteding) en 

welk ondersteuningsaanbod past hier het beste bij? 
- Voor een zij-instromer wordt nog gekeken welke inzet van extra begeleiding vooraf is gegaan 

aan de TLV-aanvraag. Inzet van de extra begeleiding die beschreven is in een OPP is een 
voorwaarde waaraan voldaan moet zijn om een TLV-aanvraag te honoreren. 

De PCL neemt een bindend besluit omtrent het wel of niet afgeven van een TLV.  
Voor het afgeven van een TLV is geen instemming van de ouders nodig. Van de aanvragende school 
wordt wel verwacht dat deze de TLV aanvraag tevoren met de ouders en de betrokken leerling is 
besproken. 

Aansluiting PO/SO – V(S)O 

Reeds enige jaren bestaat er een gestructureerd overleg tussen PO en VO dat zich de volgende 
doelen gesteld heeft: 

 alle leerlingen die een overstap maken naar het V(S)O zijn in beeld; 

 alle benodigde gegevens zijn volledig, correct en tijdig aangeleverd; 

 elke leerling is vóór de zomervakantie op een school geplaatst; 

 voor elke leerling is de best passende plek gevonden. 
Er wordt jaarlijks een tijdpad opgesteld dat moet leiden tot een warme overdracht van PO naar het 
V(S)O. Daarin zijn de volgende aspecten verder uitgewerkt: 

 Procedure plus tijdpad. Het ‘tijdpad aanmeldingsprocedure t.b.v. aanmelding VO en VSO’ is 
een document dat jaarlijks wordt bijgesteld. Het tijdpad is ook op de website van het 
samenwerkingsverband opgenomen. 

 Voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte en voor leerlingen waarbij twijfel 
is over de hulpvraag, wordt door het samenwerkingsverband in oktober een zogenoemd 
dossieroverleg georganiseerd waarin de basisschool advies kan inwinnen bij het voortgezet 
onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en onderbouwen van het advies blijft 
evenwel bij de basisschool liggen. 
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 Informatie die nodig is om een leerling de juiste plaats te geven in het V(S)O zoals het 
onderwijskundig rapport, advies basisschool en eventueel een ontwikkelingsperspectief met 
een beschrijving van de ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling. 

 In maart/april wordt er een overleg georganiseerd waarin scholen elkaar kunnen bevragen 
en adviseren over de ondersteuningsvragen van de aangemelde leerlingen. 

 Overleg en afstemming: de wijze waarop de ouders geïnformeerd worden en de afstemming 
met de basisschool (inclusief latere terugkoppeling van de resultaten op het V(S)O naar de 
basisschool. 

Vanuit het samenwerkingsverband participeren de leden van de commissie PO-VO in een regiegroep 
met de vertegenwoordigers vanuit het primair onderwijs. Deze regiegroep heeft een memo 
opgesteld waarin de ontwikkelagenda en de overleg- en besluitvormingsstructuur nader zijn 
uitgewerkt.  

 

Aansluiting VO – MBO 

Er zijn afspraken gemaakt over de aansluiting van het V(S)O op het MBO. Scholen zorgen voor een 
warme overdracht van leerlingen die overstappen naar het MBO. Daarbij worden de wettelijke 
kaders in acht genomen om de ouders/leerling hiervan op de hoogte te stellen. 
Het doel is om zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen. 
Elke VO-school heeft een doorstroomcoach aangesteld die contact onderhoudt met het MBO en 
contact onderhoudt met de coördinator van de doorstroomcoaches. 
Deze coördinator vanuit het VO vervult een spilfunctie en heeft nauw contact met de coördinator 
vanuit het MBO. Deze coördinator vanuit het VO stelt jaarlijks een activiteitenplan op en legt ook 
verantwoording af aan de directeur van het samenwerkingsverband. De verantwoording wordt 
opgenomen in het jaarverslag. 
In een apart document zijn de taken en verantwoordelijkheden van deze doorstroomcoach en de 
coördinator beschreven. 
De bekostiging van de doorstroomcoaches en coördinator vindt plaats via de financiële administratie 
van het samenwerkingsverband dat daarvoor de middelen uit het VSV-budget ontvangt. 

Aansluiting VSO/PrO – Arbeid 

De aansluiting van VSO- en PrO-leerlingen richting arbeid is in principe een verantwoordelijkheid van 
de scholen waar deze leerlingen zijn ingeschreven. Het samenwerkingsverband vervult hier een 
coördinerende rol in nauwe samenwerking van de Commissie Doorstroom van het Scholenoverleg. 
Het doel van deze coördinatie is gericht op samenwerking in het voorbereiden van leerlingen op de 
arbeidsmarkt, het toeleiden naar de arbeidsmarkt (bijv. via stages) en het begeleiden naar een 
bestendige positie op dit arbeidsmarkt via nazorgtrajecten. 
In dat kader wordt er nauw samengewerkt met het MKB (Midden en Klein Bedrijf) en andere 
werkgeversorganisaties. 
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Als de middelen die hiervoor beschikbaar zijn van overheidswege worden doorgestort naar het 
samenwerkingsverband, zal het samenwerkingsverband ervoor zorgdragen dat deze middelen 
ontvangen, beheerd en toegekend worden conform de doelstelling van deze middelen. Het 
samenwerkingsverband doet jaarlijks verslag van deze activiteiten in het jaarverslag. 
Er worden geen middelen aan deze activiteiten toegekend vanuit de budgetten voor passend 
onderwijs; het gaat dus om de inzet van extern verworven middelen (zoals impulsgelden en ESF-
subsidie).  
In een separate beleidsnotitie is de rol van het samenwerkingsverband verder uitgewerkt. 

Grensverkeer 

Voor leerlingen die uit een ander samenwerkingsverband afkomstig zijn gelden de volgende 
afspraken waarbij uiteraard de wettelijke bepalingen in acht genomen worden. 

- De autonomie voor het toelaten van leerlingen ligt bij de reguliere VO-scholen.  
- Leerlingen vanuit een ander samenwerkingsverband die gebruik willen maken van een 

bovenschoolse ondersteuningsvoorziening (niet zijnde VSO- of PrO-leerlingen) worden tot die 
voorziening toegelaten als het andere samenwerkingsverband de gevraagde ondersteuning dan 
wel de gewenste opleiding of schooltype niet ‘in huis’ heeft en bereid is de meerkosten boven 
de reguliere lumpsumvergoeding over te dragen. 

- Voor de goede orde wordt nog vermeld dat overige leerlingen zonder specifieke 
ondersteuningsvraag of met een ondersteuningsvraag die valt binnen het kader van de 
basisondersteuning altijd worden toegelaten conform de reguliere procedures en afspraken. 

- Uitgangspunt is dat de leerling wordt toegelaten tot een school die het beste past bij de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als er meerdere scholen zijn die hierbij passen, is het 
principe van zo thuisnabij mogelijk onderwijs, leidend. 

Grenzen van passend onderwijs 

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband staan gezamenlijk garant voor een meest passende 
plaats, zo thuisnabij mogelijk, voor een leerling, rekening houdend met diens 
ondersteuningsbehoefte. Desondanks kan er sprake zijn van uitzonderingen, bijv. als er sprake is van 
overmacht, zeer specialistische expertise die niet of moeilijk verkrijgbaar is, of wanneer de kosten 
van het voldoen aan de ondersteuningsbehoefte niet meer in redelijke verhouding staan tot de 
bekostiging die het samenwerkingsverband van overheidswege ontvangt.  
Van de scholen mag verwacht worden dat zij zich binnen de wettelijke kaders tot het uiterste zullen 
inspannen om deze uitzonderingen tot een minimum te beperken. Van de ouders mag verwacht 
worden dat ze begrip hebben voor een situatie waarin niet volledig aan hun wensen tegemoet 
gekomen kan worden. Van de ouders wordt eveneens verwacht dat ze de grondslag van de school 
onderschrijven en de normen en waarden in acht zullen nemen zoals die in het algemeen 
maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn. 
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HOOFDSTUK  5 

OUDERS ALS PARTNERS 

Informatie 

Ouders (en leerlingen) kunnen informatie putten uit de inhoud van het ondersteuningsplan. Het 
ondersteuningsplan is beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband. Alle scholen 
hebben op hun website een link naar de site van het samenwerkingsverband zodat ouders die meer 
algemene informatie over passend onderwijs of over het samenwerkingsverband willen, deze 
informatie via de schoolsite kunnen vinden. Ook zal iedere aangesloten school dienovereenkomstig 
informatie verstrekken.  
Daarnaast kunnen ouders informatie vinden over het specifieke ondersteuningsaanbod van een 
school op de website of in de schoolgids van de betrokken school.  

Ouders als gelijkwaardige partners 

Van de ouders wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun 
kind. Dat komt erop neer dat ouders een open communicatie aangaan met de school, voor de school 
bereikbaar zijn en actief contact zoeken als het belang van hun kind daar aanleiding toe geeft. 
Daarnaast wordt verwacht dat ouders in het kader van hun pedagogische taak hun kind ook normen 
en waarden bijbrengen die als maatschappelijk algemeen aanvaard beschouwd worden. Van de 
ouders wordt verwacht dat afspraken worden nagekomen. 
Het is in het belang van de leerling dat ouders de school bij aanmelding over alle relevante zaken 
informeren betreffende de zorg en ondersteuning van hun kind zodat de school in staat is, in overleg 
met de ouders en eventueel samen met de ketenpartners, de noodzakelijke ondersteuning te 
bieden. 
De school zal met de ouders op een open wijze communiceren en zelf actief contact zoeken als de 
schoolsituatie daar aanleiding toe geeft. De school betrekt ouders bij het opstellen van vormen van 
extra ondersteuning en informeert de ouders ook over de achtergronden en doelstellingen van deze 
ondersteuning.  
Ook leerlingen worden hier gezien als partners; enerzijds gaat het om hun belangen en anderzijds is 
het wettelijk bepaald dat leerlingen vanaf een bepaalde leeftijd het recht hebben om mee te 
beslissen in trajecten die hun ontwikkeling aangaan. 

Signalering 

Zowel van de ouders als van de school mag oplettendheid worden verwacht. Ouders hebben daarbij 
het ouderlijk gezag, en zijn daarom in de positie om voor hun kind de zorg en opvoeding te 
organiseren, die het nodig heeft. Ook de school zal opletten of een leerling moeilijkheden ondervindt 
waarvoor mogelijk ondersteuning nodig zou kunnen zijn. Van de kant van de school mag verwacht 
worden dat ouders als eerste dat signaal van school ontvangen.  
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Als zich aan het begin of in de loop van de schoolloopbaan van een kind een ondersteuningsvraag 
ontwikkelt die de basisondersteuning van de school overstijgt, zal de school hierover met de ouders 
in gesprek gaan. Er kunnen dan afspraken gemaakt worden over een passend 
ondersteuningsaanbod. Hierbij mag de school verwachten dat de ouders hiervoor relevante 
gegevens (onderzoeksrapporten, informatie over een chronische ziekte of handicap etc.) aanleveren 
als ze daarover beschikken en actief participeren in het overleg. De school kan de PCL van het 
samenwerkingsverband om advies vragen over een eventuele ondersteuningsbehoefte van de 
betrokken leerling. Alle gemaakte afspraken over een ondersteuningsaanbod dat de 
basisondersteuning overstijgt, worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
Over het handelingsdeel van het OPP voert de school op overeenstemming gericht overleg met de 
ouders. 

Ondersteuningsplanraad 

Elk samenwerkingsverband kent een ondersteuningsplanraad (OPR) die bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de ouders, leerlingen en van het personeel. De belangrijkste taak van de 
OPR is het beoordelen van het ondersteuningsplan/veranderingsparagraaf en de 
meerjarenbegroting. Het bestuur van een samenwerkingsverband stelt het ondersteuningsplan vast, 
maar heeft daarvoor wel de instemming van de OPR nodig. 
De OPR krijgt vanuit het stafbureau de relevante informatie die nodig is om haar taak naar behoren 
te kunnen verrichten en vervult in de gesprekken met de directeur van het samenwerkingsverband 
vooral de rol van ‘critical friend’. Ouders die meer willen weten over de OPR kunnen zich hiervoor 
richten tot de OPR of de medezeggenschapsraad van de school. 
De werkwijze van de OPR is vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut. 
In het Medezeggenschapsreglement zijn de inrichting, procedures, taken en bevoegdheden van de 
OPR nader uitgewerkt. 

Vertrouwensinspecteur 

De verantwoordelijkheid van de inspectie van het onderwijs is om toezicht uit te oefenen. Om dat 
toezicht goed uit te kunnen oefenen, zijn er vertrouwensinspecteurs aangesteld. Een 
vertrouwensinspecteur is benaderbaar door zowel ouders als leerlingen, en dan vooral op het 
grensvlak van wat wel en niet geoorloofd is (o.a. situaties die te maken kunnen hebben met 
discriminatie). 

Privacyreglement 

Binnen het samenwerkingsverband dient zorgvuldig omgegaan te worden met gegevens van 
leerlingen. Het samenwerkingsverband houdt zich daarbij aan de wettelijke kaders en heeft daartoe 
een privacyreglement opgesteld. Het privacyreglement is te vinden op de website van het 
samenwerkingsverband.  
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HOOFDSTUK  6 
 
VERBINDING PASSEND ONDERWIJS EN GEMEENTELIJKE TAKEN 
 

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 

In het kader van Passend Onderwijs voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht 
overleg over het concept van het ondersteuningsplan met de samenwerkingsverbanden PO van 
Eindhoven en de Kempen, het MBO en de gemeenten binnen het gebied van het 
samenwerkingsverband.  
De samenwerkingsverbanden PO en VO overleggen over de doorgaande leer- en 
ondersteuningslijnen.  
Het samenwerkingsverband VO en de colleges van B&W overleggen in elk geval, ieder vanuit de 
eigen verantwoordelijkheid, met elkaar over de afstemming tussen het passend onderwijs en de 
jeugdhulp, het leerlingenvervoer en de leerplicht. Bovendien kunnen de partijen in overleg besluiten 
hier andere gemeenschappelijke thema’s aan toe te voegen. 
Doel van het OOGO is om een goede afstemming en samenwerking te krijgen tussen de gemeenten 
en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO. Het te voeren overleg is 
voorwaardelijk voor het kunnen vaststellen van het ondersteuningsplan. 

Inleiding op de thema’s 

Wettelijk is de onderwijstaak bij de scholen belegd en vallen de zorgtaken onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente, evenals leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. 
Maar in de praktijk zijn er veel raakvlakken en zijn onderwijs- en zorgtaken niet altijd even duidelijk 
te scheiden. Er vindt regelmatig gestructureerd overleg met de gemeenten plaats waarin het belang 
van de leerlingen centraal staat maar waarbij onderwijs en gemeente vanuit hun eigen rollen en 
verantwoordelijkheden komen tot heldere afspraken. 
In de verschillende overlegsituaties wordt het samenwerkingsverband vertegenwoordigd door de 
directeur en een beleidsmedewerker. De gemeenten worden vertegenwoordigd door hun 
beleidsambtenaren. Doordat er binnen het samenwerkingsverband sprake is van een relatie met 
dertien gemeenten, worden ook op subregionaal niveau afspraken gemaakt en zorgen de 
beleidsambtenaren onderling voor afstemming over de te maken afspraken. 
Het overleg tussen samenwerkingsverband en de beleidsambtenaren van de gemeenten heeft de 
status van beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend overleg. Besluitvorming over gemeentelijke 
taken is voorbehouden aan de afzonderlijke Colleges van B&W. Het dagelijks bestuur van het 
samenwerkingsverband gaat over de besluitvorming inzake het passend onderwijs en kan de 
directeur mandateren ook in besluitvormingstrajecten te participeren. 
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Jeugdhulp 

Met ingang van 1-1-2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Formeel 
vallen alle zorgtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en alles wat met onderwijs te 
maken heeft valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen of het 
samenwerkingsverband. Maar er zijn tal van raakvlakken tussen onderwijs en jeugdhulp, juist omdat 
de scholen gelden als de ‘vindplaats’ van jongeren.  
De gemeenten en het samenwerkingsverband werken nauw samen op het terrein waar onderwijs en 
jeugdhulp elkaar raken en soms zelfs overlappen. Vanuit de gemeenten en vanuit het onderwijs is 
een overzicht opgesteld van de contactpersonen zodat onderlinge contacten snel gelegd kunnen 
worden. Daarnaast is door de betrokken gemeenten een overzicht opgesteld van de lokale structuur 
zoals die is vastgesteld. In overlegsituaties wordt recht gedaan aan ieders eigen verantwoordelijkheid 
op deze terreinen. 
Er is een werkgroep actief waarin de afstemming tussen jeugdhulp en onderwijs concreet wordt 
uitgewerkt. Het gaat daarbij om drie thema’s: 

- Preventie en toegang; waarbij de samenwerking tussen de ZAT’s (Zorg Advies Team) en 
de generalistenteams centraal staat. (Een ZAT bespreekt leerlingen met 
ondersteuningsvragen van de eigen school. Daarbij bestaat de mogelijkheid om contact 
te leggen met een generalistenteam van de gemeente. Het principe van een 
generalistenteam gaat uit van één kind-één gezin-één plan.) 

- Integraal arrangeren; op basis van het uitgangspunt één gezin – één plan moet 
samenwerking en onderlinge afstemming georganiseerd worden wanneer er sprake is 
van jeugdhulp die geen uitstel kan dulden. 

- Overgangen; waarbij het elkaar informeren centraal staat. 
De samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverband heeft een structureel karakter zodat 
tijdig ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen. Deze samenwerking wordt gerealiseerd 
door periodiek overleg tussen de beleidsambtenaren van de gemeenten en de directeur of diens 
plaatsvervanger van het samenwerkingsverband. 

Leerlingenvervoer 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van leerlingenvervoer. Dit kan 
zowel vervoer zijn naar een school die binnen de regio van het samenwerkingsverband ligt als naar 
een school buiten deze regio. Dit gebeurt op grond van de eigen gemeentelijke verordening. Ouders 
kunnen hiervoor een aanvraag indienen.  
Het samenwerkingsverband streeft zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs na. Indien geen passend 
onderwijsaanbod binnen de regio kan worden gerealiseerd neemt de woongemeente van de 
betrokken leerling een besluit over het al of niet inzetten van leerlingenvervoer. De 
ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling is daarbij het leidend uitgangspunt. Het is echter 
voortdurend een onderwerp van aandacht voor zowel de gemeente als het samenwerkingsverband 
te streven naar specifiek maatwerk zo dichtbij huis als mogelijk is. 



49 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO3007  2021 – 2024  versie 5.0 

 

 

 

 

 

 

Leerplicht 

Gemeenten en het samenwerkingsverband hebben de gezamenlijke ambitie het voortijdig 
schoolverlaten of thuiszitten van leerlingen te voorkomen dan wel beheersbaar te houden. 
Daarbij is het van belang zicht te hebben op de groep leerlingen die niet fulltime op school zit. Die 
groep is groter dan de groep leerlingen die voldoet aan de wettelijke definitie van thuiszitten. Door 
de hele groep in beeld te hebben, kunnen interventies gerichter ingezet worden. 
In het voorkomen van thuiszitten werken gemeenten en onderwijs nauw samen waarbij een 
bijzondere rol is weggelegd voor trajectbegeleiding die binnen het PTB-team van het 
samenwerkingsverband is opgenomen. De leden van het PTB-team vormen een belangrijke schakel 
tussen school, thuissituatie en externe hulpverleners, werken waar mogelijk preventief en kunnen 
worden ingezet als betrokken partijen hier om verzoeken. 
In het kader van het voorkomen van thuiszitten zal het samenwerkingsverband ook actief 
participeren in projecten en werkgroepen teneinde voortijdig schoolverlaten (VSV) door jongeren in 
een kwetsbare positie te verminderen. 

Onderwijshuisvesting 

Huisvestingsvraagstukken worden in lokaal verband besproken met schoolbestuurders en 
gemeentelijke vertegenwoordigers. Veel gemeenten werken met een eigen IHP (Integraal 
Huisvestings Plan) en maken daarover afspraken met de schoolbesturen, die in het IHP genoemd 
worden. 

Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 

Voor leerlingen die niet diplomeerbaar zijn en VSO-leerlingen zijn in het onderwijs voorzieningen 
getroffen die leiden tot een perspectief voor deze leerlingen op de arbeidsmarkt. 
De gemeente Eindhoven vervult als regiogemeente een centrale rol in het aanvragen en ontvangen 
van subsidies zoals bijv. de ESF-middelen en impulsgelden.  
Het samenwerkingsverband vervult een coördinerende en sturende rol bij het initiëren, 
voorbereiden en uitvoeren van projecten die moeten leiden tot het creëren van een gunstige 
startsituatie voor ‘leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ die uiteindelijk moet leiden tot 
een plek op die arbeidsmarkt met een duurzaam karakter. De uitvoering van deze projecten is de 
verantwoordelijkheid van de betrokken school.  
De financiering van deze projecten vindt plaats met de inzet van de extern verkregen 
subsidiemiddelen die beheerd worden door het samenwerkingsverband en niet vanuit de middelen 
voor passend onderwijs. In financieel opzicht verloopt dit voor het samenwerkingsverband dus 
budgettair neutraal. 
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HOOFDSTUK  7 

COMMUNICATIE 

 

Algemeen 

Het samenwerkingsverband kiest voor een transparante vorm van communicatie. De informatie 
vanuit het samenwerkingsverband moet effectief en efficiënt zijn.  

Doelstelling 

Het doel is het bieden van kernachtige up-to-date informatie met de website als medium. Omdat de 
site een hoge informatieve waarde heeft, is de informatie beperkt tot hoofdlijnen en kernpunten 
maar wordt wel de mogelijkheid geboden om via links naar andere sites en informatiebronnen meer 
gedetailleerde informatie te bemachtigen. 
De documenten waarnaar in dit ondersteuningsplan verwezen wordt, staan op de website van het 
samenwerkingsverband: www.swveindhovenkempenland.nl 
Documenten die voor intern gebruik zijn staan op het intranet dat alleen toegankelijk is voor 
personen die daartoe geautoriseerd zijn. 

Communicatiedoelgroepen 

Op het intranet zijn voor verschillende doelgroepen overleg- en discussieplatforms ingericht. Het 
beheer van de website en het intranet ligt bij het stafbureau van de stichting. 
  

http://www.swveindhovenkempenland.nl/
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HOOFDSTUK  8 

KWALITEITSZORG 

 

Doelstelling 

Om te kunnen sturen op de kwaliteit van de opbrengsten en activiteiten van ons 
samenwerkingsverband, is kwaliteitszorg een belangrijk aspect. Kwaliteitszorg beoogt een antwoord 
te geven op de vraag: Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? 

Kwaliteitskaders 

 Intern toezicht: 
Binnen ons samenwerkingsverband is het ‘Toezichtskader voor intern toezicht Stichting 
Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs in Eindhoven en 
Kempenland’ vastgesteld. Statutair is bepaald dat het algemeen bestuur de interne 
toezichthouder is op de wijze waarop het dagelijks bestuur de gedelegeerde taken en 
bevoegdheden uitvoert; de wettelijke verplichtingen naleeft met inachtneming van de code 
goed bestuur; de financiële middelen rechtmatig en doelmatig verwerft en aanwendt. 
In het Toezichtskader zijn de onderwerpen benoemd waarop het toezicht expliciet wordt 
uitgeoefend. Door het instellen van een bestuurscommissie Remuneratie en Integriteit 
beoogt het algemeen bestuur van de stichting de onafhankelijkheid van het toezicht in relatie 
tot de maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband, te waarborgen. 
In een separate beleidsnotitie: ‘Verhouding dagelijks bestuur en algemeen bestuur’ is de 
praktische werkwijze van deze verhouding nader uitgewerkt. 

 Extern toezicht: 
Het extern toezicht wordt uitgeoefend door de onderwijsinspectie in haar ‘Toezichtskader’.  
Het inspectiekader bestaat uit drie kwaliteitsaspecten: 
- Onderwijsresultaten 
- Kwaliteitszorg 
- Financieel beheer 
Periodiek toetst de inspectie elk samenwerkingsverband op deze drie kwaliteitsaspecten. De 
bevindingen van de inspectie worden gebruikt voor interne evaluatie, het opstellen van 
verbeterplannen en het eigen kwaliteitszorgsysteem. 

 Kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband. 
Het intern en extern toezicht hebben beide raakvlakken met kwaliteitszorg. In dit hoofdstuk 
wordt beschreven wat onder kwaliteitszorg wordt verstaan en op welke wijze de kwaliteit zo 
goed mogelijk wordt gerealiseerd en bewaakt. 
Het kwaliteitszorgsysteem kent een verbinding met aspecten uit zowel het intern 
toezichtskader als het inspectiekader. Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op de PDCA-
cyclus en kent een aantal KSF’s (kritische succes factoren) waarop gemonitord wordt. 
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Per kalenderjaar wordt een jaarverslag opgesteld waarin naast de jaarrekening ook 
verschillende rapportages zijn opgenomen (o.a. van de werkzaamheden van de PCL, de 
activiteiten van het scholenoverleg, etc.) alsmede relevante kengetallen. Daarnaast kent het 
jaarverslag ook een kwaliteitsparagraaf waarin de KSF’s zijn opgenomen.  

Definities en begrippen 

Kwaliteitszorg is het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een 
permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het passend onderwijs te bepalen, te 
bewaken, te verbeteren en te borgen.  
Dit komt concreet neer op het beantwoorden van de volgende vijf vragen:  

- doen we de goede dingen? 
- doen we die dingen ook goed? 
- hoe weten we dat? 
- vinden anderen dat ook? 
- wat doen we met die kennis en informatie? 

 

Goede kwaliteitszorg kent de volgende kenmerken: 

- Integraliteit: kwaliteitszorg richt zich op diverse beleidsterreinen en de samenhang daartussen.  

- Systematisch: kwaliteitszorg bedient zich van vaste procedures en protocollen. 

- Cyclisch: kwaliteitszorg is een continuüm op basis van de PDCA-cyclus. 

 

 

Het kwaliteitszorgsysteem is de beschrijving van de kwaliteitsaspecten, de wijze waarop deze 

gemeten en bewaakt worden waardoor verbetering en borging mogelijk is. 

 

 

Een goed kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op de PDCA-cyclus 

en kent de volgende onderdelen: 

 Beleidsdoel/resultaat: een beschrijving van de impact, het 
nut en toegevoegde waarde van het gesteld doel. De 
beschrijving geeft een antwoord op de vraag: “Waar gaat het 
eigenlijk om?” 

 Meetinstrument: een beschrijving van het instrument dat 
gebruikt wordt om vast te stellen of het doel al dan niet is 
bereikt.  

 Tijdstip: weergave van het moment waarop het doel 
gerealiseerd moet zijn en er dus ‘gemeten’ kan worden. 

 Prestatie-indicator: dit is de norm die behaald moet worden of het effect dat zichtbaar moet 
zijn om te bepalen of het beleidsdoel of de resultaatafspraak is behaald. 
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 Borging: hier wordt aangegeven op welke wijze afspraken, evaluaties en verbeterplannen 
worden vastgelegd zodat deze later geraadpleegd kunnen worden en ook toegankelijk zijn 
voor anderen zodat de ‘winst’ van een behaald resultaat niet verloren gaat. 

 Kansen en belemmeringen: hier gaat het om een overzicht van kansen waardoor het 
resultaat verbeterd of uitgebreid kan worden alsmede een inventarisatie van belemmerende 
factoren waardoor inzicht ontstaat in risicofactoren die succes in de weg kunnen staan zodat 
hier op gestuurd kan worden. 

 
Zelfevaluatie is een wijze van evalueren waarbij een organisatie intern de bereikte resultaten en 
procedures toetst aan tevoren bepaalde criteria of doelen. Die criteria of doelstellingen kunnen 
overigens ook extern zijn opgelegd. 
Binnen ons samenwerkingsverband wordt zelfevaluatie gerealiseerd door toetsing van de hieronder 
geformuleerde kritische succes factoren (KSF’s)). De zelfevaluatie maakt deel uit van de 
verantwoording van het gevoerde beleid en vindt zijn neerslag in het jaarverslag. Het jaarverslag 
(inclusief de jaarrekening) is het centrale verantwoordingsdocument. 

Kritische Succes Factoren (KSF’s) 

Ons kwaliteitszorgsysteem kent 7 KSF’s (kritische succesfactoren) die zijn ingedeeld in drie 
categorieën: 
1 Onderwijsresultaten ( 2 KSF’s) 
2 Kwaliteitszorg (3 KSF’s) 
3 Financieel beheer (2 KSF’s) 
De categoriën zijn gebaseerd op het inspectiekader, maar de eigen ambitie ligt hoger dan de norm 
van de inspectie. Van elke KSF beschrijven we de prestatie-indicatoren (ook wel het 
kwaliteitscriterium genoemd) en vervolgens de mate waarin aan deze prestatie-indicator is voldaan. 
De kritische succesfactoren zijn onderverdeeld in onderstaande deelfactoren, welke hierna verder 
zijn uitgewerkt. 
 
De volgende KSF’s zijn daarbij opgesteld: 
1.1 Aanbieden van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 

- Deelindicator 1: Dekkend ondersteuningsaanbod 
- Deelindicator 2: Voorkomen thuiszitters 
- Deelindicator 3: Traject van ondersteuningstoewijzing 
- Deelindicator 4: Zorgplicht scholen 

1.2 Kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen 
- Deelindicator 1:LWOO en Praktijkonderwijs 
- Deelindicator 2: Zware ondersteuning voortgezet onderwijs 
- Deelindicator 3: Bovenschoolse voorzieningen 
- Deelindicator 4: Dekkend aanbod Voortgezet Speciaal Onderwijs 
- Deelindicator 5: Trajectbegeleiding 

2.1 Management, organisatie en control 
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- Deelindicator 1: Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden  
- Deelindicator 2: Doelmatige overlegstructuur 

2.2 Omgang met stakeholders 
- Deelindicator 1: Overleg en afstemming met stakeholders 
- Deelindicator 2: Afhandeling klachten 

2.3 Governance 
- Deelindicator 1: Organisatiestructuur, bestuur en toezicht 

3.1 Continuïteit 
- Deelindicator 1: Planning & controlcyclus (incl. risicobeheersing) 
- Deelindicator 2: Tussentijdse terugkoppeling door middel van financiële rapportages 

3.2 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen 
- Deelindicator 1: Jaarverslag met daarin een koppeling aan de KSF’s van de categorie 
‘Onderwijsresultaten’ 
- Deelindicator 2: Verklaring accountant 

 
Ter wille van een duidelijk overzicht is elke KSF en deelindicator van een kleur voorzien door middel 
van een vierpuntsschaal:  
 

Niet voldaan;  
is een risico voor het 
realiseren van onze 
doelstellingen  

Deels voldaan;  
is een potentieel risico 
voor het realiseren 
van onze 
doelstellingen 

Deels voldaan;  
levert geen risico op 
voor het realiseren 
van onze 
doelstellingen 

Voldaan 

    

Als een KSF of deelindicator geen kleur heeft gekregen dan houdt dit in dat deze nog niet in beeld is 
gebracht.  
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Uitwerking per KSF 

1.1 Aanbieden van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
 

Deelindicator 1: Dekkend ondersteuningsaanbod 
Binnen het samenwerkingsverband is sprake van een dekkend ondersteuningsaanbod dat voorziet 
in de ondersteuningsbehoefte van elke leerling. Voor de meeste leerlingen zal het aanbod vanuit 
de basisondersteuning van de reguliere VO-school voldoende zijn. Sommige leerlingen zijn 
aangewezen op extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs of volgen onderwijs op een 
bovenschoolse ondersteuningsvoorziening of op een school voor VSO.  
 

Meetinstrument 

Website www.swveindhovenkempenland.nl en het SchoolOndersteuningsProfiel van elke 
afzonderlijke school. 
 

Tijdstip 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag.  
 

Prestatie-indicator: 

 Via de website van het samenwerkingsverband is de link naar ‘Scholen op de kaart’ 
beschikbaar waar van elke school het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) te vinden is. De 
scholen hebben hun SOP op ‘Scholen op de kaart’ staan.  

 Er zijn geen leerlingen die niet geplaatst konden worden omdat het aanbod niet aansloot 
bij de ondersteuningsvraag. 
 

Norm: 

Groen: Alle scholen hebben in hun SOP het ondersteuningsaanbod geformuleerd en dit vormt een 
dekkend geheel. Er waren geen leerlingen die niet geplaatst konden worden als gevolg van een 
gebrek aan aanbod.  
Geel: 95% van de scholen hebben in hun SOP het ondersteuningsaanbod geformuleerd en dit 
vormt een samenhangend geheel. Er waren geen leerlingen die niet geplaatst konden worden als 
gevolg van een gebrek aan aanbod. 
Oranje: 90% van de scholen hebben in hun SOP het ondersteuningsaanbod geformuleerd en dit 
vormt een samenhangend geheel. Er waren geen leerlingen die niet geplaatst konden worden als 
gevolg van een gebrek aan aanbod. 
Rood: <90% van de scholen hebben in hun SOP het ondersteuningsaanbod geformuleerd en dit 
vormt een samenhangend geheel. Of er was sprake van een of meer leerlingen die niet geplaatst 
konden worden als gevolg van een gebrek aan aanbod. 
 
 
 

http://www.swveindhovenkempenland.nl/
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Borging: 

Er is sprake van een overzicht van het totale ondersteuningsaanbod dat wordt geplaatst op de 
website. Het is een dynamisch overzicht; in die zin dat het regelmatig zal worden aangepast en 
bijgesteld. 
 

Kansen/ belemmeringen: 

Kans: het overzicht biedt ouders en andere belangstellenden inzicht in het aanbod dat er op de 
aangesloten scholen wordt geboden en geeft scholen de kans om kennis te nemen van elkaars 
aanbod zodat samenwerking, uitwisselen van informatie en specialisatie mogelijk zijn. 
Belemmering: voor een betrouwbaar beeld is het samenwerkingsverband afhankelijk van 
meldingen en signalering van anderen. 
 

 
 

Deelindicator 2: Voorkomen thuiszitters 
Het samenwerkingsverband is, samen met leerplicht en jeugdhulp, verantwoordelijk voor het 
voorkomen van thuiszitten van leerlingen. Er zullen overigens altijd leerlingen zijn die om een 
dringende reden niet naar school kunnen, bijv. vanwege ziekte of wegens een verleende 
ontheffing vanuit leerplicht. 
Leerlingen die langer dan 4 weken geoorloofd afwezig zijn en waarvan het perspectief onder druk 
staat en leerlingen die langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig zijn worden gemonitord door het 
samenwerkingsverband. De leerlingen die voldoen aan de landelijke definitie van thuiszitter 
worden  periodiek doorgegeven aan de inspectie. 
Het monitoren is niet alleen gericht op het in beeld hebben van leerlingen die thuis zitten, maar 
ook op het tijdig inzetten van interventietrajecten als dat nodig is. Het interventietraject is per 
leerling bekend bij een dossierverantwoordelijke vanuit het ABS-team. 
De dossiers waarvan de trajecten dreigen vast te lopen, kunnen worden opgeschaald bij het 
Passend Traject Overleg (PTO), waarin PCL, leerplicht en jeugdhulp participeren. 
 

Meetinstrument: 

PTO-applicatie. 

Tijdstip: 

De rapportage wordt vier keer per jaar opgeleverd: 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 
december. 

Prestatie-indicator: 

- Er is een protocol voor het melden van dreigende thuiszitters bij het samenwerkingsverband.   
- Voor elke gemelde leerling is een trajectbegeleider  benoemd, die in overleg met school en 

ouders een passend traject uitzet. 
- Trajecten die vastlopen worden gemeld bij het PTO. 
- Voor elke leerling die gemeld wordt bij het PTO wordt een advies geformuleerd of een  

actie uitgezet.  
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Norm: 

Groen: voor alle leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 
Geel: voor 80-99% van de leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 
Oranje: voor 70-79% van de leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een  
             perspectief geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 
Rood: voor < 70% van de leerlingen waarvan een dossier bekend is bij het RSV is een perspectief  
             geformuleerd en is er sprake van een aanbod. 

Borging: 

Er is een instructie m.b.t. het melden van (potentiële) thuiszitters. Het beleid t.a.v. voorkomen van 
thuiszitten is beschreven in het ondersteuningsplan. 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: door het periodiek in beeld brengen van de stand van zaken m.b.t. thuiszittende leerlingen 
worden trends zichtbaar waarop preventieve maatregelen genomen kunnen worden. 
Belemmering: het samenwerkingsverband is afhankelijk van melding en signalering van anderen 
en bovendien afhankelijk van externe instanties in het voorkomen van thuiszitters (en het 
terugdringen van het aantal thuiszitters).  
 

 
 
 

Deelindicator 3: Traject van ondersteuningstoewijzing 
Binnen het samenwerkingsverband is er een afgesproken procedure voor de aanvragen bij de PCL. 
De aanvraag dient te bevatten: een OPP, deskundigen-advies, zienswijze ouders en een 
contactverslag van het overleg tussen VO en VSO. Zodra de aanvraag is ontvangen, dient deze 
binnen de wettelijke termijn te worden verwerkt. 
Het jaarverslag van de PCL bevat een overzicht van alle procedures die door de PCL zijn doorlopen. 
 

Meetinstrument 

Bestanden in DocuWare. 
 

Tijdstip 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator 

- Iedere aanvraag bevat minimaal de afgesproken vier documenten. 
- Iedere aanvraag is binnen 6 weken verwerkt. 

 

Norm: 

Groen: alle aanvragen bevatten de afgesproken vier documenten èn zijn binnen 6 weken verwerkt. 
Geel: 95% van de aanvragen bevatten de afgesproken vier documenten en 100% van de 
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          aanvragen zijn binnen 6 weken verwerkt. 
Oranje: 90% van de aanvragen bevatten de afgesproken vier documenten en 100% van de 
               aanvragen zijn binnen 6 weken verwerkt. 
Rood: als er aanvragen zijn die niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken verwerkt zijn. 
 

Borging: 

Alle bestanden zijn volgens een vast format opgeslagen in DocuWare en de procedure om de 
bestanden te benaderen en bewerken ligt vast en voldoet aan de privacywetgeving. 
 

Kansen/ belemmeringen: 

Kans: door deze werkwijze is een snel overzicht en inzicht gegarandeerd. 
Belemmering: de vaste procedure kan soms een flexibele benadering in de weg staan. 
 

 
 

 Deelindicator 4: Zorgplicht scholen 
Voor de aansluiting PO-VO hanteren de samenwerkingsverbanden PO en VO een tijdpad waarin 
procedure-afspraken zijn gemaakt. Bij de aanmelding kan blijken dat een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft. De school doet vervolgens onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte 
en beoordeelt of ze de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Als dat het geval is, dan plaatst 
de school de leerling.  
Indien een leerling niet geplaatst kan worden zorgt de school van aanmelding, in samenwerking 
met andere scholen, voor een plaats op een andere school, zo thuisnabij mogelijk. Indien dit 
proces stagneert, kan de VO-school advies vragen bij de PCL, die een bindend advies formuleert. 
De VO-school volgt dit advies dan ook op. 
Op het niveau van het samenwerkingsverband dienen alle aangemelde leerlingen geplaatst te 
worden. 
 

Meetinstrument 

Ldos 
 

Tijdstip: 

Aan het begin van elk schooljaar, in februari en in juli. 
 

Prestatie-indicator: 

- Er is een tijdpad PO-VO en alle scholen houden zich aan dat tijdpad.  
- Alle leerlingen zijn op een school ingeschreven en ook daadwerkelijk geplaatst conform het 

advies van de basisschool. 
- Voor leerlingen die zijn afgewezen ligt er een onderbouwing en is een andere school binnen 

het swv bereid om de leerling toe te laten. 
 

Norm: 
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Groen: aan alle prestatie-indicatoren is voldaan.  
Geel: er is aan een van de drie indicatoren niet voldaan. 
Oranje: er is aan twee van de drie indicatoren niet voldaan. 
Rood: er is aan alle indicatoren niet voldaan. 

Borging: 

In het ondersteuningsplan is beschreven wat precies onder de zorgplicht verstaan wordt en wordt 
toegelicht dat op samenwerkingsverbandniveau voor elke leerling de meest passende plek 
geboden moet worden. Indien nodig kan de PCL van haar doorzettingsmacht gebruik maken. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: doordat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is elke leerling de meest passende 
onderwijsplek te bieden, werken scholen in het zgn. ‘dossieroverleg’ samen in die zin dat scholen 
elkaar kunnen consulteren en adviseren. 
Belemmering: scholen kunnen niet meer volstaan met een afwijzing; er dient actie ondernomen te 
worden door de school waar een leerling is aangemeld. Doordat er soms sprake is van ‘complexe 
dossiers’ is er een risico dat uitsluitsel geven over plaatsing te lang duurt waardoor ouders en 
leerlingen soms (te) lang in onzekerheid verkeren. 
 

 
 
 

1.2 Kwaliteit van de ondersteuningsvoorzieningen  

 

Deelindicator 1: LWOO en Praktijkonderwijs 
De middelen voor LWOO die het samenwerkingsverband ontvangt worden volgens een 
afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de VMBO-scholen. De VMBO-scholen zetten deze 
middelen in voor leerlingen die aanmerking komen voor leerwegondersteuning vanwege 
didactische achterstand al dan niet in combinatie met sociaal-emotionele problematiek. Deze 
ondersteuning valt onder de basisondersteuning. Er kan een diversiteit binnen het VMBO ontstaan 
m.b.t. de aanwending van deze middelen. 
Daarnaast ontvangen de PrO-scholen vanuit DUO (en indien van toepassing vanuit het 
samenwerkingsverband) middelen boven op de basisbekostiging om leerlingen voor te bereiden 
op participatie in het arbeidsproces. 

Meetinstrument: 

Monitor ‘Scholen op de kaart’. 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 

Prestatie-indicator: 

Deze prestatie-indicator is gericht op: 
1. Percentage leerlingen dat in het derde jaar op of boven het advies van de basisschool zit. 
2. Percentage leerlingen dat niet gedoubleerd heeft in het afgelopen schooljaar ligt op of 

boven het landelijk gemiddelde. 
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3. Het slagingspercentage van het afgelopen schooljaar ligt op of boven het landelijk 
gemiddelde. 

4. De PrO-scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de onderwijsinspectie. 

Norm: 

Groen: als minimaal 75% van de scholen voldoet aan prestatie-indicator 1 en minimaal 90% van de 
scholen voldoet aan prestatie-indicator 2 en minimaal 90% voldoet aan prestatie-indicator 3. 
Daarnaast voldoen de PrO-scholen aan prestatie-indicator 4.  
Geel: er is aan een van de vier indicatoren niet voldaan. 
Oranje: er is aan twee van de vier indicatoren niet voldaan. 
Rood: er is aan drie of meer indicatoren niet voldaan. 

Borging: 

Er is sprake van een overzicht van het totale ondersteuningsaanbod dat wordt geplaatst op de 
website. Het is een dynamisch overzicht; in die zin dat het regelmatig zal worden aangepast en 
bijgesteld. 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: door de diversiteit in de inzet van de middelen kan nagegaan worden welke inzet het meest 
passend is bij welke doelgroep (of type leerling) omdat elke inzet van middelen getoetst wordt aan 
de prestatie-indicatoren. Bovendien biedt deze diversiteit scholen de gelegenheid van elkaar te 
leren. 
Belemmering: door het ontbreken van kaders kan er een te grote vrijblijvendheid ontstaan. 

 
 

Deelindicator 2: Zware ondersteuning voortgezet onderwijs  
De middelen voor zware ondersteuning die het samenwerkingsverband ontvangt worden volgens 
een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de VO-scholen. De VO-scholen zetten deze 
middelen in voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun perspectief te kunnen 
behalen. In  het schoolondersteuningsprofiel geven de scholen aan op welke wijze ze deze 
ondersteuning bieden.  
 

Meetinstrument: 

Verantwoordingsrapportages van de scholen. 
 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator: 

- Alle scholen maken via de verantwoordingsrapportage inzichtelijk dat de ontvangen middelen 
ten behoeve van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn ingezet. 

- In elke verantwoordingsrapportage is het aantal leerlingen met een OPP gemeld. 

- Het OPP voldoet daarbij aan de wettelijke vereisten. 
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Norm: 

Groen: alle scholen hebben een verantwoordingsrapportage ingeleverd waarin inzichtelijk is 
gemaakt dat de middelen zijn ingezet voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en er 
zijn OPP’s opgesteld die voldoen aan de wettelijke vereisten. 
Geel: als dat bij 90%-99% van de scholen het geval is; 
Oranje: als dat bij 80%-89% van de scholen het geval is; 
Rood: als dat bij < 80% van de scholen het geval is. 
 

Borging: 

In het ‘rondje langs de scholen’ wordt periodiek de inzet van deze middelen besproken en komt 
ook de kwaliteit van de OPP’s aan de orde. 
 

Kansen/ belemmeringen: 

Kans: De focus blijft voortdurend liggen op het daadwerkelijk inzetten van deze middelen voor 
zware ondersteuning. 
Belemmering: de kans bestaat dat scholen calculerend gedrag gaan vertonen. 

 
 
 

Deelindicator 3: Bovenschoolse voorzieningen  
Het gaat hier om bovenschoolse voorzieningen die door het samenwerkingsverband worden 
geïnitieerd en (deels) worden bekostigd. Dat kunnen voorzieningen zijn die ergens centraal liggen 
of binnen één of meerdere scholen zijn gevestigd (bijv. de IRK’s). In principe zijn deze 
voorzieningen beschikbaar voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband die daar op 
grond van hun ondersteuningsvraag behoefte aan hebben. Het overzicht van de voorzieningen is 
opgenomen in het jaarverslag. 
Het gaat nadrukkelijk niet om voorzieningen waarvoor het samenwerkingsverband middelen aan 
scholen toekent (zoals bijv. voorzieningen in het kader van de LWOO-middelen).  

Meetinstrument 

- Verantwoordingsgesprekken PCL inzake Helder en de voorziening hoogbegaafdheid 
- Verantwoordingsrapportages IRK 

 

Tijdstip 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator: 

- Uit de toetsing van de PCL blijkt dat Helder de juiste doelgroep heeft toegelaten.  

- Uit de verantwoording en toetsing van de PCL blijkt dat voor minimaal 50% van de leerlingen 
in de voorziening hoogbegaafdheid het perspectief ‘onderwijs’ is gerealiseerd. 

- Uit de verantwoordingsrapportages van de IRK’s blijkt dat minimaal 50% van de leerlingen 
binnen het reguliere VO blijft. 
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- Uit toetsing van de PCL blijkt dat in de overige voorzieningen minimaal 50% van de leerlingen 
het gestelde perspectief behaalt. 
 

Norm:  

Groen: aan alle prestatie-indicatoren is voldaan.  
Geel: er is aan een van de vier indicatoren niet voldaan. 
Oranje: er is aan twee van de vier indicatoren niet voldaan. 
Rood: er is aan drie of meer van de vier indicatoren niet voldaan. 
 

Borging: 

Er is sprake van een overzicht van het totale ondersteuningsaanbod dat wordt geplaatst op de 
website, de bovenschoolse voorzieningen maken daar onderdeel van uit. Het is een dynamisch 
overzicht; in die zin dat het regelmatig zal worden aangepast en bijgesteld. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: bovenschoolse voorzieningen vergroten het ondersteuningsaanbod op niveau van het 
samenwerkingsverband en door intrascholaire samenwerking kunnen scholen hier van elkaars 
kennis en kunde profiteren. 
Belemmering: scholen moeten er nog aan wennen om leerlingen van andere scholen (tijdelijk) op 
te nemen; dit is nog geen vanzelfsprekendheid. 
 

Deelindicator 4: Dekkend aanbod Voortgezet Speciaal Onderwijs  
Het samenwerkingsverband streeft er naar om een dekkend aanbod te realiseren voor alle 
leerlingen die extra zware ondersteuning nodig hebben, door deze zoveel mogelijk thuisnabij op 
een VSO-school te kunnen plaatsen. De VSO-scholen beschikken over de kwaliteiten die nodig zijn 
om de leerling hun perspectief te laten behalen. 
 

Meetinstrument: 

Kijkglas van DUO (deelnamepercentage VSO voor rekening van het samenwerkingsverband 
alsmede de in- en uitschrijvingen). 
 

Tijdstip: 

We meten op 1 oktober (jaarlijkse leerlingentelling) en 1 februari (peildatum voor groeibekostiging 
VSO) de stand van zaken en publiceren hierover jaarlijks in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator: 

- Er is een dekkend aanbod van VSO-scholen waardoor alle leerlingen met een TLV plaatsbaar 
zijn. 

- Alle leerlingen met een TLV zijn plaatsbaar binnen een termijn van 6 weken. 

- Alle VSO-scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de onderwijsinspectie. 
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Norm: 

Groen: aan alle prestatie-indicatoren is voldaan op beide data.  
Geel: er is aan een van de drie indicatoren niet voldaan op beide data. 
Oranje: er is aan twee van de drie indicatoren niet voldaan op beide data. 
Rood: er is aan alle indicatoren niet voldaan op beide data. 
 

Borging: 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft elke VSO-school haar ondersteuningsaanbod. 
Tevens is aangegeven welke procedure de VSO-school volgt als er sprake is van terugplaatsing naar 
regulier onderwijs. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: bij het beleid dat gericht is op het succesvol terugplaatsen van leerlingen van VSO naar VO is 
de kans groter dat leerlingen alsnog een diploma binnen het regulier onderwijs behalen. 
Belemmering: terugplaatsing naar het regulier onderwijs is niet zonder risico; de reguliere VO-
school moet dan wel in staat zijn voldoende perspectief te bieden en de ondersteuning in 
voldoende mate af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling. 
 

 
 
 
 
 

Deelindicator 5: Trajectbegeleiding 
Trajectbegeleiding is primair gericht op interventies die tot doel hebben leerlingen succesvol in het 
regulier onderwijs te houden. Deze begeleiding heeft daarbij tot doel om de school te 
ondersteunen en te adviseren bij het realiseren van passend onderwijs. Ook hebben de 
trajectbegeleiders een rol bij het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen die tot stand 
kunnen komen in overleg met school, ouders/leerling en hulpverlening. Trajectbegeleiding is ook 
gericht op interventies die tot doel hebben thuiszittende leerlingen, of leerlingen waarvan te 
voorzien is dat ze thuis komen te zitten, zo snel mogelijk terug naar school te krijgen (of op school 
te houden). Als dat (nog) niet mogelijk is, bevorderen trajectbegeleiders het zicht op perspectief 
voor deze leerlingen en stemmen daarbij af met andere disciplines. 
Trajectbegeleiding is eveneens gericht op interventies met een preventief karakter t.a.v. 
schooluitval. 
 

Meetinstrument: 

Dossieroverzicht in DocuWare. 
 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
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Prestatie-indicator: 

- Elke gemelde leerling is in beeld en gekoppeld aan een begeleider vanuit het 
samenwerkingsverband. 

- Voor elke begeleide leerling is in het dossier opgenomen wat het perspectief is. 
 

Norm: 

Groen: aan elke gemelde leerling is een begeleider gekoppeld èn het perspectief is beschreven. 
Geel: aan 95% - 99% van de gemelde leerlingen is een begeleider gekoppeld en/of ontbreekt het 
perspectief. 
Oranje: aan 90% - 94% van de gemelde leerlingen is een begeleider gekoppeld en/of ontbreekt het 
perspectief. 
Rood: bij < 90% van de gemelde leerlingen is een begeleider gekoppeld en/of ontbreekt het 
perspectief. 
 

Borging: 

Het strategisch beleid m.b.t. (bovenschoolse) trajectbegeleiding is beschreven in het 
ondersteuningsplan. 
Naast de rol in trajectbegeleiding is elke begeleider ook aangesteld als contactpersoon voor een 
aantal scholen, zodat leerlingen (eerder) in beeld komen en eventueel trajectbegeleiding kan 
worden ingezet. 
 

Kansen/ belemmeringen: 

Kans: door de ontwikkeling van een strategische visie op (bovenschoolse) trajectbegeleiding, 
wordt de kans op een multidisciplinaire aanpak van vaak complexe dossiers vergroot. 
 

 

2.1 Management, organisatie en control 

 
Deelindicator 1: Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
- De taken en bevoegdheden van het algemeen en dagelijks bestuur, alsmede van de door deze 

gremia ingestelde commissies, zijn eenduidig vastgelegd in de statuten en reglementen. 
- De taken en bevoegdheden van het scholenoverleg zijn beschreven in een reglement. Binnen 

dat reglement zijn ook de taken en bevoegdheden van de ingestelde commissies beschreven. 
- De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een managementstatuut. Het 

stafbureau ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de directeur. Het stafbureau bestaat 
uit:  
* Directie, beleidsmedewerkers en secretariaat 
* Passende Trajectbegeleiding 
* Permanente Commissie Leerlingondersteuning 
In het ondersteuningsplan en de PCL-notitie zijn de taken en bevoegdheden verder uitgewerkt. 
In dit kader dient vermeld te worden dat de PCL beschikt over een doorzettingsmacht 
waardoor het plaatsen van leerlingen niet in een impasse terecht kan komen. 
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Meetinstrument: 

- De aanwezigheid van de diverse documenten op de website of het intranet van het 
samenwerkingsverband. 

- Jaargesprekken met alle personeelsleden (functionerings- en beoordelingsgesprek). 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 

Prestatie-indicator: 

- De benoemde documenten staan op de website en zijn vastgesteld. 

- De verslagen van de jaargesprekken bevatten geen elementen die wijzen op 
disfunctioneren.  

Norm: 

Groen: alle documenten staan op de website èn zijn vastgesteld; er is geen sprake van 
disfuntioneren. 
Geel: er ontbreken documenten maar de documenten die vermeld staan zijn wel vastgesteld; er is 
geen sprake van disfunctioneren. 
Oranje: er ontbreken documenten en/of er staan documenten op die niet vastgesteld zijn of bij 
één of meerdere personeelsleden is sprake van disfunctioneren. 
Rood: er is sprake van disfunctioneren bij de directeur. 
 

Borging: 

Twee keer per jaar wordt binnen het stafbureau bekeken of de bedoelde documenten 
daadwerkelijk op de website staan, of deze zijn vastgesteld en nog in voldoende mate actueel zijn. 
De jaargesprekken vinden minstens een keer per jaar plaats en de getekende verslagen zijn 
opgenomen in de personeelsdossiers. 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: aandacht voor het op orde hebben van deze KSF brengt stabiliteit en duidelijkheid binnen de 
organisatie van het samenwerkingsverband. 

 

Deelindicator 2: Doelmatige overlegstructuur 
Er is sprake van een doelmatige overlegstructuur als elk overleg vooraf is gepland, alle 
vergaderstukken tijdig worden toegezonden en het overleg verloopt volgens vastgestelde 
procedures waarin de status van het overleg (besluitvormend, meningsvormend, etc.) vooraf 
duidelijk is. 
 

Meetinstrument: 

Jaarplanning en notulen. 
 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
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Prestatie-indicator: 

- Er is een jaarplanning aanwezig.  

- Uit de agenda blijkt de status van de agendapunten. 

- Van alle vergaderingen zijn notulen aanwezig die tevens voorzien zijn van een actielijst en een 
besluitenlijst. 

 

Norm: 

Groen: aan alle prestatie-indicatoren is voldaan.  
Geel: er is aan een van de drie indicatoren niet voldaan. 
Oranje: er is aan twee van de drie indicatoren niet voldaan. 
Rood: er is aan alle indicatoren niet voldaan. 

Borging: 

Notulen zijn beschikbaar op het intranetgedeelte van de website. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: aandacht voor het op orde hebben van deze KSF brengt stabiliteit en duidelijkheid binnen de 
organisatie van het samenwerkingsverband; de voortgang van diverse processen kan structureel 
gevolgd worden. 
 

 
 
 

2.2 Omgang met stakeholders 

 

Deelindicator 1: Overleg en afstemming met stakeholders 
De stakeholders zijn: 
Vanuit de bestuurlijke gremia: 

- de leden van het algemeen en dagelijks bestuur 
Vanuit het personeel van de scholen: 

- de leden van het scholenoverleg 
- de leden van het oco-overleg 
- de leden van de personeelsgeleding van de OPR 

Vanuit de ouders: 
- de oudergeleding van de OPR 

Vanuit de externe bestuurders: 
- de wethouders/beleidsambtenaren van de aangesloten gemeenten 

Middels een vragenlijst worden de stakeholders één keer per twee jaar bevraagd op tenminste de 
volgende onderwerpen: 

- Communicatie: verloopt deze adequaat en tijdig, oordeel over de informatieve functie van 
de website, voldoende aandacht voor rol en positie van ouders. 
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- Beleidsvormend vermogen: zijn beleidsstukken helder en toegankelijk geschreven, 
voldoende beschikbaar, is er voldoende progressie in strategische beleidsvorming, 
tevredenheid over resultaten en kwaliteit. 

- Functioneren van directie en stafbureau: mate van proactief handelen, bereikbaarheid, 
dienstverlening, nakomen van afspraken, sturend en beleidsvormend vermogen. 

Meetinstrument: 

Enquête.  
De enquête bestaat uit stellingen waarbij op een vijfpuntsschaal de mate van tevredenheid kan 
worden weergegeven. Er is ook ruimte voor opmerkingen en suggesties. 

Tijdstip: 

Eén keer per twee jaar. 

Prestatie-indicator: 

Op de vijfpuntsschaal moet de gemiddelde score per stakeholdergroepering per vraagcategorie 
minstens op 3 liggen.  
 

Norm: 

Groen: de gemiddelde score ligt bij alle stakeholdersgroeperingen bij alle vraagcategorieën                      
minstens op 3. 
Geel: de gemiddelde score ligt bij één van de stakeholdersgroeperingen en/of bij één van de 
vraagcategorieën onder de 3. 
Oranje: de gemiddelde score ligt bij twee van de stakeholdersgroeperingen en/of bij twee van de 
vraagcategorieën onder de 3. 
Rood: de gemiddelde score ligt bij twee van de stakeholdersgroeperingen en/of bij twee van de 
vraagcategorieën onder de 3.            
 

Borging: 

De enquête is op hoofdlijnen hetzelfde zodat op termijn ook trends kunnen worden weergegeven.  
Op basis van de actualiteit en voortschrijdend inzicht kan een gedeelte van de vragen worden 
aangepast. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: door alle stakeholders op een gestructureerde wijze te bevragen wordt de mate van 
tevredenheid expliciet in beeld gebracht. Minder goed scorende items of gemaakte opmerkingen 
en suggesties bieden een goede basis voor verbeteringen. 
Belemmering: door het hanteren van een vaste set vragen bestaat het risico dat onvoldoende 
doorgevraagd kan worden op actuele thema’s. 
 

 

Deelindicator 2: Afhandeling klachten 
Ouders, scholen en andere belanghebbenden kunnen een klacht indienen tegen de handelwijze of 
een besluit van het samenwerkingsverband. De klacht kan via het stafbureau worden ingediend of 
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er kan gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure zoals die op de website van het 
samenwerkingsverband staat vermeld. 
 

Meetinstrument: 

Het overzicht in het klachtenregister. In het overzicht is het aantal klachten opgenomen, de reden 
van de klacht en het uiteindelijke resultaat. 
 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator: 

Elke klacht is binnen een redelijke termijn ongegrond verklaard of naar tevredenheid afgehandeld. 
Het gaat om klachten die tegen het bestuur, directie, medewerkers van het stafbureau of een 
orgaan (PTB of PCL) van het samenwerkingsverband zijn ingediend. 
 

Norm: 

Groen: er zijn geen klachten ingediend. 
Geel: er zijn één of meerdere klachten ingediend waarover nog geen uitspraak is gedaan. 
Oranje: er is één klacht ingediend en gegrond verklaard. 
Rood: er zijn meerdere klachten ingediend en gegrond verklaard. 
 

Borging: 

Alle klachten worden opgenomen in een klachtenregister. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: door de transparantie in het melden van klachten wordt de kans op structurele 
tekortkomingen aanzienlijk verkleind. 

2.3 Governance 

 

 

Deelindicator 1: Organisatiestructuur, bestuur en toezicht 
In onze organisatie is gekozen voor een vorm van intern toezicht waarbij het algemeen bestuur 
toezicht houdt op het dagelijks bestuur en daarbij een toetsingskader kan hanteren. Het DB legt 
jaarlijks haar beleidsvoornemens in de vorm van een Veranderingsparagraaf (als jaarlijkse 
uitwerking van het Ondersteuningsplan), waarin ook een meerjarenbegroting is opgenomen, ter 
goedkeuring voor aan het AB en jaarlijks legt het DB verantwoording af aan het AB in een 
jaarverslag waarin ook de jaarrekening is opgenomen. 
 

Meetinstrument: 

Jaarverslag. 
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Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 

Prestatie-indicator: 

1. De organisatiestructuur voldoet aan de wettelijke vereisten. 

2. De goedkeuring van het AB voor de Veranderingsparagraaf incl. meerjarenbegroting en 
het jaarverslag incl. jaarrekening zijn vastgelegd in de notulen. 

3. Het AB heeft zich ervan vergewist dat er een goedkeurende accountantsverklaring is 
gevoegd bij het jaarverslag/jaarrekening. 

 

Norm: 

Groen: alle drie in orde 
Geel: 1 of 2 niet in orde, 3 wel in orde 
Oranje 1 èn 2 beide niet in orde, 3 wel in orde 
Rood: 3 niet in orde, ongeacht status 1 en 2 
 

Borging: 

Alle componenten zijn beschreven en met de goedkeurende accountantsverklaring is tevens 
voldaan aan de wettelijke eisen. In een periodieke zelfevaluatie komen onderwerpen als houding 
en gedrag bestuursleden, de verhouding tussen AB en DB en ambitie aan bod. 
 

Kansen/ Belemmeringen 

Kans: door duidelijke beschrijvingen en de goedkeurende accountantsverklaring wordt voldaan 
aan de governancecode goed bestuur. 
 

 

 

 

3.1 Continuïteit 

 
Deelindicator 1: Planning & controlcyclus (incl. risicobeheersing) 
De begroting is een planningsdocument waarin de beleidsdoelstellingen in financiële zin vertaald 
worden. In de begroting is altijd een meerjarenperspectief van minstens vier kalenderjaren 
opgenomen. 
In de jaarrekening wordt cijfermatig gerefereerd aan de begroting en in het jaarverslag wordt 
verantwoording van het gevoerde beleid afgelegd. 
In het ondersteuningsplan of de veranderingsparagraaf is de begroting opgenomen; het 
jaarverslag bevat ook de jaarrekening. 
Deze cyclus kent vaste onderdelen die op vaste tijdstippen terugkeren. 
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Meetinstrument: 

Ondersteuningsplan, Veranderingsparagraaf (i.c. de meerjarenbegroting) 
Jaarverslag (i.c. de jaarrekening) 
 

Tijdstip: 

Vaststelling ondersteuningsplan incl. begroting jaarlijks vóór 1 december. 
Vaststelling jaarverslag incl. jaarrekening jaarlijks vóór  1 juli. 
 

Prestatie-indicator: 

De begroting omvat tenminste: 
- een overzicht van inkomsten op basis van een onderbouwde leerlingenprognose. 
- uitgangspunten van het financieel beleid 
- beleidsparagraaf met een relatie naar het ondersteuningsplan 
- een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen 
- onderbouwing van de grootte van een financiële buffer 
- meerjarenbegroting van tenminste vier kalenderjaren 

In de begroting wordt rekening gehouden met de continuïteit in de bedrijfsvoering van de scholen 
door een meerjarenperspectief aan te geven in de toedeling van de middelen. 
De jaarrekening omvat tenminste: 

- een verklarende toelichting op afwijkende bedragen t.o.v. de begroting 
- forecast op de volgende begroting (continuïteitsparagraaf) 
- beleidsinitiatieven op basis van het resultaat 

Norm: 

Groen: alle indicatoren zijn aanwezig. 
Rood: één of meerdere indicatoren ontbreken. 

Borging: 

Beschrijving van de planning & controlcyclus is opgenomen in het ondersteuningsplan. 

Kansen/ belemmeringen: 

Kans: doordat de planning & controlcyclus, inclusief de risicobeheersing, deel uit maken van het 
ondersteuningsplan, wordt de integrale benadering van het strategisch beleid bevorderd. 
Daardoor wordt de inzet van middelen gekoppeld aan het behalen van de beleidsdoelstellingen. 

 
 

Deelindicator 2: Tussentijdse terugkoppeling door middel van financiële rapportages 
Het is van belang om de realisatie van de vastgestelde begroting goed te kunnen monitoren. Om 
die reden zullen er periodiek financiële rapportages worden opgesteld die in het Dagelijks Bestuur 
worden besproken en aan de Financiële Commissie van het Scholenoverleg en de Auditcommissie 
van het Algemeen Bestuur ter info worden toegezonden.  
Met deze rapportages wordt het volgende beoogd: 

- zicht krijgen op de stand van zaken van de realisatie van de vastgestelde begroting  
- toelichting op de cijfers als deze materieel afwijken  
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- het bieden van stuurinformatie ingeval er tussentijds bijgestuurd moet worden 
 

Meetinstrument: 

Financiële kwartaalverslagen 
Memo Periodieke Rapportage Financiën 
 

Tijdstip: 

De rapportage wordt vier keer per jaar opgeleverd: na afloop van elk kwartaal. 
 

Prestatie-indicator: 

Elk kwartaal vindt een terugkoppeling plaats door middel van een financieel verslag en een 
bijbehorend memo, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:  

- de staat van baten en lasten; 
- detaillering en toelichting van deze cijfers, waarbij vergeleken wordt met de begroting; 
- een forecast waarin, op basis van de cijfers zoals ze op dat moment bekend zijn, wordt 

gekeken naar het resultaat aan het einde van het kalenderjaar.  
 

Norm: 

Groen: elk kwartaal is er een financieel verslag plus bijbehorend memo waarin alle indicatoren zijn 
opgenomen. 
Rood: er ontbreekt een verslag van een kwartaal òf in enig verslag ontbreken één of meer 
indicatoren. 
 

Borging: 

Beschrijving van de financiële verslaglegging is opgenomen in het ondersteuningsplan. 
 

Kansen/ belemmeringen: 

Kans: De rapportage geeft: 

- inzicht in de realisatie van de vastgestelde begroting 

- een toelichting op de cijfers als deze materieel afwijken 

- stuurinformatie ingeval er tussentijds bijgestuurd moet worden 
 

 
 

3.2 Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen 

 
Deelindicator 1: Jaarverslag met daarin een koppeling aan de KSF’s van de categorie 
‘Onderwijsresultaten’ 
De doelmatigheid van de inzet van financiële middelen heeft betrekking op aanwending van deze 
middelen binnen het kader van passend onderwijs. Hierbij gaat het om middelen die vanuit het 
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samenwerkingsverband op bovenschools niveau worden ingezet, alsmede de middelen die aan de 
scholen worden toegekend. 
De doelmatigheid van de inzet van de bovenschoolse middelen blijkt uit de KSF’s die betrekking 
hebben op de rubriek ‘onderwijsresultaten’. 

Meetinstrument: 

- de verantwoordingsrapportages van de scholen 
- de verantwoording in het jaarverslag 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator: 

- In het jaarverslag is verantwoord welke middelen aan de scholen zijn toebedeeld en er is een 
conclusie op basis van de verantwoordingsrapportages dat de middelen overeenkomstig de 
doelstellingen van passend onderwijs zijn ingezet. 
 

Norm: 

Groen: van alle begrote posten is in het jaarverslag zichtbaar dat ze conform de begroting zijn 
toegekend aan de scholen en is een verantwoordingsrapportage aanwezig. 
 
Geel: van alle begrote posten is in het jaarverslag zichtbaar dat ze conform de begroting zijn 
toegekend aan de scholen maar ontbreken één of meer verantwoordingsrapportages. 
 
Oranje: niet alle begrote posten zijn in het jaarverslag zichtbaar, maar er ontbreken geen 
verantwoordingsrapportages. 
 
Rood: niet alle begrote posten zijn in het jaarverslag zichtbaar en er ontbreken 
verantwoordingsrapportages. 
 

Borging: 

Inzet van middelen is beschreven in beleidsnotities. Op basis van voortschrijdend inzicht worden 
deze beleidsdocumenten bijgesteld. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: 
Door expliciet verantwoorden van inzet van middelen ligt de focus op het aanwenden van deze 
middelen conform de doelstellingen van passend onderwijs. Daarmee wordt voorkomen dat 
middelen worden ingezet voor andere (overigens zeer zinvolle) doelstellingen. Gezien de forse 
vereveningsopdracht komt door deze handelwijze de focus expliciet te liggen op de effectiviteit 
van de inzet van de middelen waardoor met beperktere middelen de doelstellingen van passend 
onderwijs toch gehaald worden. 
Belemmering: 
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De verantwoording van de inzet van middelen kan leiden tot bureaucratie. Er wordt daarom alleen 
om een verantwoording gevraagd als daar ook een conclusie aan verbonden kan worden die leidt 
tot handhaving of bijstelling van de inzet van de middelen. 
 

 
 

Deelindicator 2: Verklaring accountant 
De rechtmatigheid betreft het op een correcte manier inzetten van middelen conform geldende 
landelijke wet- en regelgeving. 
 

Meetinstrument: 

De bevindingen van de accountant in het accountantsverslag. 
 

Tijdstip: 

Jaarlijks: vast item in het jaarverslag. 
 

Prestatie-indicator: 

Er is een goedkeurende verklaring van de accountant. 
 

Norm: 

Groen: Accountant geeft een goedkeurende verklaring. 
Rood: Accountant geeft geen goedkeurende verklaring. 
 

Borging: 

Uit de goedkeurende verklaring blijkt dat er rechtmatig is gehandeld. 
 

Kansen/belemmeringen: 

Kans: door de goedkeurende verklaring wordt zekerheid verkregen dat er aan de wettelijke 
vereisten is voldaan. 
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Monitoring, coördinatie en afspraken 

Binnen het samenwerkingsverband wordt gemonitord of en hoe de toegezegde ondersteuning 
binnen de scholen wordt geëffectueerd. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid die bovenschools 
is belegd, maar ook intern binnen de scholen. Daartoe is het nodig dat er een open cultuur is op 
interscholair en intrascholair niveau en scholen elkaar ook aanspreken op gemaakte afspraken. 
Vanuit het samenwerkingsverband wordt gewerkt vanuit het principe dat scholen pas aangesproken 
kunnen worden als er tevoren goede afspraken gemaakt zijn. Dat gebeurt o.a. door bij het toekennen 
van financiële middelen te werken met beschikkingen waarin naast het toegekende bedrag ook 
wordt aangegeven welke resultaatverplichting hier aan ten grondslag ligt en op welke wijze en welk 
moment de verantwoording hierover plaats vindt. Op geaggregeerd niveau worden deze rapportages 
verwerkt in het jaarverslag.  
 
Elke twee jaar bezoekt de directeur van het samenwerkingsverband samen met de 
beleidsmedewerker en de contactpersoon vanuit het PTB-team elke reguliere VO-school om te stand 
van zaken te bespreken, beter zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van elke school, belangrijke 
speerpunten en ontwikkelingen die voor passend onderwijs van belang zijn. 
Van dit ‘rondje langs de scholen’ wordt op geaggregeerd niveau een verslag gemaakt dat mede de 
‘opmaat’ vormt voor nieuwe beleidsspeerpunten. 
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HOOFDSTUK  9 

KLACHTEN, BEZWAREN, GESCHILLEN EN MEDIATION 

Klachten- en geschillencommissies 

Het samenwerkingsverband is aangesloten bij: 

 Geschillencommissie passend onderwijs; deze commissie behandelt geschillen m.b.t. het 
(niet) toelaten, het verwijderen van leerlingen en de vaststelling of bijstelling van een 
ontwikkelingsperspectief. 

 Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO; deze wettelijk 
vereiste adviescommissie brengt advies uit over bezwaren van ouders of van een 
schoolbestuur als het samenwerkingsverband negatief heeft geoordeeld op het verzoek om 
afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring. 

 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 

 Geschillencommissie OOGO (op overeenstemming gericht overleg); deze commissie 
behandelt bezwaren die ingediend kunnen worden door een gemeente tegen het overleg 
over de afstemming passend onderwijs of door het samenwerkingsverband tegen een 
gemeente over het overleg over jeugdhulp, leerlingenvervoer, leerplicht of 
onderwijshuisvesting. 

 
Op de site van het samenwerkingsverband is verdere informatie te vinden over 
bezwaarmogelijkheden en geschillen. 

Mediation 

Als een klacht niet naar tevredenheid afgehandeld kan worden en daardoor kan leiden tot een 
geschil, kan worden geprobeerd met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, tot 
overeenstemming te komen. Voorwaarde hiervoor is wel dat alle partijen instemmen met het 
inschakelen van een mediator. De directeur van het samenwerkingsverband beslist over de inzet van 
een mediator. 

Monitoring 

In het jaarverslag van het samenwerkingsverband wordt verslag gedaan van alle zaken binnen het 
samenwerkingsverband waarover een geschil is ontstaan dat is voorgelegd aan één van de hierboven 
genoemde klachten- of geschillencommissies. 
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HOOFDSTUK 10  

VERANDERINGSPARAGRAAF: HOOFDLIJNEN  VAN  HET  BELEID  VOOR  2021 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen beschreven van het te voeren beleid in de komende vier jaar. 
Daarvan zijn de speerpunten voor het te voeren beleid in 2021 zo concreet mogelijk benoemd 
waarbij meteen aangetekend moet worden dat het in te zetten beleid voor 2021 vaak een vervolg zal 
hebben in de jaren daarna.  
Indien landelijke ontwikkelingen of ontwikkelingen in onze regio dat vereisen, zullen we de actualiteit 
meenemen in het uit te voeren beleid. 
De beleidsaspecten die voortborduren op de reeds ingezette koers, en een meer ‘going-concern-
achtig’ karakter hebben, zullen hier onbesproken blijven maar zijn wel opgenomen in de 
beleidsagenda - activiteitenkalender. 
 
Het beleid sluit aan op de conclusies van het jaarverslag van 2019 en borduurt voort op het tot nu 
toe gevoerde beleid in 2020. Door de coronacrisis is er een vertraging opgetreden in de uitvoering 
van de plannen die voor 2020 gepland waren. Deze plannen zijn opnieuw opgenomen in deze 
Veranderingsparagraaf.  
Omdat de Veranderingsparagraaf reeds in september 2020 wordt opgesteld, kan het voorkomen dat 
er geanticipeerd wordt op beleidsontwikkelingen die al in 2020 zullen starten. 
 
Bij het realiseren van onderstaande beleidsinitiatieven kan gekozen worden voor het installeren van 
een werkgroep. In de opdrachtomschrijving voor elke werkgroep worden indien mogelijk concrete 
prestatieafspraken geformuleerd waarin meetbare doelstellingen zijn opgenomen.  
 
Naast de projectmatige aanpak wordt ook de samenwerking tussen scholen onderling bevorderd en 
wordt gestuurd op het vormen van coalities waardoor scholen steeds meer in netwerkverband 
samenwerken. 
 
In elk overleg van het Dagelijks Bestuur wordt verslag uitgebracht van de voortgang van de 
beleidsspeerpunten.  
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Programma’s in relatie tot onze omgeving  

 
Participatie jeugdhulp in de scholen 

- Context 
Er zijn reeds verschillende vormen gestart van participatie jeugdhulp binnen de scholen zoals de 
samenwerking tussen het Antoon Schellens College en Wijeindhoven, een samenwerkingsproject 
tussen het Stedelijk College en Wijeindhoven. Met de gemeente Eindhoven zijn we in gesprek om 
de participatie van schoolmaatschappelijk werk en Wijeindhoven structureel in te zetten op de 
VMBO-scholen. Op de VO-scholen in de Kempen is inzet van jeugdhulp op de scholen al 
gerealiseerd. 

- Wat willen we bereiken ? 
We streven ernaar om de hulpverlening zo dicht mogelijk naar de leerlingen (de scholen) te 
brengen waardoor deze onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de school wordt. 
Daarbij is de contactpersoon op school het eerste aanspreekpunt die de casus vervolgens kan 
doorgeleiden naar het team van de woongemeente van de betrokken leerling. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
* De reeds gestarte arrangementen en projecten gaan we verder uitbouwen waarbij we de  
   duurzaamheid en het structurele karakter willen bevorderen. 
* Met de gemeente Eindhoven en Wijeindhoven maken we afspraken over een structurele inzet  
   van medewerkers van Wijeindhoven, schoolmaatschappelijk werk in de Eindhovense VMBO- 
   scholen. De inzet van deze externe medewerkers wordt bekostigd door de gemeente, de extra  
   personele formatie die hiervoor nodig is op de VMBO-scholen wordt bekostigd door het RSV. 

 
 
Traject opzetten van VO naar VIA-traject (van Summa-plus) 

- Context 
Leerlingen die nog leerplichtig zijn en problemen ondervinden in hun schoolloopbaan, stappen nu 
soms over naar VIA-traject. Het is onvoldoende duidelijk onder welke voorwaarden deze overstap 
plaatsvindt en hoe het vervolg van het leerproces dan verloopt. Er vindt onvoldoende externe 
monitoring plaats en de financiering van deze trajecten is niet helder. 

- Wat willen we bereiken ? 
Voor leerlingen die een overstap moeten maken naar VIA-traject wordt een procedure ontwikkeld 
die transparant en inzichtelijk is waarbij criteria gehanteerd worden zodat de juiste doelgroep 
deze overstap kan maken. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt een procedure ontwikkeld die moet leiden tot een duidelijk stappenplan dat doorlopen 
wordt om een goede overstap te maken van VO naar VIA-traject. Vervolgens moet bepaald 
worden hoe er zicht gehouden wordt op de toepassing van deze criteria en moeten deze 
leerlingen ook in beeld worden gebracht en blijven gedurende hun verblijf in VIA-traject. 
Als het gaat om leerlingen die nog ingeschreven staan op één van onze VO-scholen zal ook een 
adequate financiering opgenomen worden in het op te zetten traject. 
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Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid 

- Context 
Er is in 2019 een plan ontwikkeld voor de inzet van de impulsgelden voor het creëren van 
baankansen voor jongeren uit VSO en PrO. Het plan is gericht op de voorbereiding van jongeren 
op participatie op de arbeidsmarkt, begeleiding bij hun entree op de arbeidsmarkt en begeleiding 
en nazorg die moet leiden tot een bestendige participatie op de arbeidsmarkt. 
In 2020 zijn er opnieuw impulsgelden beschikbaar die we willen inzetten voor de verdere 
uitvoering en verbreding van het bestaande plan. 

- Wat willen we bereiken ? 
* Stimuleren van de deskundigheidsbevordering op de betrokken scholen. 
* Optimaliseren van een netwerkstructuur. 
* Verbreden van de matching van vraag en aanbod van stageplaatsen en (gesubsidieerde)  
   arbeidsplaatsen. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
* In kaart brengen en zoveel mogelijk stimuleren van de inzet van LOB binnen onze scholen. 
* Het cursusaanbod voor docenten en leerlingbegeleiders dat reeds is gestart wordt vervolgd. 
* Digitalisering van het concept van de Bedrijvendag. 
Er vindt structureel overleg plaats met de betrokken scholen en de externe partners. De kosten 
voor deze activiteiten worden gefinancierd met de middelen uit de impulsgelden.  

 
 
Project social media en veiligheid 

- Context 
Binnen de scholen worden problemen ervaren m.b.t. gebruik (en misbruik) van social media. 
Vanuit het Scholenoverleg is het voorstel gekomen om hier aandacht aan te besteden. 

- Wat willen we bereiken ? 
Het is de bedoeling een actieplan op te leveren waarin concrete stappen beschreven staan m.b.t. 
tot preventieve maatregelen en maatregelen die een school kan nemen als de sociale veiligheid 
van leerlingen en docenten onder druk komt te staan. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er is een projectgroep geformeerd waarin naast externe deskundigen ook de gemeente 
Eindhoven, politie en jongerenwerk participeren. Er wordt een actieplan ontwikkeld dat 
regelmatig in het Scholenoverleg besproken wordt. De gemeente neemt een gedeelte van de 
kosten voor haar rekening. Het RSV investeert € 25.000,= in dit project. De opgedane kennis en 
ervaring wordt met alle scholen binnen het RSV gedeeld. 
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Programma’s die direct op de leerlingen zijn gericht 

 
Pilot trajectklas voor leerlingen met psychische problematiek 

- Context 
      In toenemende mate zijn er leerlingen met een ondersteuningsvraag m.b.t. (internaliserende) 
      psychische problematiek. Het gaat dan om leerlingen die uitgevallen zijn binnen het regulier  
      onderwijs vanwege internaliserende psychische problematiek maar wel in staat zijn om aan de  
      reguliere VO-kwalificatie te werken. 

- Wat willen we bereiken ? 
We willen een aanbod creëren voor deze leerlingen dat voorziet in de ondersteuningsbehoefte en 
wel zodanig dat ze langer in het regulier onderwijs kunnen blijven of eerder vanuit een 
specialistische voorziening terug kunnen stromen naar het regulier onderwijs. Het is de bedoeling 
dat deze pilot op termijn een structureel karakter krijgt. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Deze tussenvoorziening wordt ingericht op het Montessoricollege en is ook beschikbaar voor 
leerlingen van andere scholen. Het aanbod voor deze leerlingen vindt plaats in nauwe 
samenwerking met VSO Zuiderbos. 
Voor deze pilot stelt het RSV € 80.000,= beschikbaar. Als deze tussenvoorziening structureel 
wordt, wordt bekeken welk gedeelte van de kosten door het RSV vergoed worden. 

 
 
 
Onderzoek naar instellen van een tussenvoorziening Nieuwkomers (voorheen: EOA eerste opvang 
anderstaligen) 

- Context 
Bij de nieuwkomers is regelmatig sprake van leerlingen die kampen met ernstige 
gedragsstoornissen die vaak het gevolg zijn van onverwerkte trauma’s.  
Er is een behoefte ontstaan om te onderzoeken of, en in hoeverre voor deze leerlingen een 
tussenvoorziening gecreëerd kan worden waar deze leerlingen voorbereid worden op een plek in 
onze samenleving of op een vorm van vervolgonderwijs.  
Het gaat hier om leerlingen die niet plaatsbaar zijn in het regulier VO, maar ook niet in het VSO. 
Bijkomend probleem is dat er extra middelen van overheidswege voor deze leerlingen gedurende 
de eerste twee jaar beschikbaar zijn, maar daarna niet meer terwijl de extra ondersteuning wel 
nodig blijft. 
Daarnaast is er sprake van leerlingen met een andere moedertaal die het Nederlands 
onvoldoende machtig zijn en langere en intensievere ondersteuning m.b.t. het beheersen van de 
Nederlandse taal nodig hebben.  
Ook voor deze leerlingen is het nodig dat er een structureel aanbod komt. 

- Wat willen we bereiken ? 
Het resultaat van het onderzoek naar de kaders waarbinnen deze tussenvoorziening zich moet 
ontwikkelen, moet leiden tot een aantoonbare noodzaak op basis waarvan een besluit genomen 
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kan worden om een tussenvoorziening voor deze doelgroep te realiseren en hen goed te 
begeleiden bij de terugplaatsing naar het regulier voortgezet onderwijs.  

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt een projectgroep ingericht waarin vertegenwoordigers zitten van  het onderwijs 
(Stedelijk College Eindhoven loc. OBB, Pius X, Jan van Brabantcollege, Summa Plus VOAT, 
Aloysiusstichting), samenwerkingsverbanden VO van Helmond en Eindhoven, gemeentelijke 
zorginstellingen. 
De projectgroep brengt de problematiek in kaart en stelt een plan op dat de basis kan zijn voor 
het inrichten van de bedoelde tussenvoorziening. 

 
 
Uitwerking plan inzet middelen hoogbegaafdheid 

- Context 
Er is in 2019 door het RSV een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van OC&W om 
projecten op het terrein van hoogbegaafdheid te ontwikkelen. Het gaat om subsidie op basis van 
cofinanciering (50% subsidie – 50% inzet eigen middelen) waarbij de overheid jaarlijks een bedrag 
van € 167.505,=  beschikbaar stelt voor een periode van vier jaar. De aanvraag is inmiddels 
goedgekeurd. In het plan worden vier doelgroepen onderscheiden: 
* Bovengemiddeld begaafde leerlingen die extra uitdaging en begeleiding nodig hebben. 
* Leerlingen die extra begaafd zijn in de meer manuele competenties (hoogbegaafd met je  
   handen). 
* Bovengemiddeld begaafde leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. 
* Leerlingen met een hoog intelligentieprofiel en een forse nevenproblematiek die een zeer  
   specifiek aanbod behoeven. 

- Wat willen we bereiken? 
We willen een verruiming van het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen waarbij sprake is van een 
spreiding over verschillende scholen. 
Het is de bedoeling om de deskundigheid op het terrein van hoogbegaafdheid te vergroten. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
De verkregen subsidie wordt ingezet voor voorzieningen en projecten die we nu reeds binnen ons 
samenwerkingsverband gerealiseerd hebben, zoals o.a. de voorziening voor hoogbegaafden met 
nevenproblematiek op het Eckartcollege. 
Daarnaast worden nieuwe projecten ontwikkeld voor de beschreven doelgroepen en zullen 
initiatieven vanuit de scholen gestimuleerd worden. Voor alle projecten en initiatieven geldt dat 
50% van de kosten uit eigen middelen gefinancierd moet worden. 
De scholen worden in de gelegenheid gesteld om scholing (bijv. via Novilo) te volgen ter 
vergroting van de deskundigheid onder het onderwijzend personeel. Deze scholing wordt door 
het RSV bekostigd. 
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Herpositionering Interne Rebound Klassen (IRK’s) 
- Context 

Het afgelopen schooljaar is de werkwijze en organisatie van de IRK’s geëvalueerd. Deze evaluatie 
heeft geleid tot het inzicht dat de IRK’s voorzien in een belangrijke behoefte, maar dat de 
organisatie wel aangepast moet worden aan de inzichten van dit moment. 

- Wat willen we bereiken ? 
Het is de bedoeling dat er binnen het samenwerkingsverband drie varianten IRK’s zijn. Van elke 
variant is beschreven voor welke doelgroep leerlingen deze bedoeld is, welke eisen aan deze 
variant gesteld worden en hoe de bekostiging plaatsvindt. Vervolgens kan er dan meer maatwerk 
geboden worden aan leerlingen die op een IRK zijn aangewezen. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt een concept beleidsplan opgesteld waarin de drie varianten staan beschreven. Dit 
concept wordt besproken in het OCO-overleg en het Scholenoverleg. Besluitvorming vindt plaats 
in het Scholenoverleg. Na overeenstemming wordt bepaald wanneer de nieuwe IRK’s zullen 
starten. 

 
 
Ontwikkeling maatwerktrajecten 

- Context 
De medewerkers van het PTB-team (passend trajectbegeleiding) en de PCL (permanente 
commissie leerlingondersteuning) hebben regelmatig te maken met leerlingen die een specifieke 
ondersteuningsvraag hebben waaraan de reguliere school onvoldoende tegemoet kan komen, 
maar voor wie plaatsing in het VSO niet de juiste oplossing is. In het jaarverslag 2019 blijkt uit de 
gepresenteerde kengetallen dat deze groep leerlingen groter wordt en de problematieken ook 
complexer worden. 

- Wat willen we bereiken ? 
Het is de bedoeling dat op basis van een definitie van elke doelgroep een aanbod geformuleerd 
wordt dat in de vorm van een individueel maatwerktraject dan wel een maatwerktraject in 
groepsvorm uitgevoerd wordt; bij voorkeur in een reguliere setting. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
We onderscheiden hier de volgende doelgroepen: 
* prikkelgevoelige leerlingen; 
* leerlingen waarvan de ondersteuningsvraag onvoldoende duidelijk is; 
* leerlingen met externaliserende gedragsproblematiek (i.c. leerlingen VSO-HAVO); 
* leerlingen met internaliserende gedragsproblematiek; 
* leerlingen die gebaat zijn met een leerwerktraject (dit zijn leerlingen die diplomeerbaar zijn via  
   praktisch gericht leren);  
* leerlingen die de overstap naar het VSO gaan maken en ter overbrugging van de wachttijd een  
   overbruggingsarrangement nodig hebben; 
* leerlingen die permanent extra ondersteuning nodig hebben (dit zijn leerlingen die met extra  
   ondersteuning in het regulier onderwijs kunnen blijven of leerlingen die vanuit het VSO  
   terugkeren naar het regulier onderwijs maar wel extra ondersteuning nodig hebben); 
* leerlingen die een aangepaste vorm van onderwijs nodig hebben teneinde ook een vorm van  
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   jeugdhulp mogelijk te maken (een zogenoemd onderwijszorgarrangement waarbij onderwijs en  
   jeugdhulp op elkaar worden afgestemd). 
Voor elke doelgroep worden de volgende aspecten in kaart gebracht: 
*  Nadere omschrijving van de doelgroep: 

- Wordt de doelgroep herkend en wat zijn de kenmerken van deze doelgroep? 
- Inschatting van het aantal leerlingen dat tot deze doelgroep behoort. 

*  Belemmeringen van de doelgroep: 
- Waar lopen deze leerlingen tegen aan?  

*  Kansen voor de doelgroep: 
        -     Welke initiatieven zijn er op de scholen al ondernomen? 
        -     Welke kennis over de doelgroep is er binnen de scholen aanwezig? 
*  Ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen: 

- Wat hebben deze leerlingen nodig? 
*  Voorgestelde aanpak met een onderscheid tussen: 

- Individuele arrangement(en) binnen de reguliere setting 
- Groepsarrangement 
- Hoe kunnen scholen hier in samenwerken? 

Het is de bedoeling om een projectstructuur in te richten voor de verdere uitwerking van de 
ontwikkeling van deze maatwerktrajecten. Het is van cruciaal belang om draagvlak te creëren 
binnen onze scholen waarbij niet geschroomd moet worden om ongebaande paden te betreden. 
Tevens moet de mogelijkheid onderzocht worden om externe instanties (met name jeugdhulp en 
schoolmaatschappelijk werk) hierbij te betrekken en er moet ook onderzocht worden of het 
mogelijk is om personeel flexibel in te kunnen zetten en waardoor de ondersteuning naar de 
leerling gebracht kan worden. 
De financiering van de maatwerktrajecten wordt bekostigd uit de budgetten voor zware 
ondersteuning en LWOO. Als gekozen wordt voor centrale bekostiging vanuit het RSV betekent 
dat dat de middelen die uit deze budgetten aan de scholen worden uitgekeerd, zullen 
verminderen. 
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Programma’s op organisatorisch niveau 

Deskundigheidsbevordering 
- Wat willen we bereiken ? 

Het is de bedoeling om binnen de reguliere VO-scholen een vorm van basiskennis passend 
onderwijs te realiseren waarin de volgende componenten onderscheiden worden: 
* kennis van de inhoudelijke kant van passend onderwijs 
* leren kijken en duiden van ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
* vergroten van het handelingsrepertoire van de docent waarbij rekening gehouden wordt met  
   het feit dat het onderwijs in de regel aan grote groepen leerlingen tegelijk gegeven wordt. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt een inscholingsprogramma voor nieuwe docenten ontwikkeld. 
Er wordt een vervolgprogramma ontwikkeld voor docenten dat in eerste instantie gericht is op 
vergroten van kennis over verschillende vormen van ondersteuningsbehoeften bij leerlingen. Het 
is de bedoeling dat de vervolgprogramma’s op termijn meer vraag- dan aanbodgestuurd zijn. 
Op deze manier moet een netwerk ontstaan met de kenmerken van een lerende organisatie. 
De scholingskosten worden vergoed door het RSV. 

 
 
Scholingsaanbod meertaligheid 

- Context  
De regio Eindhoven/Kempenland heeft zich in relatief korte tijd ontwikkeld tot een regio die 
wordt gekenmerkt door internationalisering, diversiteit en meertaligheid. Deze ontwikkeling heeft 
grote gevolgen voor scholen. Het taalniveau van de leerlingen, het taalniveau van het personeel 
en culturele verschillen leiden tot onbegrip bij ouders en leerlingen. 
Binnen het Scholenoverleg is een werkgroep ‘meertaligheid’ gevormd. Deze werkgroep wil de 
gevolgen van de groeiende meertaligheid van de regio voor de instroom, doelen en inhoud van 
het onderwijs agenderen en, waar nodig, samen met partners in de regio, op zoek gaan naar 
oplossingen voor dilemma’s en uitdagingen.   

- Wat willen we bereiken ? 
Het gaat om het vergroten van het taalbewust lesgeven bij docenten waarbij beter rekening 
gehouden wordt met de verschillen in taalachtergrond van de leerlingen. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt in samenwerking met het lectoraat meertaligheid van Fontys een scholingsaanbod 
opgezet voor docenten. De kosten bedragen naar verwachting  € 11.250,=. Hiervan wordt 60% 
vergoed door Brainport Development. Het overige deel € 4.500,= wordt door het RSV bekostigd. 

 
 
Verbetering verantwoording van de inzet van de toegekende middelen 

- Context 
Op dit moment ontvangen de scholen middelen vanuit het samenwerkingsverband die op basis 
van een beschikking worden toegekend. In die beschikking staat waarvoor die middelen worden 
toegekend, de hoogte van het bedrag en de termijnen waarin het bedrag wordt overgemaakt. 
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Daarnaast staan de voorwaarden vermeld waaraan de inzet van de middelen moet voldoen en de 
wijze waarop de inzet verantwoord moet worden.  
Het blijkt voor scholen soms lastig te zijn om goed aan te geven wat er precies verantwoord moet 
worden en de verantwoorde bedragen wijken soms sterk af van de toegekende bedragen.  
De effectiviteit van de ingezette middelen blijft te vaak onderbelicht. 

- Wat willen we bereiken ? 
We willen een goed inzicht in de bedragen die worden toegekend en waarvoor deze bedoeld zijn, 
een overzicht waar de school dit geld aan heeft besteed en een beeld in de mate waarin deze 
middelen hebben bijgedragen aan de doelstellingen van passend onderwijs. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
Er wordt een procedure ontwikkeld die moet leiden tot een antwoord op de volgende vragen: 
* Waarvoor heb ik middelen ontvangen en hoeveel? 
* Hoe heb ik deze middelen besteed? 
* Hoe effectief was de inzet van deze middelen?  (M.a.w. draagt de inzet bij aan de doelstellingen  
   van passend onderwijs?) 
Met name de laatste vraag is cruciaal. We ontwikkelen hiervoor een vorm van horizontale 
verantwoording waarbij de leden van het Scholenoverleg en de OCO’s met elkaar in gesprek gaan. 
Op deze manier moet de focus komen te liggen op de effectiviteit van de inzet van de toegekende 
middelen en de verdere ontwikkeling en verbetering van passend onderwijs in de scholen. 
 

 
Implementatie van de procedure voor overstap van leerlingen van VO naar VO 

- Context 
In 2020 is een procedure vastgesteld voor de overstap van leerlingen naar een andere VO-school. 
Daarvoor is ook een digitaal instrument ontwikkeld. Ongeveer de helft van de scholen heeft dit 
instrument al ingezet, de andere scholen volgen in 2021. 

- Wat willen we bereiken ? 
Het resultaat van de implementatie moet liggen in een gestroomlijnde procedure die 
arbeidsbesparend werkt, overzichtelijk en inzichtelijk is waardoor ‘last-minute-stress’ wordt 
voorkomen en leerlingen tijdig weten waar ze aan toe zijn. 
Wat gaan we daarvoor doen ? 
De procedure wordt gevolgd waarbij aandacht is voor ‘kinderziektes’ in het instrument en 
bekeken wordt of de procedurele stappen ook leiden tot het verwachte resultaat. 
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Programma’s op financieel terrein 

Evaluatie verdeelsleutel zware ondersteuning 
- Context 

In 2018 is er een nieuwe verdeelsleutel ingevoerd voor het toekennen van de middelen voor 
passend onderwijs. Daarbij is een overgangsjaar ingevoerd waarbij besturen die er op achteruit 
gingen gedurende één jaar voor 75% van het verschil werden gecompenseerd. Bij deze evaluatie 
gaat het niet om een totaal nieuwe verdeelsleutel te introduceren maar om een eventuele 
aanpassing die zoveel mogelijk recht doet aan de geformuleerde uitgangspunten zodat de 
middelen zoveel mogelijk terecht komen bij scholen waar de meeste leerlingen zitten met een 
extra ondersteuningsbehoefte. 

- Wat willen we bereiken? 
Er moet een verdeelsleutel komen die is aangepast op basis van de evaluatie in het 
Scholenoverleg. Deze verdeelsleutel heeft vervolgens een structureel karakter. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
We gaan de effecten van de invoering van de nieuwe verdeelsleutel op het niveau van het 
Scholenoverleg evalueren waarbij ook gelet wordt op eventuele omissies of onbillijkheden. Dit 
kan leiden tot een bijstelling van bekostigingscomponenten waarvoor een aanpassing van de 
formule die wordt gebruikt voor de berekening van de toe te kennen bedragen noodzakelijk 
wordt. Er wordt ook bekeken of het wenselijk is een gedeelte van het toe te kennen bedrag te 
oormerken, bijv. voor het doen van onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. 
Het totaalbedrag dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld staat niet ter discussie omdat het 
maximale bedrag dat ontvangen wordt (met aftrek van de kosten van de TLV’s) reeds wordt 
toegekend aan de scholen.  
 
 

Onderzoek naar mogelijkheden om de verdeelsleutel toekenning LWOO-middelen aan te passen 
- Wat willen we bereiken ? 

We willen onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een verdeelsleutel van de LWOO-
middelen die beter past bij de wisselende ondersteuningsbehoeften van de doelgroep leerlingen 
in het VMBO. 

- Wat gaan we daarvoor doen ? 
De huidige toekenningscriteria voor de inzet van de middelen voor LWOO zijn statisch (ze zijn 
immers gebaseerd op het gemiddelde percentage LWOO-leerlingen in 2013 en 2014) en blijken 
niet altijd meer te passen bij de gewijzigde ondersteuningsbehoeften van de doelgroep leerlingen 
in het VMBO. Daarom wordt ook onderzocht of, en op welke wijze, de verdeelsleutel voor LWOO 
aangepast moet worden. 
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BELEIDSAGENDA – ACTIVITEITENKALENDER  2021 

 
 
Algemene taken: 

Actie/taak: Gereed: 

Opstellen van de Veranderingsparagraaf voor 2022 en de 
meerjarenbegrotingbegroting voor 2022 t/m 2026 
 

01-11-2021 

Aanpassen van de beleidsagenda – activiteitenkalender voor 2022 
 

01-11-2021 

Opstellen van een jaarverslag over 2020 inclusief jaarrekening en een 
kwaliteitsparagraaf 
 

01-07-2021 

 
 
Programma’s in relatie tot onze omgeving: 

Actie/taak: Gereed: 

Participatie jeugdhulp in de scholen 
 

Continu proces 

Traject opzetten van VO naar VIA-traject  
 

01-08-2021 

Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid 
 

Continu proces 

Project social media en veiligheid 
 

01-08-2022 

 
 
Programma’s die direct op de leerlingen zijn gericht: 

Actie/taak: Gereed: 

Pilot trajectklas voor leerlingen met psychische problematiek 
 

01-08-2021 

Onderzoek naar instellen van een tussenvoorziening EOA (eerste opvang 
anderstaligen) 
 

01-08-2021 

Uitwerking plan inzet middelen hoogbegaafdheid  31-12-2023 
 

Herpositionering IRK’s 
 

01-08-2021 

Ontwikkeling maatwerktrajecten 
 

Continu proces 

Monitoren thuiszitters door periodieke rapportages. 
Afstemmen van acties tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp binnen PTO. 

Continu proces 
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Afstemming tussen SWV, VSO, MBO en gemeenten over een aanbod voor 
overbelaste jongeren vanaf 15 jaar. 
 

Continu proces 

Monitoren kosten leerlingenvervoer en trends analyseren. 
 

Continu proces 

 
 
Programma’s op organisatorisch niveau: 

Actie/taak: Gereed: 

Deskundigheidsbevordering 
 

Continu proces 

Scholingsaanbod meertaligheid 
 

01-08-2021 

Verbetering verantwoording van de inzet van de toegekende middelen 
(was al gepland voor 2020 maar is door corona uitgesteld) 
 

01-08-2021 

Implementatie procedure overstap leerlingen van VO naar VO. 
 

01-08-2021 

 
 
Programma’s op financieel terrein: 

Actie/taak: Gereed: 

Evaluatie verdeelsleutel zware ondersteuning. 
 

01-05-2021 

Onderzoek naar mogelijkheden om de verdeelsleutel toekenning LWOO-
middelen aan te passen. 
 

01-05-2021 
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HOOFDSTUK  11 

TOELICHTING OP DE BEKOSTIGINGSSYSTEMATIEK 

Hoofdlijnen van de bekostigingssystematiek 

Het samenwerkingsverband ontvangt de volgende budgetten: 

 Budget voor lichte ondersteuning:  
-  Een bedrag per leerling voor alle leerlingen in het VO (waarbij ook de LWOO en PRO 
   leerlingen meegeteld worden). Bedrag is  € 102,55 per leerling / per kalenderjaar  
   (prijspeil d.d. 20-09-2020) en wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.  
-  Aan het budget voor lichte ondersteuning zijn vanaf 01-01-2016 ook de middelen voor  
   LWOO en PrO toegevoegd.  De leerlingenaantallen voor PrO en LWOO zijn berekend op  
   basis van het percentage van 17,10% (15,41% LWOO en 1,69% PrO; peildatum 1-10-2012)  
   van het totaal aantal leerlingen omdat bekostiging op grond van dat percentage  
   plaatsvindt. Deze berekening levert een aantal ‘rekenleerlingen’ op. Het budget LWOO  
   en PrO is gebaseerd op € 4.868,91 per ‘rekenleerling’ per kalenderjaar (prijspeil d.d.  
   20-09-2020).  

 Budget voor zware ondersteuning: 
Dit budget is gebaseerd op een bedrag van € 647,38 per leerling (€ 617,34 per leerling per 
schooljaar voor personele bekostiging en € 30,04 per leerling per kalenderjaar voor de 
materiële bekostiging – prijspeil d.d. 22-09-2020). Het gaat dan om een bedrag per leerling 
van alle leerlingen in het VO binnen het samenwerkingsverband, exclusief de leerlingen die 
op het VSO zijn ingeschreven. In dit budget zijn de voormalige rugzakmiddelen (schooldeel 
LGF en ambulante begeleiding) opgenomen. Het bedrag per leerling wordt jaarlijks door de 
overheid vastgesteld. 

 Externe middelen: 
Ons samenwerkingsverband ontvangt nog een bijdrage uit de VSV-middelen voor de IRK’s en 
vanuit de gemeenten wordt nog een bijdrage ontvangen voor trajectbegeleiding. Er worden 
ook nog middelen voor projecten ontvangen. Het samenwerkingsverband treedt voor de 
inzet van deze middelen op als penvoerder; de ontvangen middelen worden geheel besteed 
aan de uitvoering van een plan en beïnvloeden derhalve het resultaat van het 
samenwerkingsverband niet. 

 
Bekostiging van het VSO: 

 Elke VSO-school ontvangt van OCW een basisbekostiging van ongeveer € 6.500,= per leerling.  

 Daarnaast ontvangen deze scholen ondersteuningsbekostiging via DUO. Deze bekostiging 
komt ten laste van het budget voor zware ondersteuning van het samenwerkingsverband en 
ligt tussen de € 11.500,= en € 24.700,= per VSO-leerling, afhankelijk van de categorie 
leerlingen. Het VSO krijgt in alle gevallen de ondersteuningsbekostiging toegekend op grond 
van het leerlingenaantal.  

 Groeiregeling VSO:   
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De mogelijkheid bestaat dat zich een stijging van het aantal leerlingen binnen een  
VSO-school voordoet na de teldatum van 1 oktober. Het samenwerkingsverband is verplicht 
om de groei van het aantal leerlingen van een VSO- school tussen 1 oktober en 1 februari te 
bekostigen. Leerlingen die in deze periode zijn uitgestroomd worden hierop in mindering 
gebracht.  Als er meer leerlingen zijn uitgestroomd dan er zijn ingestroomd vindt geen 
restitutie plaats van ontvangen middelen. De wettelijke peildatum hiervoor is 1 februari. 

      De omvang van de overdrachtsverplichting wordt berekend met behulp van de instrumenten 
van de PO- en VO-raad, de zogenaamde Kijkdozen. 

 

Uitgangspunten financieel beleid 

 Allocatie van middelen dient gebaseerd te zijn op het principe ‘geld volgt de leerling’. Dat 
betekent dat middelen waar mogelijk ‘beleidsrijk’ worden ingezet en niet ‘slechts’ verdeeld 
worden. Scholen ontvangen budgetten vanuit het samenwerkingsverband op basis van een 
beschikking waarin beschreven is met welk doel een budget wordt toegekend en op welke 
wijze de inzet van het budget verantwoord moet worden. 

 Binnen het samenwerkingsverband zijn ook afspraken gemaakt over de overdracht van 
middelen als een leerling tussentijds overstapt naar een andere school. Deze afspraken zijn 
eveneens gebaseerd op het principe ‘geld volgt leerling’. De afspraken zijn in een apart 
document uitgewerkt. Dit document is op het intranet van het samenwerkingsverband 
geplaatst. 

 Gelden worden in principe op basis van beleidskeuzes toegekend. In een aantal gevallen 
worden gelden over de scholen verdeeld volgens een vastgestelde verdeelsleutel.  

 De begroting moet voor het voorliggende kalenderjaar in principe sluitend zijn tenzij 
doelbewust en gepland een gedeelte van de algemene reserve of bestemmingsreserve wordt 
ingezet. Daarmee is de begroting ‘in lijn’ met de wettelijke kaders die gelden voor het 
opstellen van begrotingen voor onderwijsorganisaties.  

 Er wordt een reserve gehanteerd waarvoor een ondergrens en een bovengrens is bepaald 
(zie paragraaf over financiële buffer).  
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HOOFDSTUK 12 

TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTING  2021-2025 

Toelichting op de baten en lasten 

Op het moment van schrijven is er sprake van een te hoge reserve. Deze middelen worden beleidsrijk 
ingezet waarmee de effecten van de negatieve verevening een “zachte landing” maken. Door middel 
van het realiseren van een negatief resultaat op de begroting zijn we in staat om de reserves terug te 
brengen tot een acceptabel niveau (zie paragraaf ‘financiële buffer’ verder in dit hoofdstuk). De 
komende jaren ontwikkelen we beleidsaanpassingen, waardoor de inkomsten en uitgaven op termijn 
weer in evenwicht zijn. 

BATEN 

 
De baten zijn gebaseerd op de leerlingenaantallen van de meest recente teldatum. Om een goede 
inschatting te maken van de toekomstige baten wordt gebruik gemaakt van leerlingprognoses op 
basis van de gegevens die DUO levert. 
DUO is een onafhankelijke bron met algemeen geaccepteerde gegevens die consistent zijn. De 
leerlingenaantallen waarmee in deze begroting gerekend wordt zijn gebaseerd op de 
teldatumgegevens van 1-10-2019. 
Omdat de afgelopen jaren de geprognosticeerde leerlingenaantallen van DUO te laag waren (er 
waren in werkelijkheid meer leerlingen), waren de inkomsten steeds aanzienlijk hoger waardoor de 
algemene reserve hoger werd dan bedoeld. Er is een trend waarneembaar in de cijfers van DUO dat 
hun cijfers structureel te laag zijn. Om die reden hebben we een correctiefactor toegepast op de 
aantallen van DUO en de geprognosticeerde leerlingenaantallen met 0,5% verhoogd. 
Voor de komende jaren zien we een daling van de leerlingenaantallen. 
Deze afname volgt de trend die in het basisonderwijs al langer zichtbaar was. 
Daarbij dient te worden aangetekend dat scholen in verstedelijkt gebied een geringere afname van 
het leerlingenaantal kennen dan scholen in de meer landelijk gelegen gebieden. 
 
Het percentage VSO-leerlingen ligt iets boven het landelijk gemiddelde. 
Er wordt een lichte toename verwacht van dit percentage. Daarom is het aantal VSO-leerlingen in 
categorie 1 naar boven bijgesteld. 
Het aantal MG- en LG- leerlingen (categorie 2 en 3) houden we stabiel omdat dit aantal nauwelijks te 
beïnvloeden is en redelijk constant blijft. Bovendien liggen de deelnamepercentages van deze 
categorie leerlingen nauwelijks boven het landelijk gemiddelde. 
 
Er zijn nog een drietal overige baten: 

- Gemeentelijke bijdrage aan de kosten voor trajectbegeleiding: € 110.000,= per kalenderjaar. 
- Subsidie uit de VSV-middelen voor de plusvoorziening (IRK’s): € 120.000,= per kalenderjaar. 
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- Subsidie vanuit het ministerie van OCW in het kader van hoogbegaafdheid: € 167.450,= per 
kalenderjaar voor vier jaar, voor het eerst in 2019 en voor het laatst in 2022. 

 
Daarnaast zijn er enkele projecten waarvan we penvoerder zijn. Hiervan zijn de baten gelijk gesteld 
aan de lasten en hebben derhalve geen invloed op het resultaat: 

- Subsidie uit de VSV-middelen voor de overgang van VO naar MBO: € 161.500,= per schooljaar. 
Het deel voor coördinatie wordt in stand gehouden, maar de middelen die bestemd zijn voor 
de betrokken scholen worden elk schooljaar met 25% afgebouwd met ingang van schooljaar 
2021-2022. 

- Gemeentelijke subsidie in het kader van JOB8-activiteiten voor de impuls baankansen voor 
leerlingen in het PrO en VSO: éénmalig 168.000,= waarvan € 98.000,= voor kalenderjaar 2021. 

 

LASTEN 

 
Doorbetaling rijksbijdragen 
Het gaat hier om bedragen die door DUO rechtstreeks aan de scholen worden uitgekeerd ten laste 
van het budget van het samenwerkingsverband. 

 Afdracht aan VSO: op basis van de teldatumgegevens regelt DUO rechtstreeks de toekenning 
van het ondersteuningsbudget aan het VSO ten laste van de middelen voor zware 
ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het gaat hier om de middelen op basis van 
de TLV’s die door het samenwerkingsverband zijn afgegeven en om de residentieel 
geplaatste leerlingen. Residentieel geplaatste leerlingen komen eveneens ten laste van het 
samenwerkingsverband maar er kan door het samenwerkingsverband niet op gestuurd 
worden. 
Het beleid van het samenwerkingsverband is gericht op het beperken van de deelname aan 
het VSO tot het niveau van het landelijk gemiddelde waarbij de focus ligt op de leerlingen in 
categorie 1 (dit betreft de voormalige cluster-4-leerlingen, ZMLK- en LZ-leerlingen).   
Uitgangspunt blijft wel dat als een VSO-plaatsing de meest passende oplossing voor een 
leerling is, er een TLV wordt verstrekt. 
Het deelnamepercentage VSO ligt iets boven het landelijk gemiddelde. De laatste jaren is er 
sprake van een lichte stijging. Het blijft daarom een aandachtspunt. 

 Afdracht aan PrO: op basis van het leerlingenaantal op de scholen voor PrO wordt door DUO 
het budget rechtstreeks aan deze scholen toegekend ten laste van de middelen voor lichte 
ondersteuning van het samenwerkingsverband. Eventuele overige middelen die aan het 
samenwerkingsverband worden toegekend verdelen we alsnog over de PrO-scholen door 
middel van een verdeling op basis van het aantal leerlingen. 

 Afdracht LWOO: het budget voor LWOO voor leerlingen voor wie nog een oude beschikking 
is afgegeven wordt door DUO nog rechtstreeks aan de betrokken VMBO-scholen toegekend 
voor de duur dat betrokken leerlingen daar verblijven. Omdat met ingang van 1 januari 2016 
binnen ons samenwerkingsverband geen beschikkingen meer zijn afgegeven omdat gekozen 
is voor populatiebekostiging, daalt het budget dat nog rechtstreeks aan de VMBO-scholen 
wordt toegekend. Omdat afgesproken is dat alle LWOO-middelen naar de VMBO-scholen 
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gaan, is het budget dat vanuit het samenwerkingsverband aan de VMBO-scholen wordt 
toegekend elk jaar hoger. De VMBO-scholen ontvangen dus steeds het volledige budget 
waarvan het deel dat door DUO wordt toegekend dus lager, en het deel dat door het 
samenwerkingsverband wordt toegekend, hoger wordt. Vanaf 2020 zal alleen nog maar een 
budget vanuit het samenwerkingsverband worden toegekend, met uitzondering van de 
middelen gekoppeld aan een enkele leerling met een oude beschikking die heeft 
gedoubleerd. 
De middelen voor LWOO worden volgens een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over alle 
VMBO-scholen. De middelen voor PrO zullen worden ingezet op de PrO-scholen van het 
samenwerkingsverband. Indien er meer leerlingen een PrO-beschikking krijgen dan verwacht 
wordt, ontvangen de PrO-scholen een hoger budget. Dat is wettelijk zo bepaald. De 
meerkosten van PrO worden dan in mindering gebracht op het beschikbare budget voor 
LWOO.  
Voor de begroting zijn de totale inkomsten voor LWOO en PrO gelijk aan de totale uitgaven 
op deze posten. 
Vanaf 2023 verandert dat; het is de ambitie om meer en zwaarder in te zetten op het 
realiseren van tussenvoorzieningen (het geheel van bovenschoolse 
ondersteuningsvoorzieningen en arrangementen). Omdat deze voorzieningen passen in de 
toekenning van de LWOO-middelen en naar verwachting structureel in stand gehouden 
zullen worden, zullen deze voorzieningen (deels) bekostigd worden uit de LWOO-middelen. 
Het gedeelte dat automatisch wordt doorgestart naar de scholen wordt daardoor lager. 

 
Zware ondersteuning op schoolniveau 
In het kader van het bieden van zware ondersteuning op schoolniveau worden middelen toegekend 
aan de scholen. Scholen kunnen met deze middelen naar eigen inzicht en behoefte 
ondersteuningsarrangementen voor de eigen leerlingen creëren. 
De stabilisering van de instroom in het VSO is alleen maar mogelijk door op schoolniveau 
schoolinterne ondersteuningsvoorzieningen en arrangementen te realiseren. De stand van de 
reserves biedt ons de mogelijkheid om de afbouw af te vlakken voor de komende jaren. Dit houdt in 
dat we hiervoor een bedrag van € 4.895.750,= kunnen begroten. 
 
Arrangementen 
In de begroting is het totaalbedrag opgenomen dat bestaat uit onderstaande posten. 
Hieronder zijn de bedragen weergegeven op schooljaarbasis. Omdat de begroting over kalenderjaren 
gaat, kan het totaalbedrag voor deze post iets afwijken van de bedragen die hieronder genoemd 
staan. 

 Individuele preventieve begeleiding van leerlingen in het PrO (€ 90.000,=); 
De problematiek bij sommige PrO-leerlingen is erg complex waardoor extra begeleiding 
nodig is, temeer ook omdat deze leerlingen niet in een IRK geplaatst kunnen worden. Het 
bedrag wordt aan de PrO-scholen toegekend onder voorwaarde dat thuiszitten wordt 
voorkomen. 

 Budget dat aan de PCL ter beschikking wordt gesteld (€ 50.000,=); 
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Het komt regelmatig voor dat binnen de PCL leerlingen worden besproken voor wie een 
maatwerkoplossing noodzakelijk is maar waarvoor de financiële middelen niet gedekt 
kunnen worden uit de budgetten die we binnen ons samenwerkingsverband kennen. 
De PCL krijgt de beschikking over een budget van € 50.000,= per jaar om voor deze fricties 
snel een adequate oplossing te creëren. Alleen de PCL bepaalt of er sprake is van een 
uitzonderingssituatie waarvoor geen alternatief budget beschikbaar is. Jaarlijks wordt de 
hoogte van dit bedrag bijgesteld op basis van ervaringsgegevens. 

 Onderwijszorgarrangementen (€ 50.000,=); 
Er worden mogelijkheden gecreëerd voor het aanbieden van maatwerkarrangementen 
waarin zowel een onderwijs- als een zorgcomponent zit. Er wordt in 2021 in ieder geval 
gestart met trajecten op 6 scholen. Voor 2021 wordt € 90.000,= begroot en vervolgens 
jaarlijks een bedrag van € 50.000,=.  

 Arrangementen in ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Naast alle bovengenoemde 
stimuleren we ontwikkeling van arrangementen op de scholen en investeren we in 
samenwerkingsverbandbrede deskundigheidsbevordering. Bij dit laatste valt te denken aan 
bijvoorbeeld scholing voor gedragsdeskundigen en het organiseren van studiebijeenkomsten 
voor leden van het scholenoverleg. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,= 
begroot. 

 De middelen van de subsidie voor hoogbegaafdheid die resteren na aftrek van de kosten 
voor de voorziening op het Eckart College (zie paragraaf Bovenschoolse 
ondersteuningsvoorzieningen) worden ingezet voor verschillende projecten binnen het 
samenwerkingsverband. Hiervoor wordt de komende jaren € 117.450,= per jaar begroot. 

 
Bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen 
 

 Voorziening voor hoogbegaafde leerlingen met internaliserende of externaliserende 
problematiek. Deze maatwerktrajecten worden uitgevoerd door het Eckartcollege.  Hiervoor 
wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000,= begroot.  

 Financiering van Helder HAVO/VWO als bovenschoolse ondersteuningsvoorziening  
(€ 1.072.500,=); 
Met ingang van schooljaar 2016-2017 is Helder havo/vwo aangemerkt als bovenschoolse 
ondersteuningsvoorziening van ons samenwerkingsverband die zich richt op de doelgroep 
HAVO-VWO-leerlingen met een problematiek in het autistisch spectrum. Helder krijgt per 
leerling een budget vanuit het samenwerkingsverband van € 5.500,= per leerling bovenop de 
middelen die deze school al vanuit de lumpsum ontvangt. In de begroting is rekening 
gehouden met 195 leerlingen.  
Van Helder wordt verwacht dat men zich ook richt op overdracht en het delen van specifieke 
deskundigheid naar de andere scholen.  
Jaarlijks wordt deze bovenschoolse ondersteuningsvoorziening geëvalueerd. 
Met andere samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt over een financiële bijdrage 
voor leerlingen die vanuit hun samenwerkingsverband gebruik willen maken van deze 
bovenschoolse ondersteuningsvoorziening. 
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 Interne Rebound Klassen; Voor de IRK’s is een bedrag van € 600.000,= begroot. De 
toekenning van deze gelden is gebaseerd op criteria die binnen het Scholenoverleg zijn 
geformuleerd. De scholen die een IRK hebben, verantwoorden de inzet van de ontvangen 
bedragen. Op basis van deze verantwoording is een volgende toekenning gebaseerd. Vanuit 
de VSV-middelen wordt een bedrag van € 120.000,= ontvangen. Dat bedrag is opgenomen bij 
de ‘overige baten’. 

 Trajectklas; op het Montessori College is, in samenwerking met Zuiderbos, in schooljaar 
2020-2021 gestart met een ondersteuningsvoorziening gericht op extra ondersteuning van 
leerlingen met (internaliserende) psychische problematiek of een vermoeden daarvan. 
Gedurende de eerste drie jaren van de projectperiode staat het RSV garant voor bekostiging 
van de voorziening van € 80.000,= per schooljaar. De scholen die gebruik maken van de 
voorziening betalen een bedrag van € 600,= per maand per leerling die geplaatst wordt. De 
inkomsten die het Montessori College ontvangt van de scholen worden in mindering 
gebracht op de bekostiging door het RSV in het daarop volgende schooljaar. Na evaluatie kan 
de bekostiging structureel worden, dus is er jaarlijks € 80.000,= opgenomen in de begroting. 

 Tussenvoorziening EOA; In schooljaar 2020-2021 zal worden gestart met een voorziening op 
het Stedelijk College (locatie Oude Bosschebaan) gericht op de doelgroep van de Eerste 
Opvang Anderstaligen. Voor deze voorziening wordt jaarlijks € 50.000,= begroot. 
 

Ambulante begeleiding cluster 3 
Het gaat hier om de ambulante begeleiding van leerlingen door cluster-3-scholen en aanvullende 
diensten en ondersteuning die aan de scholen wordt geboden.  
Omdat de begeleiding van dit type leerling specifiek is en van een reguliere VO-school niet verwacht 
kan worden dat daarvoor de nodige expertise en menskracht in huis is, wordt de begeleiding van 
deze leerlingen rechtstreeks door het samenwerkingsverband bekostigd.  
Scholen hoeven hiervoor dus niet de toegekende middelen voor zware ondersteuning aan te 
spreken. Voor deze post is voor 2021 € 190.000,= begroot. 
 
Groeibekostiging 
Het begrote bedrag van € 200.000,= is gelijk aan het bedrag dat in de begroting van 2020 was 
opgenomen. Omdat dit bedrag niet te beïnvloeden is en er nog geen trends in te onderkennen zijn, is 
dit bedrag voor 2020 en de jaren erna gehandhaafd. Zie voor nadere toelichting pag. 83 
(Groeiregeling VSO). 
 
Versterking ondersteuningsstructuur 
Scholen worden geacht binnen het lumpsumbudget dat ze van overheidswege ontvangen, de 
basisondersteuning te financieren. Om scholen te faciliteren in het versterken van de basis- en lichte 
ondersteuning worden middelen aan de scholen toegekend. Door de toekenning van deze middelen 
wordt voorkomen dat er een onoverzichtelijk geheel van declaraties ontstaat voor allerlei zaken die 
in het kader van passend onderwijs aanvullend bekostigd dienen te worden. 
Voor de toekenning wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het leerlingenaantal waarvan 
VMBO-leerlingen zwaarder tellen dan HAVO-VWO-leerlingen. 
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Voor dit programma is € 400.000,= begroot. Vanaf 2022 wordt dit budget gehalveerd omdat 
middelen in toenemende mate toegekend worden in het kader van voorzieningen en arrangementen 
waardoor er deels een overlap ontstaat. 
 
Personele lasten 
In dit programma zijn de volgende posten opgenomen: 

 Loonkosten, sociale lasten en pensioenpremies van het personeel dat in dienst is van het 
samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om de functies van directeur, beleidsmedewerkers, 
secretaresse, voorzitter PCL, orthopedagoog en de trajectbegeleiders.  
Voor 2021 is een totaalbedrag begroot van € 901.000,=. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd. 
Met de formatie voor directeur, beleidsmedewerkers, medewerkers PCL en secretariaat is de 
totale formatie van het stafbureau (dus incl. trajectbegeleiders) 9,8 fte.    
Voor trajectbegeleiding wordt van de gemeente Eindhoven (in haar rol als 
centrumgemeente) een vergoeding van € 110.000,= per jaar ontvangen op voorwaarde dat 
er door het samenwerkingsverband minimaal eenzelfde bedrag wordt geïnvesteerd in 
trajectbegeleiding. Deze inkomsten zijn verantwoord onder de post ‘overige baten’.  

 Inhuur externe detachering; dit betreft de vergoeding voor detachering van externe 
personeelsleden die worden toegevoegd aan de PCL (€ 32.000,=). 

 Inhuur overig: hier gaat het om eventuele inhuur van consultants of juridisch 
advies/begeleiding (€ 3.750,=). 

 Overige personele lasten: dit betreft scholingskosten, kosten voor arbodienst en werving en 
selectie, etc. (€ 18.000,=). 

 
Overige lasten 
Deze lasten hebben betrekking op huisvestingslasten, administratie en beheer, ICT, kleine 
inventariskosten, afschrijvingslasten en diversen (€ 239.750,=).  
 

Toelichting op het resultaat 

 Het negatieve resultaat voor de komende jaren wordt mede veroorzaakt doordat er is 
gekozen voor de inzet van een deel van het eigen vermogen dat momenteel hoger is dan op 
grond van de risico-inventarisatie noodzakelijk is. In de afgelopen jaren waren de inkomsten 
hoger dan begroot. Dat werd veroorzaakt doordat de bedragen diverse keren door het 
ministerie naar boven werden bijgesteld.  
Het eigen vermogen dat boven ons streefbedrag ligt (zie paragraaf ‘financiële buffer’ verder 
in dit hoofdstuk) wordt nu ingezet om een ‘zachte landing’ mogelijk te maken en de effecten 
van de negatieve verevening enigszins te dempen. 

 Uiteraard zal er toch gestuurd moeten worden op het beteugelen van de uitgaven. Via de 
kwartaalrapportages worden de ontwikkelingen in de inkomsten en uitgaven gevolgd en in 
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de komende jaren zullen ook bezuinigingsscenario’s worden ontwikkeld zodat er op termijn 
sprake is van een structureel sluitende begroting. 

 In de meerjarenbegroting wordt geanticipeerd op het bereiken van het gewenste niveau van 
de reserves. Het negatief resultaat van de begrotingen over 2021 t/m 2025 is ruim vier 
miljoen euro. Dit negatief resultaat wordt steeds ten laste gebracht van de reservepositie die 
daarmee ultimo 2025 weer op het gewenste niveau is. 

 

Risicoparagraaf 

In deze paragraaf staan de potentiële risico’s beschreven.  
Per risico is het volgende beschreven: 

- Korte beschrijving van het risico. 
- Kans dat het risico zich voordoet in de categorieën:  

 laag (ligt niet in de lijn der verwachting),  
 midden (aannemelijk dat het risico zich voor kan doen),  
 hoog (serieus rekening houden met de kans dat het risico zich voordoet). 

- Impact: beschrijving van het effect als het risico zich voordoet. 
- Beheersmaatregelen: beschrijving van de maatregelen die genomen worden om het effect 

van het risico te minimaliseren. 

- Fluctuaties in leerlingprognoses 

 De baten zijn gebaseerd op leerlingenaantallen. Als de leerlingenaantallen lager uitvallen dan 
begroot, is er sprake van minder inkomsten. 

 Kanscategorie: midden. 

 Impact: als er sprake is van lagere leerlingenaantallen zijn de inkomsten lager terwijl een deel 
van de uitgaven toch gelijk blijft waardoor er een nadelig saldo kan ontstaan. 

 Beheersmaatregelen: er wordt een objectieve bron (DUO) gebruikt voor de prognoses, 
daarnaast worden leerlingenaantallen zo realistisch mogelijk ingeschat.  
Voor het deel van de uitgaven dat niet vermindert als er minder inkomsten zijn, volstaat een 
financiële buffer. 

- Te hoge instroom VSO 

 Het doel is instroom in het VSO te beperken tot de landelijke norm. Binnen ons 
samenwerkingsverband is echter afgesproken dat niet de financiële norm leidend mag zijn, 
maar het belang van de leerling. 

 Kanscategorie: hoog.  

 Impact: in de begroting sturen we op een stabilisering van de instroom in het VSO op het 
niveau van het landelijk gemiddelde. Als we dat percentage niet halen, betekent dat dat een 
groter deel van de middelen voor zware ondersteuning aan het VSO uitgekeerd wordt. 
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 Beheersmaatregelen: de deskundigheid binnen de scholen moet vergroot worden waarbij de 
nadruk komt te liggen op wat een leerling aan ondersteuningsbehoefte nodig heeft en 
vervolgens hoe dat gerealiseerd kan worden.  
Dat betekent een denkomslag binnen de scholen. Daarnaast speelt de groepsgrootte een 
belangrijke rol en moet er gestuurd worden op het in kaart brengen van de 
ondersteuningsmogelijkheden die scholen nu al hebben waarbij de interscholaire 
samenwerking wordt bevorderd. 
 

- Niet beïnvloedbare kosten 

Residentiële plaatsingen: 

 Het is wettelijk mogelijk dat leerlingen gebruik gaan maken van VSO-voorzieningen zonder 
dat het samenwerkingsverband dit kan beïnvloeden (bijv. bij residentiële plaatsingen), terwijl 
deze kosten ten laste van het samenwerkingsverband komen. 

 Kanscategorie: hoog. 

 Impact: er blijft een categorie VSO-leerlingen die ten laste van het samenwerkingsverband 
blijft komen. De rechtmatigheid van de TLV’s die daarvoor afgegeven zijn staat niet ter 
discussie, maar we moeten wel rekening houden met een aantal niet beïnvloedbare VSO-
plaatsingen. 

 Beheersmaatregelen: binnen de begroting houden we rekening met een categorie VSO-
plaatsen die niet beïnvloedbaar is. 

 
Overige inkomsten: 

 Op dit moment ontvangt het samenwerkingsverband twee subsidies; € 110.000,= van de 
gemeenten voor inzet trajectbegeleiding en € 120.000,= uit de VSV-middelen voor de interne 
reboundklassen. 

 Kanscategorie: midden. De gemeente maakt periodiek een afweging of er nog subsidie op 
trajectbegeleiding gegeven wordt. Tot nu toe is er nog geen gemeentelijk besluit dat deze 
subsidie voor de looptijd van het Ondersteuningsplan wordt toegekend.  
Door de Stuurgroep VSV wordt jaarlijks de afweging gemaakt of de subsidie voor de interne 
reboundklassen nog verstrekt wordt.  

 Impact: als beide subsidies wegvallen, wordt de begroting bij gelijkblijvende activiteiten 
jaarlijks extra belast met € 230.000,=.  

 Beheersmaatregelen: Zowel voor de trajectbegeleiding als de VSV-middelen geldt dat als de 
subsidies wegvallen, het samenwerkingsverband andere afwegingen moet maken omdat het 
hier om cruciale onderwerpen gaat die niet kunnen vervallen.  

- Risico van verevening op LWOO- en PrO gelden 

 Naar verwachting neemt de regering in de komende periode een besluit over een 
herverdeling van de toegekende middelen voor LWOO- en PrO en zal gestart worden met 
een andere verdeelsystematiek in 2023 die ook weer een invoeringstermijn zal kennen. De 
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peildatum voor toekenning van deze middelen is nu 1-10-2012. Het percentage voor LWOO 
en PrO ligt voor ons samenwerkingsverband op 17,10%. Landelijk ligt dat op 13,55%.  

 Kanscategorie: hoog. De overheid is bezig deze maatregel verder uit te werken op basis van 
toekenningscriteria die recht doen aan de regionale verschillen. De vereveningssystematiek 
die bij de zware ondersteuning is gebruikt zal niet worden toegepast.  

 Impact: Deze is groot; naar verwachting zal er een korting plaatsvinden op het huidige 
budget. Verwacht wordt dat ook hier een overgangstermijn gehanteerd zal worden.  
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat alle middelen voor LWOO en PrO 
volgens een afgesproken verdeelsleutel doorgezet worden naar de VMBO en PrO-scholen. 
Begrotingstechnisch hoeft het samenwerkingsverband dus geen maatregelen te nemen, 
maar de betrokken scholen zullen t.z.t. op deze post minder inkomsten hebben. 

 Beheersmaatregelen: Op dit moment speelt dit risico nog geen rol bij het bepalen van de 
omvang van de financiële buffer. 

 

Financiële buffer  

Op basis van het risicoprofiel kan gesteld worden dat er onzekere factoren zijn die in financiële zin 
nog geruime tijd op de begroting kunnen drukken. Daarnaast is het in een aantal gevallen niet 
verantwoord om activiteiten ineens af te bouwen omdat daarbij belangen van scholen en leerlingen 
in het geding kunnen zijn en de bedrijfsvoering van scholen in gevaar kan komen. 
Op grond van het risicoprofiel is het wenselijk dat deze buffer ligt tussen 3,5% en 4,5% van de totale 
baten.  
Dit komt ongeveer neer op een buffer die ligt tussen € 1.600.000,= en € 2.100.000,=. 
Deze buffer wordt opgebouwd uit de positieve exploitatieresultaten en heeft de status van reserve.  
Binnen deze reserve wordt onderscheid gemaakt tussen een algemene reserve en 
bestemmingsreserve (publiek personeel). 
Jaarlijks wordt aan de hand van het risicoprofiel bekeken of de onder- en bovengrens van deze 
financiële buffer bijgesteld moet worden. 
Op 31 augustus 2020 was het eigen vermogen € 7.103.630,=. Daarbij moet worden opgemerkt dat dit 
een momentopname is en de hoogte dagelijks verandert door mutaties De begroting voor de 
komende jaren zorgt er voor dat we het eigen vermogen gecontroleerd afbouwen naar de hierboven 
genoemde gewenste buffer. 
 
 



99 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO3007  2021 – 2024  versie 5.0 

 

 

 

 

 

  

In het plaatje hierboven is de ontwikkeling van de reserve (gele lijn) aangegeven op grond van de 
begrote resultaten (rode lijn) in de meerjarenbegroting. De blauwe lijn geeft de hoogte van de 
gewenste reserve aan. 

Financiële verslaglegging, rol en taken auditcommissie 

De jaarrekening wordt opgesteld conform het EFJ-model (elektronisch financiële jaarrekening) en 
wordt jaarlijks na afsluiting van het boekjaar (= kalenderjaar) vastgesteld door het dagelijks bestuur 
en ter goedkeuring voorgelegd aan het algemeen bestuur. De jaarrekening wordt als onderdeel van 
het jaarverslag ter kennisname verstrekt aan de interne en externe stakeholders (OPR, gemeenten, 
Scholenoverleg). De jaarrekening maakt deel uit van een algemeen jaarverslag. 
Voordat het dagelijks bestuur de jaarrekening vaststelt, wordt deze voorgelegd aan een 
auditcommissie. Er is een apart reglement dat de taken en verantwoordelijkheden van de 
auditcommissie beschrijft. 
 
Jaarlijks stelt de directeur van het samenwerkingsverband onder verantwoordelijkheid van het 
dagelijks bestuur een begroting op die de inkomsten en uitgaven weergeeft voor een periode van vijf 
kalenderjaren.  
De begroting is de financiële onderbouwing van de beleidsambities van de voorliggende periode en 
maakt derhalve deel uit van het ondersteuningsplan c.q. veranderingsparagraaf. 
Het dagelijks bestuur legt de begroting voor aan de auditcommissie van het algemeen bestuur, 
vraagt het Scholenoverleg om advies en stelt de begroting daarna vast en legt deze als integraal 
onderdeel van het totale ondersteuningsplan c.q. veranderingsparagraaf ter goedkeuring voor aan 
het algemeen bestuur, de OPR en aan de gemeenten in het kader van het OOGO. 
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De financiële en personeelsadministratie van het samenwerkingsverband is belegd bij het Pius X 
College te Bladel. Er wordt evenwel een gescheiden boekhouding gevoerd op basis van de afspraken 
die het samenwerkingsverband met het Pius X College heeft gemaakt. De AO (administratieve 
organisatie) en IC (interne control) zijn opgenomen in een overeenkomst tussen het 
samenwerkingsverband en het Pius X College. Er vindt ook een aparte accountantscontrole plaats 
conform de richtlijnen van de overheid. Elke jaarrekening wordt dus ook voorzien van een 
goedkeurende accountantsverklaring. 
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BIJLAGEN 

OVERZICHT AFKORTINGEN  
AB  = Algemeen Bestuur 
Ab  = ambulante begeleiding 
AO & IC  = Administratieve Organisatie en Interne Control 
AVG  = Algemene Verordening Gegevensbescherming 
CUAB  = Contract Uitbesteding Ambulante Begeleiding 
DB  =  Dagelijks Bestuur 
DUO  = Dienst Uitvoering Onderwijs 
EFJ  = Elektronisch Financieel Jaarverslag 
EOA  = Eerste Opvang AndersTaligen 
ESF  = Europees Subsidie Fonds 
EMG  = Ernstig Meervoudig Gehandicapt 
FG  = Functionaris Gegevensbescherming 
GJI  = Gesloten Jeugd Instelling 
HAVO  = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
IHP  = Integraal Huisvestings Plan 
IRK  = Interne Rebound Klas 
JJI  =  Justitiële Jeugd Inrichting 
KSF  = Kritische Succes Factor 
LG  = Lichamelijk Gehandicapt 
LGF  = LeerlingGebonden Financiering 
LiO  = Lichte Ondersteuning 
LOB  = Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
LWOO  = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs 
LZ  =  Langdurig Zieken 
MBO  = Middelbaar Beroeps Onderwijs 
MDO  = Multi Disciplinair Overleg 
MG  = Meervoudig Gehandicapt 
MKB  = Midden en Kleinbedrijf (werkgeversorganisatie) 
NJI  = Nederlands Jeugd Instituut 
OC&W  = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OCO                 =             Ondersteuningscoördinator 
OKR  = Onderwijskundig Rapport 
OOGO  = Op Overeenstemming Gericht Overleg 
OPP  = Ontwikkelings Perspectief Plan 
OPR  = OndersteuningsPlanRaad 
OZL  = Onderwijs aan Zieke Leerlingen 
PAB  = Preventieve Ambulante Begeleiding 
PCL  =  Permanente Commissie Leerlingondersteuning 
PDCA  = Plan – Do – Check – Act cyclus 
PO  =  Primair Onderwijs 
PrO  = PraktijkOnderwijs 
PTB-er  = Preventief Traject Begeleider 
PTO  = Passend Traject Overleg 
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SBO  = Speciaal Basis Onderwijs 
SchO  = ScholenOverleg 
SOP  = SchoolOndersteuningsProfiel 
SOVA training = Sociale Vaardigheidstraining 
SWV  = Samenwerkingsverband 
SWV PVO = Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 
TLV  = Toelaatbaarheidsverklaring 
TOS  = TaalOntwikkelingsStoornis 
VAVO  = Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs 
VMBO  = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
VO  = Voortgezet Onderwijs 
VOAT  = Voortgezet Onderwijs AndersTaligen 
VSO  = Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VSV  = Voortijdig School Verlaten 
VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WISC  = Wechsler Intelligence Scale for Children (intelligentietest voor kinderen) 
ZAT  = Zorg Advies Team 
ZMLK  = Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 
ZwO  = Zware Ondersteuning  



MEERJARENBEGROTING  2021 – 2025   
 (toelichting op de cijfers is opgenomen in hoofdstuk 12)     
Kalenderjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

              

BATEN             

Rijksbijdragen             

Lichte ondersteuning algemeen € 2.751.049 € 2.895.614 € 2.876.238 € 2.851.606 € 2.847.793 € 2.827.284 

Lichte ondersteuning PrO € 2.194.031 € 2.324.008 € 2.308.457 € 2.288.687 € 2.285.627 € 2.269.166 

Lichte ondersteuning LWOO € 19.997.821 € 21.182.517 € 21.040.776 € 20.860.584 € 20.832.688 € 20.682.653 

              

Zware ondersteuning personeel + materieel € 17.808.709 € 18.291.700 € 18.225.224 € 18.088.184 € 17.991.004 € 17.920.162 

Verevening zware ondersteuning € 705.352 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

              

Gemeente bijdragen             

Subsidie trajectbegeleiding € 105.300 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 

Overige bijdragen             

Subsidie Plusvoorziening (inz. IRK) € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 120.000 

Subsidie hoogbegaafdheid (Min. OCW) € 167.505 € 167.450 € 167.450 € 0 € 0 € 0 

Project overgang VO-MBO (VSV) € 141.500 € 148.375 € 116.875 € 85.375 € 53.875 € 35.500 

Subsidie impuls baankansen PrO-VSO (eenmalig) (Job8) € 190.167 € 98.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

TOTALE BATEN € 44.181.434 € 45.337.664 € 44.965.020 € 44.404.436 € 44.240.987 € 43.964.764 
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Kalenderjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

LASTEN             

              

Doorbetaling scholen             

Rechtstreeks via DUO             

DUO Afdracht VSO € 13.152.278 € 14.383.480 € 14.452.864 € 14.452.864 € 14.452.864 € 14.452.864 

DUO afdracht PRO € 1.982.438 € 2.117.976 € 2.093.631 € 2.093.631 € 2.093.631 € 2.093.631 

DUO afdracht LWOO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Beschikkingen RSV             

LWOO Schoolniveau € 20.209.414 € 21.388.549 € 21.255.602 € 20.055.640 € 20.024.683 € 19.858.188 

Zware onderst.schoolniveau € 5.000.000 € 4.895.750 € 4.645.750 € 4.395.750 € 4.145.750 € 3.916.750 

Ondersteuningsvoorzieningen € 1.667.500 € 1.852.500 € 1.852.500 € 1.852.500 € 1.852.500 € 1.852.500 

Ambulante Begeleiding cluster 3 € 190.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 € 160.000 

Arrangementen € 457.505 € 397.450 € 357.450 € 240.000 € 240.000 € 240.000 

Groeibekostiging € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 

Versterking Ondersteuningsstr. € 400.000 € 400.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 

Project overgang VO-MBO (VSV) € 141.500 € 148.375 € 116.875 € 85.375 € 53.875 € 35.500 

Impuls baankansen PrO-VSO (Job8) € 190.167 € 98.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal doorbetaling scholen € 43.590.801 € 46.042.080 € 45.334.672 € 43.735.760 € 43.423.303 € 43.009.433 
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Kalenderjaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Personele lasten             

Brutolonen en salarissen personeel in dienst van het swv € 626.000 € 685.000 € 691.850 € 698.769 € 705.756 € 712.814 

Overige sociale lasten € 108.000 € 111.000 € 112.110 € 113.231 € 114.363 € 115.507 

Pensioenpremies € 102.000 € 105.000 € 106.050 € 107.111 € 108.182 € 109.263 

Inhuur extern detachering € 30.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 € 32.000 

Inhuur overig € 7.500 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 

Overige personele lasten € 23.000 € 18.000 € 18.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 

Totaal personele lasten € 896.500 € 954.750 € 963.760 € 967.860 € 977.051 € 986.334 

              

Overige lasten             

Huisvestingslasten € 29.500 € 31.500 € 31.500 € 31.500 € 31.500 € 31.500 

Administratie en beheer € 86.000 € 86.000 € 86.000 € 86.000 € 86.000 € 86.000 

Kleininventaris en ICT € 101.000 € 101.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 

Diverse kosten € 12.750 € 12.750 € 12.750 € 12.750 € 12.750 € 12.750 

Afschrijvingskosten € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 

Totaal overige kosten € 232.250 € 236.250 € 216.250 € 216.250 € 216.250 € 216.250 

              

TOTALE LASTEN € 44.719.551 € 47.233.080 € 46.514.682 € 44.919.870 € 44.616.604 € 44.212.017 

              

RESULTAAT € -538.117 € -1.895.415 € -1.549.662 € -515.434 € -375.618 € -247.253 

 


