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VOORWOORD 
 
 
Voor u ligt de vierde versie van het ondersteuningsplan van het regionaal samenwerkingsverband 
voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven en Kempenland.  
 
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 ambities van passend onderwijs beginnen steeds duidelijkere vormen aan te nemen waarbij er 
sprake is van een diversiteit in de invulling van die ambities binnen de scholen. Vanuit de 
gezamenlijke afspraken en beleidsnotities slagen scholen er steeds beter in maatwerk te leveren 
voor hun leerlingen. 
 
De grootste uitdaging ligt nu in het versterken van de ondersteuningsstructuur op de scholen en het 
stabiliseren 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. 
 
Hieronder geven we de majeure wijzigingen in deze versie aan ten opzichte van de vorige versie.  

 Hoofdstuk 1:  
Dit hoofdstuk is op enkele punten aangepast. 

 Hoofdstuk 2:  
Bij de PCL zijn de taken en bevoegdheden aangepast aan de actuele situatie. 

 Hoofdstuk 3:  
Dit hoofdstuk is op enkele onderdelen geactualiseerd; bij de paragraaf ‘lichte ondersteuning’ 
is het instellen van een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening beschreven en bij de 
paragraaf ‘zware ondersteuning’ is de rol van het ABS-team beschreven en is de mogelijkheid 
om VO-VSO-arrangementen te creëren toegelicht. 
De paragraaf over samenwerking met scholen voor leerlingen met visuele beperkingen 
(cluster 1) is geactualiseerd en in de paragraaf over de thuiszitters is de rol van het ABS-team 
opgenomen. 

 Hoofdstuk 4:  
In de ‘procedure voor plaatsing, terugplaatsing en overplaatsing’ is toegevoegd dat de PCL de 
bekostigingscategorie voor een TLV bepaalt en is de procedure voor aanmelding en plaatsing 
op het PrO opgenomen.  
De paragraaf over het grensverkeer is geactualiseerd. 

 Hoofdstuk 5:  
Dit hoofdstuk is ongewijzigd. 

 Hoofdstuk 6:  
Dit hoofdstuk is op enkele punten geactualiseerd. 



3 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 30-07  Versie 3.3   1 november 2016 

 

 

 Hoofdstuk 7:  
Dit hoofdstuk is ongewijzigd. 

 Hoofdstuk 8:  
In dit hoofdstuk is de beleidsparagraaf van de meerjarenbegroting opgenomen. De 
beleidsmaatregelen zijn hierin toegelicht. De paragraaf ‘toelichting op de baten en lasten’ is 
aangepast zodanig dat de opbouw en terminologie beter aansluit bij de gehanteerde termen 
in het jaarverslag. De begroting is als bijlage opgenomen. In deze begroting zijn ook de cijfers 
van 2016 opgenomen zodat een en ander beter vergeleken kan worden. 

 Hoofdstuk 9:  
Dit hoofdstuk is herzien. De wijze waarop kwaliteitszorg gerealiseerd wordt is beschreven. De 
kern van wat onder kwaliteit verstaan wordt is weergegeven in de opsomming van de 
kritische prestatie indicatoren (KSF’s). 

 Hoofdstuk 10:  
Dit hoofdstuk is ongewijzigd. 

 Beleidsagenda – activiteitenkalender:  
Deze is herzien en geactualiseerd. 

 Bijlagen: 
- De lijst met afkortingen is aangevuld. 
- Het overzicht van de ondersteuningsvoorzieningen is geactualiseerd. 

 
De tekst van de overige hoofdstukken is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Er zijn enkele tekstuele 
wijzigingen aangebracht en op sommige plaatsen is de tekst aangepast aan de actualiteit. 
 
Het is de bedoeling om dit ondersteuningsplan vast te stellen voor de wettelijke periode van vier 
jaar. Jaarlijks zal nog wel een nieuwe beleidsagenda en activiteitenkalender worden opgesteld. Indien 
noodzakelijk zal ook een update van beleidsbijstellingen (incl. bijstelling van de meerjarenbegroting) 
worden aangeboden waarvoor dezelfde besluitvormingsprocedures van toepassing zijn als voor het 
ondersteuningsplan als geheel. 
 
 
Eindhoven, d.d. 1 januari 2017 
 
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 op bestuurlijk niveau 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 aan alle leerlingen binnen het 
samenwerkingsverband binnen de gestelde financiële en personele kaders met inachtneming van 
thuisnabijheid en zoveel mogelijk vanuit een reguliere context. 

Regulier en speciaal 

Leerlingen moeten waar mogelijk in het regulier onderwijs worden opgenomen. 
Dat geldt ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en met deze extra 
ondersteuning binnen een redelijke termijn de school kunnen doorlopen en een diploma kunnen 
behalen dat passend is bij hun capaciteiten. Daarnaast moeten alle leerlingen kunnen terugkijken op 
een fijne schoolperiode. 
Naast regulier onderwijs (inclusief ondersteuningsvoorzieningen) kent het samenwerkingsverband 
ook VSO- en PrO-scholen die maatwerk in onderwijs leveren dat is toegesneden op de specifieke 
ondersteuningsbehoeften van een leerling.  
Het perspectief van leerlingen op een VSO-school kan gericht zijn op het behalen van een diploma, 
maar ook op het behalen van (deel)certificaten, toeleiding naar arbeid of dagbesteding. Dat geldt ook 
voor PrO-scholen; met uitzondering van het behalen van een diploma. 
Vanuit maatschappelijk perspectief is het noodzakelijk dat talenten en mogelijkheden van leerlingen 
zoveel mogelijk aangesproken en uitgedaagd worden zodat ze worden voorbereid op een deelname 
aan de samenleving die past bij elke leerling. 
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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). Daarbij wordt een denkomslag nagestreefd van: ‘wat voor type leerling is dit?’ naar: 
‘wat heeft deze leerling nodig?’ 
De VSO-scholen, PrO-scholen en de reguliere 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 goed in kaart gebracht worden zodat 
er aantoonbaar sprake is van een dekkend onderwijsaanbod. 
Centraal daarbij staat het behoud en versterken van het expertiseniveau binnen het SWV 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. 

Beperking deelname aan het VSO en personele consequenties 

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is het verminderen van het deelnamepercentage 
aan het VSO op voorwaarde dat het VSO beschikbaar blijft voor leerlingen voor wie het VSO het 
meest passend perspectief is. Dat heeft consequenties voor de medewerkers van het VSO. De 
vermindering van de werkgelegenheid in het VSO moet worden opgevangen door de expertise van 
medewerkers in het VSO zoveel mogelijk in te zetten in het regulier onderwijs, bijv. in het 
ondersteunen van leerlingen met een arrangement.  
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Daarnaast heeft elke reguliere VO-school de morele plicht zich aantoonbaar in te spannen om 
personeelsleden van VSO-scholen zoveel mogelijk binnen hun formatie op te nemen. Daarmee blijft 
hun expertise voor het onderwijs behouden waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat die 
expertise en de ontwikkelde specialismen binnen het VSO dan wel versnipperd kunnen raken. 

Ambulante begeleiding 

Binnen de reguliere VO-scholen zijn ook ambulant begeleiders actief. Hun rol zal zich, binnen de 
afspraken binnen het tripartite akkoord, primair toespitsen op het vergroten van de 
handelingsbekwaamheid van het personeel in het regulier onderwijs.  
Secundair kan een ambulant begeleider ook ingezet worden voor het tijdelijk begeleiden van 
leerlingen. De ambulante begeleiders worden flexibel ingezet waardoor ze met ‘professionele 
distantie’ naar het onderwijsproces op een school blijven kijken. In principe wordt de ambulante 
begeleiding in vijf jaar afgebouwd en worden scholen geacht deze expertise in voldoende mate zelf in 
huis te hebben. 

Relatie met ouders 

Ouders worden gezien als partners. Dat betekent dat ouders als gesprekspartner worden gehoord en 
betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Scholen hebben de taak ouders actief en tijdig te 
informeren over het onderwijsproces aan hun kind en dienen oog te hebben voor de belangen en 
wensen van ouders. Van ouders mag verwacht worden dat ze een actieve houding aannemen en 
betrokken blijven bij het onderwijs aan hun kind. 

Relatie met het primair onderwijs 

Alle scholen intensiveren hun contacten met het basisonderwijs. De nadruk ligt op het vroegtijdig 
bespreken van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. 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. 

Relatie met gemeenten en jeugdhulp 

De gemeenten ondersteunen in hun jeugdbeleid actief de scholen die worstelen met problemen die 
hun basis vinden in instabiele gezinssituaties of problematieken van de ouders. 
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. 

Algemeen bestuurlijke uitgangspunten  

Hieronder wordt summier een opsomming gegeven van de belangrijkste algemene uitgangspunten 
met betrekking tot het beoogde functioneren van het samenwerkingsverband. 
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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 overbodig wordt gemaakt. 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. 
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HOOFDSTUK  2 

BESTUURLIJKE ORGANISATIE  

 

Algemene gegevens en bestuursvorm 

Er is een overzicht beschikbaar van de aangesloten schoolbesturen alsmede een overzicht van de 
namen van scholen, brinnummer, adres, naam bevoegd gezag, naam/functie 
bestuurder/rector/directeur. Deze overzichten zijn te verkrijgen via het secretariaat van het 
samenwerkingsverband. 

Beschrijving van de regio 

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.  
 
Het gebied van het samenwerkingsverband heeft de Minister van OCenW als volgt bepaald:

 
 
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. 

Scheiding van functies  

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: 
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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 dagelijks bestuur. 
• Het AB kiest de leden van het dagelijks bestuur.  
• Het AB keurt het ondersteuningsplan en de (meerjaren-)begroting die het DB voorlegt goed. 
• Het AB keurt de jaarrekening en het jaarverslag die het DB voorlegt goed. 

Binnen het algemeen bestuur fungeren naast de agendacommissie ook de auditcommissie, de 
commissie kwaliteitszorg en de commissie remuneratie en integriteit. 

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 dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband wordt gekozen door het algemeen bestuur van 
het samenwerkingsverband en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van dit gremium 
zijn eveneens 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 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. 
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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 SchO aan en bereidt de vergaderingen voor in overleg met de agendacommissie; 

 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 (waaronder ook het 
jaarplan) en legt het ondersteuningsplan (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. 

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 

 Commissie Ondersteuningsvoorzieningen en Arrangementen 

 Commissie Kwaliteitszorg 

 Commissie Communicatie 

 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.  
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 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.  

 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. 

 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) 
 
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. 

 Toetsing toelaatbaarheid tot een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening (i.c. Pleinschool 
Helder). 

 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. 
 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) 

Inspraak bij het samenwerkingsverband heeft de wetgever belegd bij de OPR.  
De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de aangesloten 
scholen. De OPR functioneert onafhankelijk van het bestuur.  
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OPR zijn vastgelegd in een 
medezeggenschapsstatuut en een medezeggenschapsreglement. 
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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. 
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 komen 
periodiek bijeen, delen kennis en ervaring en bespreken casussen die voor hun werkgebied relevant 
zijn. Van hun bijeenkomsten worden notulen bijgehouden. 
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, secretaresse PCL, voorzitter PCL en orthopedagoog van de PCL.  
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. 
Daarnaast is er personeel via een detacheringsconstructie werkzaam binnen het stafbureau. Het gaat 
hier om medewerkers vanuit het regulier onderwijs binnen de PCL en om ambulant begeleiders van 
het samenwerkingsverband (ABS-ers). De afspraken met de werkgevers van de externe medewerkers 
zijn vastgelegd in een detacheringsovereenkomst.  
De directeur van het samenwerkingsverband voert, evenals met de medewerkers die in dienst zijn 
van het samenwerkingsverband, de jaargesprekken met de gedetacheerden waarin het functioneren 
en de beoordeling van de betrokken medewerker als vast agendapunt aan de orde komen. Van elk 
jaargesprek wordt een verslag gemaakt dat 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. 
 
Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband heeft eind 2013, aanvullend aan de nulmeting 
van DUO, een eigen inventarisatie gedaan van mogelijke boventalligheid van personeel in het kader 
van de tripartite overeenkomst (van de sector met ministerie en bonden). 
Zoals de meeste samenwerkingsverbanden in het VO heeft het samenwerkingsverband niet gekozen 
voor ‘opting out’ (overnemen van boventallig personeel). 
Het samenwerkingsverband heeft de intentie om boventallig personeel met voorrang in aanmerking 
te laten komen voor posities die bij of vanwege het samenwerkingsverband vacant komen. Uiteraard 
met toepassing van gebruikelijke/passende selectiecriteria en rechtspositionele regelingen (voor de 
VO-sector). 
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Naast inzet van personeel van deelnemers in het samenwerkingsverband ten behoeve van 
werkzaamheden voor het samenwerkingsverband, in voorzieningen of anderszins, wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met de mogelijkheid een dienstenovereenkomst te sluiten met een of meer van 
de deelnemers.  
 
In het volgende organogram wordt het bestuur met de overige organen van het 
samenwerkingsverband schematisch in een hiërarchische relatie in beeld gebracht. 
 
 

 
  

Stafbureau

Secretariaat Bovenschoolse PCL

Ambulante Begel .

adviserend (OPR) instemmend, adviserend

Directeur SWV

uitvoerend, gemandateerd

ORGANOGRAM  SWV PVO 30-07

Algemeen Bestuur (AB)

toezichthoudend

Dagel i jks  Bestuur (DB)

uitvoerend

Scholenoverleg (SchO) Ondersteuningsplanraad
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HOOFDSTUK  3 

SAMENHANGEND GEHEEL VAN ONDERSTEUNINGSVOORZIENINGEN 

 

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 van de regio. 

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 alle gegevens bekijken, die nodig zijn om de 
ondersteuningsbehoefte vast te stellen. Soms kan de PCL ook zelf proberen onderzoeksgegevens te 
verkrijgen. Zo zal de PCL onafhankelijk van de betrokken scholen proberen zicht te krijgen op de 
diagnose(s) en op de ernst van een eventuele ziekte of beperking die zich voordoet met als 
uitgangspunt dat de ondersteuningsbehoefte leidend is en niet de handicap, ziekte of beperking. 

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 één of meer leerlingen te voorzien 
in een ondersteuningsbehoefte. De ondersteuningsbehoefte van de betrokken leerling(en) vraagt 
kwalitatief en kwantitatief meer dan vanuit de basisondersteuning geboden kan worden. 
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In een arrangement wordt de ondersteuningsvoorziening vormgegeven in een vorm van maatwerk 
waarbij 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. 

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 indruk 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. Op grond van deze 
inzichten zal binnen het samenwerkingsverband gekeken worden hoeveel plaatsruimte nodig is bij de 
verschillende ondersteuningsvoorzieningen.  
De samenhang tussen de ondersteuningsvoorzieningen wordt vanuit het samenwerkingsverband als 
volgt nagestreefd: 

 In de overeenkomsten van aansluiting worden de rechten en plichten van zowel het 
samenwerkingsverband als de aangesloten school vastgelegd. Het samenwerkingsverband 
heeft de mogelijkheid om de ondersteuningsvoorzieningen te beïnvloeden waar een tekort 
of een overschot aan bestaat. 

 Het samenwerkingsverband, en vooral de commissie uit het scholenoverleg die hiermee 
belast is, kan adviseren over de totstandkoming van ondersteuningsvoorzieningen en 
arrangementen.  

 Het totaaloverzicht van de schoolondersteuningsprofielen van de afzonderlijke scholen 
vormt een dekkend onderwijsaanbod op het niveau van het samenwerkingsverband. 

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. 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.  

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. 



20 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 30-07  Versie 3.3   1 november 2016 

 

 

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.  
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; 
- protocol voor medisch handelen; 
- 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). 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 mentor/begeleider kent zijn leerlingen en 
hun dossiers, is op de hoogte van het functioneren op school en kent de thuissituatie. 

 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:  
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. 

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.  
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. 
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Zware ondersteuning 

Doel is leerlingen, die vanwege een specifieke problematiek of een beperking een speciale setting 
met zware ondersteuning nodig hebben, de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen. 
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. 
Als sprake is van een mogelijke noodzaak tot het doen van een beroep op een voorziening voor 
zware ondersteuning, wordt dit ter beoordeling voorgelegd aan de PCL.  
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. 
 
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. 
 
Een vorm van zware ondersteuning is de ambulante begeleiding. 
Op dit moment vindt ambulante begeleiding van leerlingen plaats door aan het 
samenwerkingsverband gedetacheerde ambulante begeleiders (ABS-ers), gespecialiseerde 
medewerkers van CUAB-scholen en medewerkers van ambulante begeleidingsdiensten van het VSO 
(incl. cluster 3). Hun inzet is primair gericht op de versterking van de ondersteuningsstructuur binnen 
de school en secundair op de begeleiding van leerlingen.  
 
Naast de mogelijkheid voor het behalen van een HAVO- of VWO-diploma op Berkenschutse (VSO) 
heeft het samenwerkingsverband een bovenschoolse ondersteuningsvoorziening op het niveau van 
HAVO-VWO voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum die een specifieke 
ondersteuningsbehoefte hebben. Binnen het samenwerkingsverband is een discussie gaande of en in 
hoeverre zulke leerlingen binnen een reguliere setting zo thuisnabij mogelijk opgevangen zouden 
kunnen worden met schoolinterne vormen van lichte ondersteuning. 
De vormen van bovenschoolse ondersteuning worden bekostigd door het samenwerkingsverband. 
De PCL alsmede de commissies van het Scholenoverleg adviseren de directeur van het 
samenwerkingsverband m.b.t. inrichting en voorwaarden voor een bovenschoolse 
ondersteuningsvoorziening en monitort ook de output van deze voorzieningen.  
Bij de inrichting van nieuwe bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen worden criteria 
geformuleerd waaraan een voorziening voor lichte ondersteuning moet voldoen en moet duidelijk in 
kaart gebracht zijn op welke wijze de resultaten en output worden verantwoord. 
 
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 
arrangement heeft opgesteld met een VSO-school. Dat arrangement is vastgelegd in een contract. 
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Elk arrangement behoeft vooraf de goedkeuring van de PCL en komt daarna voor vergoeding door 
het SWV in aanmerking. De hoogte van de vergoeding is hetzelfde bedrag per leerling/per schooljaar 
als ook wordt toegekend voor leerlingen die gebruik maken van een bovenschoolse voorziening 
(zoals PSH). 
 
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. 

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 ‘De Taalbrug’ de partner voor cluster 2.  
De Taalbrug (Eindhoven) en ‘Vitus-Zuid’ (Hoensbroek) vormen samen een ’Instelling voor onderwijs 
en begeleiding 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 de instelling cluster 2 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 scholen binnen het samenwerkingsverband overstijgt wil de cluster 2 
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instelling, 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.  

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, 
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.  

http://www.lwoe.nl/
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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.  

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 

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 is in een justitiële inrichting geplaatst, is er sprake van een zeer problematische 
thuissituatie of maakt de behoefte aan zorg het volgen van onderwijs (tijdelijk) onmogelijk.  
Het samenwerkingsverband heeft t.a.v. de thuiszittersproblematiek de navolgende ambitie 
geformuleerd: 

Het is de ambitie van het samenwerkingsverband thuis itten 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. 

De leerlingpopulatie die niet naar school gaat is groter dan de hierboven gedefinieerde doelgroep. De 
totale leerlingpopulatie die niet naar school gaat bestaat bijv. ook uit leerlingen die een vrijstelling 

http://www.ziezon.nl/
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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.  
Binnen ons samenwerkingsverband is het Thuiszittersoverleg operationeel waarin 
vertegenwoordigers van onderwijs, leerplicht en jeugdhulp zitting hebben. Het overleg kan andere 
disciplines zoals vertegenwoordigers van de Raad van de Kinderbescherming, Gedragswerk, etc. 
raadplegen. 
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 Thuiszittersoverleg 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 ABS-ers (ambulant begeleiders op samenwerkingsverbandniveau) spelen hierbij een cruciale rol; 
zij hebben veelvuldig contact met de ZAT’s van de scholen en kunnen zonodig preventieve trajecten 
voorstellen. Als schooluitval niet (meer) te voorkomen valt, kan een beroep gedaan worden op het 
ABS-team. ABS-ers zijn niet de personen die de ondersteuning of hulp daadwerkelijk verlenen, maar 
kunnen betrokken partijen bij elkaar brengen, acties coördineren en monitoren. De school waar een 
leerling staat ingeschreven blijft verantwoordelijk. 
Vanuit de aard van de werkzaamheden van het ABS-team zijn er korte lijnen met de 
leerplichtambtenaren, de generalisten en de PCL. 
In een aparte notitie zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van het ABS-team binnen ons 
samenwerkingsverband verder uitgewerkt. 
T.a.v. de thuiszittersproblematiek zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd: 

- het aantal thuiszitters is geminimaliseerd; 
- alle leerlingen zijn in beeld en van elke leerling is bekend waar deze is en welk programma 

gevolgd wordt; 
- er is zicht op de termijnen waarop follow up noodzakelijk is; 
- er zijn procedures opgesteld voor het traject van onderwijs naar jeugdhulp en omgekeerd. 

Elke twee maanden wordt er een monitorrapportage opgesteld over de stand van zaken m.b.t. de 
thuiszitters. Deze rapportage geeft inzicht in de diverse categorieën van relatief en absoluut verzuim, 
en geeft ook inzicht of er wel of niet sprake is van een alternatief programma. Daarnaast is van elke 
onderscheiden categorie aangegeven waar de dossierverantwoordelijkheid ligt; bij onderwijs, 
jeugdhulp of leerplicht. De monitorrapportage geeft per rapportagemoment aan of er sprake is van 
nieuwe gevallen of van situaties die (nog) overstaan van het vorige meetmoment. Daardoor worden 
ook eventuele trends zichtbaar die aanleiding kunnen zijn voor extra/alternatieve maatregelen. 

Leerwegondersteund Onderwijs (LWOO) en PraktijkOnderwijs (PrO) 

 Gewijzigde overheidsregelgeving: 
Op 1 aug. 2018 worden de criteria voor LWOO (LeerWeg Ondersteund Onderwijs) en PrO 
(praktijkonderwijs) los gelaten en vallen deze volledig onder de verantwoordelijkheid van de 
samenwerkingsverbanden. LWOO en PrO vallen dan onder de categorie lichte 
ondersteuning. 
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De overheid heeft de mogelijkheid geschapen om per samenwerkingsverband reeds op 1 
januari 2016 eigen beleid te gaan voeren: 
- Er kan afgestapt worden van de landelijke criteria voor LWOO (voor PrO blijven die criteria 

nog gehandhaafd bij het toekennen van een TLV).  
- Er kan afgestapt worden van de tijdsduur van de toekenning. 
- LWOO-licenties kunnen worden losgelaten of vrijgegeven, mits ze gekoppeld blijven aan 

het VMBO. Dit betekent dat alle scholen met een VMBO-afdeling in aanmerking kunnen 
komen voor LWOO-bekostiging. 

De RVC (Regionale Verwijzings Commissie) is per 1 januari 2016 opgeheven. Dat betekent dat 
de samenwerkingsverbanden nu zelf verantwoordelijk zijn voor het toepassen van de 
landelijk geldende criteria tenzij er voor ‘opting out’ is gekozen.  
Binnen ons samenwerkingsverband is gekozen voor ‘opting out’. Alle aangesloten besturen 
en de OPR hebben ingestemd met de keuze voor ‘opting out’. 

 Budgettering LWOO en PrO door de overheid: 
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%). Totaal dus 17,10% 
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.  

 Beleid LWOO binnen het samenwerkingsverband: 
Er is gekozen voor ‘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 school. 
Wettelijk is bepaald dat het altijd om VMBO-leerlingen moet gaan. Uitbreiding naar HAVO-
VWO is dus niet toegestaan. 
Verdeelsleutel: 
Voor het vaststellen van de verdeelsleutel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- De nieuwe verdeelsystematiek moet dicht bij de huidige bekostiging liggen zodat de 

bedrijfsvoering van de scholen niet in gevaar gebracht wordt. 
- De verdeelsystematiek moet consistent zijn zodat te grote fluctuaties in de toekomst 

worden voorkomen. 
- Het totale bedrag dat het samenwerkingsverband ontvangt, wordt (na aftrek van de PrO-

bekostiging) ter beschikking gesteld aan de scholen met een VMBO-afdeling. 
- Als het totale bedrag vermindert (bijv. bij een verevening) ontvangen de betrokken 

scholen dus een lager bedrag. Bij een hoger totaalbedrag ontvangen de scholen dan een 
hoger bedrag. In géén geval mag de lumpsum van de aangesloten scholen worden belast. 

- De verdeelsystematiek is transparant en inzichtelijk. 
- De verdeelsystematiek is niet ‘in beton gegoten’; dat betekent dat op basis van 

toekomstige evaluaties aanpassingen mogelijk moeten zijn. 
Op grond van deze criteria is het volgende verdeelscenario gekozen: 
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- Voor elke school is in kaart gebracht (Bron: DUO) hoeveel leerlingen nu een LWOO-
beschikking hebben.  

- Elke school ontvangt een evenredig deel van het totaalbedrag dat beschikbaar is. 
- Deze verhouding blijft de basis voor de verdeling van de middelen. Achterliggende 

gedachte is dat deze verhouding recht doet aan de wijze waarop nu de LWOO-leerlingen 
geïndiceerd zijn waarbij kennelijk de ‘zwaarte’ van de leerlingenpopulatie per school flink 
kan verschillen. De verhouding is gebaseerd op het gemiddelde van de LWOO-leerlingen 
op de teldata 1-10-2013 en 1-10-2014. 

- Voor het volgend kalenderjaar blijft deze verhouding gehandhaafd, maar het aantal 
berekende LWOO-leerlingen is dan afhankelijk van het totaal aantal VMBO-leerlingen 
van de betrokken school. Als het totaal aantal leerlingen van een school met 5% stijgt, 
stijgt het aantal berekende LWOO-leerlingen ook met 5%. Achterliggende gedachte is dat 
bij een stijging of daling van het aantal VMBO-leerlingen van een school, eenzelfde 
stijging of daling van het aantal LWOO-leerlingen plaats zal vinden. 

Overige beleidsuitgangspunten: 
- Geldigheidsduur en overgangsregeling: 

Leerlingen die nu reeds een LWOO-beschikking hebben, behouden deze voor de termijn 
die daarvoor geldt.  
Bij populatiebekostiging wordt op schoolniveau bekostigd en wordt ervan uitgegaan dat 
leerlingen met een oude LWOO-beschikking ook profiteren van de toegekende 
middelen. Een overgangsregeling is derhalve niet nodig. 

- Licenties: 
Aan alle VMBO-scholen is een licentie toegekend. 

- Uitbetaling: 
Uitbetaling van de middelen aan de scholen geschiedt op basis van een beschikking die 
door het samenwerkingsverband wordt afgegeven volgens een vast betaalritme. De 
termijnen waarop het samenwerkingsverband de gelden ontvangt, zijn leidend bij het 
vaststellen van het betaalritme om liquiditeitsproblemen te voorkomen. 

- Verantwoording: 
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. 

 Beleid PrO binnen het samenwerkingsverband: 
- Toelatingscriteria: 

De Tweede Kamer heeft op 10 maart 2015 bepaald dat de criteria voor PrO vooralsnog 
gehandhaafd blijven tot 1 augustus 2018. Anticiperend op de situatie in 2018 is het 
voorstel om de nu geldende criteria ook in 2018 en volgende jaren te handhaven. De 
basisschool kan PrO adviseren.  

- Verblijfsduur: 
Ook na het loslaten van de landelijke criteria wordt vastgehouden aan de nu ook al 
geldende verblijfsduur tot 18 jaar. Een eventuele verlenging kan de praktijkschool zelf 
aanvragen bij de inspectie; iets wat nu ook al gebruikelijk is. 

- Toetsing: 
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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 alleen de gevolgde procedure en geeft vervolgens een TLV af.  

- 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. 

Het beleid inzake LWOO en PrO, alsmede de uitwerking per school van de bekostigingssystematiek, 
zijn in een aparte beleidsnotitie uitgewerkt. 

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 een separaat memo zijn de kaders 
en voorwaarden voor de inzet van dit budget verder uitgewerkt. In het jaarverslag wordt hier 
verantwoording over afgelegd. 
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HOOFDSTUK  4 

DOORLOPENDE LEER- EN ONDERSTEUNINGSLIJNEN 

 

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.  
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 bekijken of ze deze leerling een 
passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. Zo’n situatie kan bijv. voorkomen als 
ouders ontevreden zijn over het passend aanbod van de school waar hun kind als staat ingeschreven. 
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 plaatsingsplicht.  
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 
situatie onderscheid te maken tussen leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die verder gaat 
dan de basisondersteuning en leerlingen voor wie dat niet geldt. 
Het is de 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 plaatsen omdat wettelijk is bepaald dat er op het niveau van het 
samenwerkingsverband sprake moet zijn van een dekkend ondersteuningsaanbod. 
De keuzevrijheid van de ouders wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Uitzondering vormen de 
ouders die weigeren de grondslag van de school te onderschrijven. 

Aanmeldingsprocedure 

Aanmelding bij een school dient schriftelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek te gebeuren. 
Voor aanmelding vanuit het primair onderwijs is een centraal aanmeldingsformulier beschikbaar dat 
via de basisschool verkrijgbaar is. 
Het advies vanuit het basisonderwijs is bindend en dient vóór 1 maart samen met het 
onderwijskundig rapport (OKR) opgesteld te zijn. Een basisschool mag een dubbel-advies (bijv. HAVO-
VWO) afgeven, maar een breder advies is niet toegestaan. 
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Naast het schooladvies is uitsluitend de uitslag van de eindtoets als tweede gegeven toegestaan, 
maar het schooladvies is bindend. 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. Als eindtoets zijn naast de bekende 
citotoets ook de IEP-toets en de Route-8-toets toegestaan. 
Het is de bedoeling dat ouders een leerling slechts op één school aanmelden. Ouders moeten 
aangeven als er meer scholen zijn waarnaar hun voorkeur of belangstelling uit gaat. De school waar 
de leerling is aangemeld (waar het aanmeldingsformulier is ingeleverd) 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 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 (ontvangst van het centrale aanmeldingsformulier) 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. 
De school die de leerling uiteindelijk plaatst, kan, naast de informatie op het aanmeldingsformulier 
via een eigen intakeformulier nog om aanvullende informatie vragen. Als de situatie daar aanleiding 
toe geeft, kan een school ook advies vragen aan de PCL m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van een 
leerling. 
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. Er 
is een mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken (zie hoofdstuk 10). Een uitzondering hierop is 
een VSO-plaatsing die geldt als plaatsbekostiging; in deze situatie geeft een andere instantie dan een 
samenwerkingsverband de TLV af. 

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 
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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 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: cluster 4, ZMLK en LZ. categorie 2: LG. categorie 3: 
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 en de school) dan levert de VSO-school daarvoor de 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 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, draagt het 
VSO er zorg voor dat terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het voortgezet 
onderwijs plaatsvindt. In dat geval 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 school noodzakelijk is benadert de school de PCL van het samenwerkingsverband. Die 
bekijkt aan de hand van de ondersteuningsbehoefte en de gegevens of 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 
in deze procedure. 
 

                                                           
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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 De procedure voor overplaatsing van VSO naar VSO: 
In principe is een TLV geldig voor alle VSO-scholen binnen de categorie waarvoor de TLV is 
afgegeven. Een leerling die verhuist kan met de TLV die door enig samenwerkingsverband is 
afgegeven, in het VSO van een ander samenwerkingsverband terecht. 
 

 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 stelt een pré-advies op. De PCL toetst de aanvraag 
op procedurele aspecten en eventuele inhoudelijke afwegingen en geeft een TLV af. In een 
aparte beleidsnotitie is deze procedure gedetailleerd uitgewerkt. 

Aanmelding voor toelating tot een arrangement van meer scholen 

Het wordt in het nieuwe stelsel van passend onderwijs mogelijk dat een leerling wordt toegelaten tot 
één school, die voor het onderwijs voor een deel van het onderwijsprogramma samenwerkt met een 
andere school. Het kan gaan om samenwerking met het onderwijs van een andere reguliere VO-
school, maar ook om samenwerking met een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Als de 
betrokken leerling ingeschreven staat op een school voor regulier voortgezet onderwijs is geen TLV 
nodig. 

Het ontwikkelingsperspectief 

Als het leren voor een diploma of getuigschrift bemoeilijkt wordt door de persoonlijke 
omstandigheden van een leerling, kan extra ondersteuning nodig zijn. Het gaat 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 ontwikkelingsperspectief worden 
opgesteld. 
In dat ontwikkelingsperspectief dient tenminste te worden opgenomen: 

 De verwachte uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan. 

 In de onderbouwing zijn in elk geval de belemmerende en compenserende factoren 
opgenomen. 

 De beschrijving van de ondersteuning en begeleiding die wordt geboden. 

 De eventuele afwijking van het onderwijsprogramma dat toeleidt naar dat programma. Dit 
geldt overigens niet voor het VSO. 

 De zorgcomponent door derden, die voor het onderwijs of de ondersteuning relevant is. 
Voor het in beeld brengen van de extra ondersteuningsbehoefte van een leerling kan de school 
advies vragen aan de PCL van het samenwerkingsverband. 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 ontwikkelingsperspectief op te stellen. De school bespreekt het ontwikkelingsperspectief met de 
ouders en soms ook met de betrokken leerling. De ouders worden door de school geïnformeerd over 
de voortgang en eventuele bijstellingen van het ontwikkelingsperspectief. Tenminste één keer per 
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jaar evalueert de school het ontwikkelingsperspectief met de ouders. Het overleg met de ouders over 
het OPP (ontwikkelingsperspectief plan) heeft de status van op overeenstemming gericht overleg 
waarbij de ouders instemmingsrecht hebben m.b.t. het handelingsgedeelte van het 
ondersteuningsplan (Motie Ypma). 

Residentiële leerlingen 

Residentiële leerlingen zijn leerlingen die in samenwerking met een zorginstelling op een school 
geplaatst zijn die een samenwerkingsovereenkomst met die 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. Residentiële leerlingen worden ook wel ‘plaatsbekostigde’ leerlingen 
genoemd. 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. Als de oorspronkelijke school de leerling niet 
terug kan nemen, wordt door deze school een andere school gezocht waarbij de PCL zonodig een 
bindend besluit kan nemen als de scholen onderling niet tot overeenstemming kunnen komen. 

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. 
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) en een TLV-aanvraag vanuit de 
zij-instroom (het betreft hier een leerling vanuit een VO-school die instroomt in het VSO). 
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? 
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- Voor een zij-instromer wordt nog gekeken welke inzet van bovenschoolse hulp vooraf is 
gegaan aan de TLV-aanvraag. Inzet van bovenschoolse hulp 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.  

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. 
In nauw overleg met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs is 
de procedure beschreven die 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 samen met de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs 
in het primair onderwijs wordt bijgesteld. In dit document is een onderscheid gemaakt in de 
procedure voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en een procedure voor reguliere 
leerlingen. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en voor leerlingen voor wie 
plaatsing in het V(S)O niet eenduidig is, wordt door het samenwerkingsverband een 
zogenoemd dossieroverleg georganiseerd waarin in gezamenlijkheid naar een adequate 
oplossing wordt gezocht, met inachtneming van de regels m.b.t. de zorgplicht. Het tijdpad is 
ook op de website van het samenwerkingsverband opgenomen. 

 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. 

 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. Regelmatig vinden afstemming en evaluatie plaats op samenwerkingsverbandniveau. 

Aansluiting VO – MBO 

Er zijn afspraken gemaakt over de aansluiting van het V(S)O op het MBO. Scholen dragen een 
eventueel ontwikkelingsperspectief over naar het MBO voor leerlingen die binnen het V(S)O lichte of 
zware ondersteuning kregen. Daarbij worden de wettelijke kaders in acht genomen om de 
ouders/leerling hiervan op de hoogte te stellen. 
In de toekomst zal verkend worden of, en op welke wijze, afspraken op het niveau van het 
samenwerkingsverband gemaakt worden om de overgang naar het MBO soepel te laten verlopen. Er 
is een commissie VO-MBO ingesteld waarin naast het VO ook vertegenwoordigers vanuit het MBO en 
de gemeenten zitting hebben.  
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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 (bijv. lootschool, vrije school, etc.) 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 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.  

De verantwoordelijkheid van de ouders 

Van de ouders wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van 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 verantwoordelijkheid van de school 

De school zal met de ouders op een open wijze communiceren en zelf actief contact zoeken als de 
schoolsituatie daar aanleiding toe geeft. Van de school mag worden verwacht dat gemaakte 
afspraken worden nagekomen. 
Overige verantwoordelijkheden van de school zijn neergelegd in het toezichtskader van de inspectie. 

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 iets heeft of 
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.  
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 
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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). 
Het overleg over een OPP heeft de status van op overeenstemming gericht overleg met de ouders. 

Ondersteuningsplanraad 

Elk samenwerkingsverband kent een ondersteuningsplanraad (OPR) die bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de ouders en van het personeel. De belangrijkste taak van de OPR is het 
beoordelen van het ondersteuningsplan. 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.  



38 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 30-07  Versie 3.3   1 november 2016 

 

 

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 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, de leerplicht en de onderwijshuisvesting. 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 vindt plaats door de 
verantwoordelijke bestuurders. Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband kan de 
directeur mandateren ook in besluitvormingstrajecten te participeren. 

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 
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een overzicht opgesteld van de contactpersonen zodat onderlinge contacten snel gelegd kunnen 
worden. Voor elke afzonderlijke situatie is een casusverantwoordelijke benoemd. Daarnaast is door 
de betrokken gemeenten een overzicht opgesteld van de subregionale 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 zal een structureel karakter houden 
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. 
In 2016 zijn verdere afspraken gemaakt over de wijze waarop de aansluiting onderwijs – jeugdhulp 
verder gestalte krijgt. In een separate beleidsnotitie zijn deze afspraken verder uitgewerkt. Begin 
2017 wordt de inhoud van deze beleidsnotitie geëvalueerd. Uitkomsten van deze evaluatie kunnen 
worden gebruikt bij de vormgeving van arrangementen. 

Leerlingenvervoer 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toekennen en organiseren van leerlingenvervoer. Dit doen 
zij op grond van hun eigen verordening. Ouders kunnen hiervoor een aanvraag indienen. 
Het samenwerkingsverband streeft een vorm van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs na. Indien 
geen passend onderwijsaanbod binnen de regio kan worden gerealiseerd zal leerlingenvervoer 
worden ingezet. 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. 

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 Thuiszittersoverleg werken gemeenten en onderwijs nauw samen waarbij een bijzondere rol is 
weggelegd voor trajectbegeleiding die binnen het ABS-team van het samenwerkingsverband is 
opgenomen. De leden van het ABS-team vormen een belangrijke schakel tussen school, thuissituatie 
en externe hulpverleners en werken waar mogelijk preventief en kunnen worden ingezet als 
betrokken partijen hier om verzoeken. 
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De inzet en financiering van trajectbegeleiding is een agendapunt voor het overleg tussen gemeenten 
en samenwerkingsverband. Zie ook hoofdstuk 3. 
In het kader van het voorkomen van thuiszitten zal door het samenwerkingsverband ook een 
projectvoorstel worden ingediend teneinde voortijdig schoolverlaten (VSV) door jongeren in een 
kwetsbare positie te verminderen. 

Onderwijshuisvesting 

Huisvestingsvraagstukken worden in regionaal verband besproken met gemeentelijke 
vertegenwoordigers. Dit laat onverlet dat iedere gemeente een eigen IHP (Integraal Huisvestings 
Plan) heeft en lokaal afspraken moet maken 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 heeft als grote regiogemeente ESF-middelen aangevraagd. Het 
samenwerkingsverband fungeert daarbij als penvoerder waarmee voorkomen wordt dat de VSO- en 
PrO-scholen elk een aparte aanvraag moeten indienen. Door deze constructie wordt overmatige 
bureaucratie voorkomen. De middelen gaan rechtstreeks naar de betrokken scholen en zij 
verantwoorden ook de inzet van deze middelen. Het doel van de inzet van deze middelen betreft het 
creëren van een gunstige startsituatie voor leerlingen bij hun start op de arbeidsmarkt. De 
initiatieven hiertoe zijn de verantwoordelijkheid van de betrokken school. Het 
samenwerkingsverband loopt hierbij geen (financiële) risico’s. De gemeente brengt een bedrag in 
rekening voor de ambtelijke ondersteuning. 
 
Er zijn initiatieven ontplooid door de stichting Job 8 om ‘leerlingen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt’ te begeleiden naar een plek op die arbeidsmarkt met een duurzaam karakter. De taak 
van het onderwijs is om deze leerlingen voor te bereiden op en te begeleiden naar die arbeidsmarkt. 
In dit hele traject moet de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en de arbeidsmarkt nog 
sterker en meer doelgericht worden. Er is op dit moment sprake van teveel versnipperde initiatieven 
waarbij de verbinding nog onvoldoende zichtbaar is. Vanuit het samenwerkingsverband worden 
coördinerende acties ingezet die tot onderlinge verbinding en uiteindelijk ook tot tastbare resultaten 
moeten leiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



41 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 30-07  Versie 3.3   1 november 2016 

 

 

HOOFDSTUK  7 

COMMUNICATIE 

 

Algemeen 

Het samenwerkingsverband kiest voor een transparante vorm van communicatie. De informatie 
vanuit het samenwerkingsverband moet effectief en efficiënt zijn.  
Binnen het scholenoverleg is een commissie communicatie ingesteld die ervoor zorgt dat de website 
van het samenwerkingsverband actueel blijft en overige communicatievragen adequaat worden 
opgepakt en afgehandeld. 

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 een afgeschermd gedeelte van de website dat 
alleen toegankelijk is voor personen die daartoe geautoriseerd zijn. 

Communicatiedoelgroepen 

We onderscheiden interne en externe communicatiedoelgroepen. 
Tot de interne communicatiedoelgroepen behoren: 

 Algemeen en Dagelijks Bestuur  

 Scholenoverleg en commissies 

 Ondersteuningsplanraad (OPR) 

 Permanente Commissie Leerlingondersteuning (PCL) 

 Zorgcoördinatoren (met de status van commissie van het Scholenoverleg) 
Tot de externe communicatiedoelgroepen behoren: 

 Ouders, leerlingen (ook potentiële ouders en leerlingen) 

 Toeleverende scholen 

 Medewerkers van primair en v(s)o onderwijs en MBO  

 Gemeenten  

 Overige samenwerkingsverbanden PO en VO 

 Onderwijsinspectie 

 Ministerie van OC&W 
 
 
 
 

http://www.swveindhovenkempenland.nl/
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Operationele activiteiten 

 Beheer: 
Het beheer van de website ligt bij het stafbureau van de stichting. Alle 
communicatiedoelgroepen hebben dus alleen maar leesrechten; aanpassingen en 
toevoegingen van de site zijn uitsluitend voorbehouden aan het stafbureau. 
De site biedt ook een afgeschermd gedeelte waar personen uit de interne 
communicatiedoelgroep via een aparte inlogcode toegang hebben tot interne gegevens en 
bestanden.  
Voor het algemeen en dagelijks bestuur en de aangesloten scholen wordt periodiek een 
nieuwsbrief verspreid vanuit het stafbureau. 

 Continue ontwikkeling: 
In nauwe samenwerking met de commissie communicatie wordt de website voortdurend 
aangepast en verbeterd waarbij het accent ligt op het bieden van overzichtelijke informatie. 
Er is dus niet gekozen voor een discussieplatform. 

 
De commissie communicatie neemt gebruikerservaringen en –wensen en voorbeelden van good 
practice van andere samenwerkingsverbanden mee in haar aanpassingen en verbeteringen van 
de website. 
Acties en aandachtspunten voor de commissie: 
- Maken van afspraken met de aangesloten scholen over de wijze waarop zij op de 

schoolwebsite en in de schoolgids aandacht besteden aan passend onderwijs in het 
algemeen en de specifieke mogelijkheden binnen de eigen school in het bijzonder. 

- Beschrijven van functionele relaties met andere scholen/instituten op het gebied van 
passend onderwijs (bijv. de manier waarop scholen samenwerken binnen een interne 
reboundklas, arrangementen met VSO-scholen, etc.) 

- Leggen van een functionele relatie met de website van het samenwerkingsverband. 
- Continue aandacht voor de rol en positie van ouders en leerlingen door de informatie zoveel 

mogelijk te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van ouders en leerlingen. Dat gebeurt 
bijv. door het organiseren van ‘tegenlezen’ door een gebruikersgroep. 
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HOOFDSTUK  8 

FINANCIËLE KADERS EN MEERJARENBEGROTING 2017 - 2021 

Hoofdlijnen van de bekostigingssystematiek 

 Schooljaar 2016 – 2017 en verder: 
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 per leerling 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. 

- Budget voor zware ondersteuning: bedrag per leerling voor alle leerlingen in het VO 
binnen het samenwerkingsverband (exclusief de leerlingen die op het VSO zijn 
ingeschreven). Bedrag per leerling wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. 

 In schooljaar 2015-2016 gold nog een verplichte besteding bij het VSO van het AB-gedeelte 
van het bedrag dat voor de rugzakken ontvangen werd. Die bedragen waren overigens niet 
meer gekoppeld aan de voormalige individuele rugzakleerlingen. Deze verplichte besteding 
was een gevolg van het niet kiezen voor opting-out. Vanaf 2016-2017 is deze verplichte 
besteding vervallen en gelden alleen nog de verplichtingen van het tripartite akkoord. Dat is 
een verplichting om de medewerkers van ambulante diensten die voor het 
samenwerkingsverband in dienst waren op 1 mei 2012 een werkgarantie te bieden voor 
zover er (nog) geen sprake is van natuurlijk verloop. Hierover hebben we afspraken gemaakt 
met de betrokken ambulante diensten.  

 Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt een vereveningsbijdrage voor de zware ondersteuning 
toegekend die jaarlijks afgebouwd wordt en in schooljaar 2020-2021 nihil zal zijn. 

 Bekostiging van het VSO: 
- Elke VSO-school ontvangt van OCW een basisbekostiging van ongeveer € 6.000,= 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 € 9.000,= en € 20.000,= per VSO-leerling, afhankelijk van de categorie 
leerlingen. Het VSO krijgt in alle gevallen de ondersteuningsbekostiging toegekend op 
grond van het leerlingenaantal.  

- In artikel 17a WVO, lid 8h, is bepaald dat in het ondersteuningsplan beschreven moet zijn 
welke bijdrage een school moet doen indien de overdrachtsbekostiging aan het VSO 
groter is dan de bekostiging voor zware ondersteuning die door het 
samenwerkingsverband wordt ontvangen. 
Statutair is door het bestuur van het samenwerkingsverband vastgelegd dat het 
lumpsumbudget van de aangesloten scholen nimmer aangetast mag worden. Dat 
betekent dat altijd aan de verplichting tot overdrachtsbekostiging aan het VSO wordt 
voldaan, maar dat er vervolgens bezuinigd wordt op de programma’s die uit het budget 
zware ondersteuning worden gefinancierd. Als uitputting van het totale budget voor 
zware ondersteuning dreigt en desondanks toch nog een verplichting tot 
overdrachtsbekostiging resteert, zal het bestuur de statutaire bepaling dat de lumpsum 
van de scholen niet aangetast mag worden, heroverwegen. Het is overigens niet de 
verwachting dat dit scenario zich zal voordoen. 
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 Groeiregeling VSO: 
De mogelijkheid bestaat dat zich een stijging van het aantal leerlingen binnen een VSO- 
school voordoet na de teldatum van 1 oktober. De overheid heeft een tweede peildatum 
vastgesteld op 1 februari. Op basis van artikel 17a WVO, lid 8g is het samenwerkingsverband 
verplicht om de groei van het aantal leerlingen van een VSO- school tussen 1 oktober en 1 
februari te bekostigen. Conform de gegevens van Kijkglas 3 van DUO en in overeenstemming 
met het beleid van het SWV zal overdracht plaats vinden van de betaling voor:  
- de ondersteuningsbekostiging personeel voor een schooljaar;  
- de basisbekostiging materieel voor een kalenderjaar;  
- de ondersteuningsbekostiging materieel voor een kalenderjaar. 
De omvang van de overdrachtsverplichting wordt berekend met behulp van de instrumenten 
van de PO- en VO-raad, de zogenaamde Kijkdozen. 
De wet laat de keuze aan de samenwerkingsverbanden om voor de extra ingestroomde 
leerlingen ook de personele en materiële basisbekostiging over te dragen. Ons 
samenwerkingsverband kiest hier niet voor omdat deze component niet in de budgetten 
voor passend onderwijs is opgenomen. Er bestaan tussen de schoolbesturen afspraken over 
de wijze waarop de scholen onderling deze basisbekostiging overdragen. Het 
samenwerkingsverband heeft hier geen rol in. 
 

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. 

 Op terreinen waarvoor nog onvoldoende beleid is ontwikkeld, worden gelden over de 
scholen verdeeld volgens een vastgestelde verdeelsleutel. Naarmate de beleidsontwikkeling 
vordert, zullen de te verdelen middelen minder worden ten gunste van de beleidskeuzes. 

 De begroting moet voor het voorliggende kalenderjaar sluitend zijn. Daarmee is de begroting 
‘in lijn’ met de wettelijke kaders die gelden voor het opstellen van begrotingen voor 
onderwijsorganisaties.  

 Statutair is bepaald dat de uitgaven voor passend onderwijs niet ten laste mogen komen van 
de lumpsum van de aangesloten scholen. 

 Nadrukkelijk wordt gesteld dat de middelen die door de overheid worden verstrekt 
ontoereikend zijn voor de ambities van het samenwerkingsverband.  
Met de verevening wordt op termijn een reductie doorgevoerd ter grootte van het totaal van 
de middelen die voor de voormalige rugzakken werden ontvangen.  
De ondersteuningsbehoefte van de leerlingen blijft nagenoeg ongewijzigd, terwijl een 
grotere groep leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen het regulier onderwijs 
moet worden opgevangen terwijl daar veel minder middelen tegenover staan.  
Daarbij komt dat is aangetoond dat in onze regio significant meer leerlingen voorkomen met 
een stoornis in het autistisch spectrum dan in andere regio’s.  
In de vereveningssystematiek wordt door de overheid met dit gegeven geen rekening 
gehouden. 
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 Er wordt een reserve opgebouwd waarvoor een ondergrens en een bovengrens is bepaald 
(zie paragraaf over financiële buffer in de meerjarenbegroting).  

Opbouw van de begroting 

Deze begroting start met een beleidsparagraaf die gebaseerd is op de ambities en plannen van het 
ondersteuningsplan. 
In de risicoparagraaf worden de belangrijkste risico’s beschreven alsmede de beheersmaatregelen 
om deze risico’s te verminderen of zoveel mogelijk te beheersen. Daarna volgt een toelichting op de 
opbouw van een financiële buffer. 
In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op de baten en lasten alsmede de rol van de 
leerlingprognoses op het berekenen van de baten.  
Tot slot volgt nog een toelichting op het resultaat. 
In de bijlagen is de gecomprimeerde meerjarenbegroting opgenomen. Ter wille van een 
totaaloverzicht is de begroting van 2016 ook in deze meerjarenbegroting opgenomen. De telfout in 
deze begroting is hersteld waardoor het resultaat geen € 421.582,= bedraagt maar € 371.582,=. 
 
 

MEERJARENBEGROTING  2017 - 2021 

Beleidsparagraaf 

Basis- en lichte ondersteuning 

Om scholen te faciliteren in het versterken van de basis- en lichte ondersteuning worden 
volgens een afgesproken verdeelsleutel middelen over de scholen verdeeld. Door deze 
verdeling 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. 
Een beschrijving van de basisondersteuning en lichte ondersteuning is te vinden in hoofdstuk 
3 van het ondersteuningsplan. 

LWOO en PrO 

De middelen voor LWOO zijn vanaf 1-8-2016 volgens een afgesproken verdeelsleutel over de 
VMBO-scholen verdeeld. Daarmee krijgen deze scholen een grotere vrijheid in de besteding 
van deze middelen dan in het verleden het geval was. Binnen het scholenoverleg wordt 
bekeken hoe de inzet van deze middelen verantwoord wordt in die zin dat er sprake moet 
zijn van aantoonbare effecten in het kader van passend onderwijs. 
De middelen voor PrO worden nog ingezet binnen de wettelijke kaders die vooralsnog tot 
2018 zullen gelden. In hoofdstuk 3 van het ondersteuningsplan is het beleid m.b.t. de LWOO- 
en PrO-middelen toegelicht. Zie ook beleidsnotitie ‘Memo Beleid LWOO en PrO’. 

Interne rebound klassen (IRK) 

Op basis van de evaluatie zijn er in schooljaar 2016-2017 14 IRK’s operationeel. Het budget 
blijft ongewijzigd. 
Het is mogelijk dat het aantal IRK’s toe- of afneemt, maar dat gebeurt binnen het begrote 
budget, m.a.w. het budget is onafhankelijk van het aantal IRK’s zodat per IRK het toegekende 
bedrag jaarlijks kan fluctueren.  
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In de toekomst wordt nog bepaald welk budget minimaal en welk maximaal toegekend zal 
worden aan een IRK. Daarbij moet in aanmerking genomen worden dat het totaal bedrag 
nooit groter kan zijn dan de begrote € 600.000,= . 
Een commissie vanuit het scholenoverleg buigt zich over de criteria die aan de evaluatie van 
de IRK’s ten grondslag liggen waarbij de toegevoegde waarde aan de doelstellingen van 
passend onderwijs leidend zal zijn.  

Beperking deelname aan het VSO 

Het beleid 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).  
Inmiddels ligt het deelnamepercentage VSO op het gewenste niveau. Het is overigens nog 
maar de vraag of dat zo blijft; trendanalyses kunnen nog niet gemaakt worden. Het blijft 
daarom een aandachtspunt. 
Uitgangspunt blijft wel dat als een VSO-plaatsing de meest passende oplossing voor een 
leerling is, er een TLV wordt verstrekt. 

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.  
Per jaar werd een bedrag van ongeveer € 2.500.000,= toegekend aan de scholen. Dit gebeurt 
op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op historische gegevens en zal in de 
toekomst herijkt worden. Voor 2017 wordt deze verdeelsleutel nog niet aangepast. 
Het aanpassen van een verdeelsleutel is een proces dat zorgvuldig moet verlopen omdat dat 
tot aanzienlijke herverdeeleffecten kan leiden.  
Voor 2017 is een hoger bedrag beschikbaar voor zware ondersteuning. Voor de verdeling van 
het bedrag boven de € 2.500.000,= zal een andere verdeelsleutel worden toegepast. 
Deze nieuwe verdeelsleutel zal gebaseerd worden op het aantal OPP’s dat in DUO is gemeld. 
Een OPP is immers de basis voor een zwaardere vorm van ondersteuning voor een leerling en 
daarmee doet de nieuwe verdeelsleutel recht aan een actuele situatie. In een aparte 
beleidsnotitie worden de verdere details van de nieuwe verdeelsleutel èn de beoogde 
resultaten uitgewerkt. 
Door twee verdeelsleutels te hanteren kan beoordeeld worden welke verdeelsleutel het 
meeste recht doet aan de essentie van passend onderwijs en kan fasegewijs toegewerkt 
worden naar een nieuwe verdeling van middelen voor zware ondersteuning. Het is de 
bedoeling om uiterlijk in 2019 nog maar één verdeelsleutel te hanteren. 
Gezien de vereveningsopdracht kent het totale budget voor zware ondersteuning een 
neerwaartse tendens. 

Bovenschoolse ondersteuningsvoorziening 

Met ingang van schooljaar 2016-2017 wordt Pleinschool Helder (PSH) aangemerkt als 
bovenschoolse ondersteuningsvoorziening van ons samenwerkingsverband die zich richt op 
de doelgroep HAVO-VWO-leerlingen met een problematiek in het autistisch spectrum.  
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PSH 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 180 leerlingen. 
Van PSH wordt verwacht dat men zich ook richt op overdracht en het delen van specifieke 
deskundigheid naar de andere scholen. 
Jaarlijks zal deze bovenschoolse ondersteuningsvoorziening geëvalueerd worden. 
Met andere samenwerkingsverbanden worden afspraken gemaakt over een financiële 
bijdrage voor leerlingen die vanuit hun samenwerkingsverband gebruik willen maken van 
deze bovenschoolse ondersteuningsvoorziening. 

Arrangementen  

- Het terugplaatsen van leerlingen vanuit het VSO naar een reguliere VO-school gebeurt 
nog maar weinig. Om deze terugplaatsing te bevorderen, willen we VO-VSO-
arrangementen faciliteren. Het gaat dan om leerlingen die vanuit het VSO weer worden 
ingeschreven op een reguliere VO-school. Het samenwerkingsverband verstrekt aan een 
school die zo’n leerling heeft ingeschreven een bedrag van € 5.500,= per leerling per 
schooljaar waarmee extra ondersteuning of begeleiding bij het VSO ingekocht kan 
worden. De PCL zal de aanvragen voor deze arrangementen inhoudelijk beoordelen 
alsmede de duur van het arrangement. In de begroting wordt uitgegaan van een 
arrangement voor 40 leerlingen. 

- Het bedrag van € 5.500,= per leerling kan ook worden toegekend aan een VO-school die 
leerlingen opneemt die rechtstreeks uit het SO of SBO afkomstig zijn. Ook deze 
arrangementen zullen door de PCL inhoudelijk beoordeeld worden. 

- Daarnaast komt het 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 € 100.000,= 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. Na een jaar 
zal geëvalueerd worden hoe zinvol dit experiment is geweest en of dit verder 
uitgebouwd kan worden tot meerdere vormen van maatwerk naast structurele 
voorzieningen. 

Bovenschoolse ambulante begeleiding 

Met de start van schooljaar 2016-2017 is het ABS-team (Ambulante Begeleiding op 
Samenwerkingsverbandniveau) operationeel. Het beleid m.b.t. ambulante begeleiding is 
vastgelegd in een aparte beleidsnotitie ABS. 
Kernpunt van dit beleid is dat de inzet van ambulante begeleiders gericht moet zijn op de 
versterking van de ondersteuningsstructuur op de scholen. In een periode van vijf jaar moet 
de bovenschoolse ambulante begeleiding afgebouwd zijn. In de begroting is dan ook een 
afbouwpercentage gehanteerd van 20% per jaar. 
Binnen ons samenwerkingsverband kennen we verschillende vormen van ambulante 
begeleiding: 
- Het ABS-team dat de ambulante begeleiding verzorgt op de scholen die geen CUAB-

middelen ontvangen. Dit team bestaat uit medewerkers die vanuit de Aloysiusstichting 
(Triade) zijn gedetacheerd bij het samenwerkingsverband. In het ABS-team participeren 
ook de voormalige trajectbegeleiders.  
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Trajectbegeleiding is een onmisbare schakel in het voorkomen of tot een minimum 
beperken van thuiszitten van leerlingen en voortijdig schooluitval. Daarnaast is 
trajectbegeleiding de schakel tussen onderwijs, jeugdhulp en leerplicht.  
De opdracht die oorspronkelijk alleen bij de trajectbegeleiders lag, ligt nu bij elk lid van 
het ABS-team en interventies m.b.t. de thuiszittersproblematiek vinden ook plaats op de 
CUAB-scholen. 

- De CUAB-scholen ontvangen de middelen voor ambulante begeleiding en zetten met 
deze middelen hun eigen mensen in. De doelstellingen zoals verwoord in de ABS-notitie 
gelden onverkort ook voor de CUAB-scholen. 

- Met de voormalige cluster-3-scholen zijn afspraken gemaakt over het pakket aan 
dienstverlening dat zij leveren. In hoofdlijnen komt dat erop neer dat zij voor deze 
specifieke doelgroep leerlingen de ambulante begeleiding blijven verzorgen. Scholen 
hoeven de begeleiding van deze leerlingen en de coaching en begeleiding van hun teams 
en medewerkers door deze diensten dus niet uit eigen middelen te bekostigen. 

Door het creëren van deze vormen van ambulante begeleiding is de PAB (preventieve 
ambulante begeleiding) komen te vervallen. 
Aan de verplichtingen vanuit het tripartite akkoord is door deze constructie voldaan. 

Maatregelen ter bevordering van passend onderwijs 

De middelen voor dit budget worden aangewend vanuit het batig saldo van de afgelopen 
periode. Het gaat dus om middelen die geen structureel karakter kennen. De ontwikkelde 
producten en plannen dienen ter beschikking gesteld te worden aan alle scholen die 
aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. 
- Pilot onderwijs-zorgarrangementen: 

Het blijkt noodzakelijk om vanuit het onderwijs meer afstemming te zoeken met zorg 
teneinde te bevorderen dat leerlingen met een aanzienlijke zorgbehoefte zoveel mogelijk 
nog onderwijs ontvangen.  
Er wordt een werkgroep ingesteld om mogelijkheden te onderzoeken en met concrete 
voorstellen te komen. Ter voorbereiding wordt hiervoor eenmalig een bedrag van  
€ 100.000,= gereserveerd. Met dit bedrag kunnen ook de voorgestelde arrangementen 
gefinancierd worden. Afhankelijk van het resultaat van deze pilot kan er in de volgende 
jaren een structureel budget onder de post ‘arrangementen’ worden opgenomen. 

- Pilot hoogbegaafdheid: 
Voor hoogbegaafden met een zware ondersteuningsbehoefte waarbij ook sprake is van 
een forse internaliserende of externaliserende problematiek, is binnen ons 
samenwerkingsverband nog onvoldoende aanbod. Het gaat hier dan om leerlingen met 
een (aan autisme verwante) stoornis waardoor het functioneren binnen een normale 
sociale context eveneens problemen oplevert waardoor een adequate begeleiding 
noodzakelijk is.  
Uit de periodieke landelijke voortgangsrapportage blijkt dat dit in veel 
samenwerkingsverbanden nog een ‘witte vlek’ is.  
Er wordt een werkgroep ingesteld om initiatieven te ontwikkelen die moeten leiden tot 
een maatwerktraject voor elke betrokken leerling uit deze doelgroep.  
Ter voorbereiding van deze pilot wordt eenmalig een bedrag van € 100.000,= 
gereserveerd. Met dit bedrag kunnen ook de voorgestelde arrangementen gefinancierd 
worden. Afhankelijk van het resultaat van deze pilot kan er in de volgende jaren een 
structureel budget onder de post ‘arrangementen’ worden opgenomen. 
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- Pilot webchair op PSH: 
Er start op PSH een webchairproject waarvoor een eenmalige subsidie van € 41.624,= 
van de gemeente wordt ontvangen. Daarnaast wordt vanuit het samenwerkingsverband 
een bedrag van € 11.000,= toegekend voor de formatieve belasting van PSH (0,2 FTE voor 
één jaar). Op meerdere scholen wordt al gewerkt met ‘webchair-achtige’ projecten die 
vooral gericht zijn op het onderwijs aan langdurig zieke leerlingen. Het webchairproject 
op PSH onderscheidt zich van de andere projecten in die zin dat het vooral gericht is op 
leerlingen met een psychosociale stoornis. 
Hoewel de pilot wordt ingericht op PSH, is het nadrukkelijk de bedoeling om de 
opbrengsten van deze pilot ook ter beschikking te stellen aan de andere scholen binnen 
ons samenwerkingsverband.  

- Arrangementen in ontwikkeling en deskundigheidsbevordering:  
Er bestond tot nu toe een programma ‘experimenten en deskundigheidsbevordering’. 
Van het budget voor dit programma werd niet veel gebruik gemaakt en de meeste 
ingediende verzoeken moesten worden afgewezen omdat ze niet voldeden aan de 
gestelde criteria. 
In plaats van dit programma komt nu een budget voor arrangementen in ontwikkeling en 
deskundigheidsbevordering dat een aanzienlijke verruiming is van het programma dat is 
vervallen. Achterliggende gedachte is dat er zwaarder ingezet moet worden op het 
ontwikkelen van arrangementen en het delen van deskundigheid die op de verschillende 
scholen aanwezig is. Het budget voor dit programma is mogelijk omdat hier het batig 
saldo van de afgelopen periode wordt ingezet. 
 

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: hoog. 

 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 defensief mogelijk ingeschat.  
Voor het deel van de uitgaven dat niet vermindert als er minder inkomsten zijn, volstaat een 
financiële buffer. 
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- 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. 

 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 

 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 zijn.  

- Wegvallen van subsidies 

 Op dit moment ontvangt het samenwerkingsverband twee structurele subsidies; € 145.000,= 
van de gemeenten voor inzet trajectbegeleiding en € 120.000,= uit de VSV-middelen voor de 
interne reboundklassen. 

 Kanscategorie: hoog. De gemeente maakt elk jaar opnieuw de afweging of er nog subsidie op 
trajectbegeleiding gegeven wordt. Van de Stuurgroep VSV wordt ook jaarlijks de afweging 
gemaakt of deze subsidie nog verstrekt wordt. 

 Impact: als beide subsidies wegvallen, wordt de begroting bij gelijkblijvende activiteiten 
jaarlijks extra belast met € 265.000,=.  

 Beheersmaatregelen: voor de middelen voor de inzet van trajectbegeleiding moeten we 
structurele afspraken met de gemeente gaan maken; trajectbegeleiding speelt immers een 
cruciale rol in het beteugelen van het aantal thuiszitters. Zowel voor de trajectbegeleiding als 
de VSV-middelen geldt dat als de subsidies wegvallen, het samenwerkingsverband wellicht 
op termijn andere keuzes moet gaan maken. Doordat de verevening nog niet volledig is 
doorgevoerd, zijn daar nu nog middelen voor vrij te maken, maar dat verandert naarmate de 
vereveningsbijdrage wordt afgebouwd. 



51 

Ondersteuningsplan RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 30-07  Versie 3.3   1 november 2016 

 

 

- Risico van verevening op LWOO- en PrO gelden 

 In 2018 neemt de regering een besluit over het verevenen van de toegekende middelen voor 
LWOO- en PrO. De 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: midden. De overheid heeft deze maatregel nog in onderzoek. Er wordt nog 
gezocht naar toekenningscriteria die recht doen aan de regionale verschillen. De 
vereveningssystematiek die bij de zware ondersteuning is gebruikt zal niet worden 
toegepast.  

 Impact: We moeten afwachten hoe de nieuwe voorstellen m.b.t. toekenning van de 
middelen gaan uitpakken.  
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.  

 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 max. 5% en min. 2,5% van 
de totale baten.  
Concreet komt dit neer op een buffer die ligt tussen € 1.000.000,= en € 2.000.000,=. 
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 passend onderwijs. 
Jaarlijks wordt aan de hand van het risicoprofiel bekeken of de onder- en bovengrens van deze 
financiële buffer bijgesteld moet worden. 

 

Toelichting op de baten en lasten 

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 1-10-2015. 
Er is sprake van een afnemend aantal leerlingen in de komende jaren. Vanaf 2021 vertonen de 
prognoses een meer stabiel beeld. 
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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. 
 
Voor het percentage VSO-leerlingen bereikten we op 1-10-2015 al het streefpercentage. Dat had o.a. 
te maken met een afname van het aantal leerlingen op het Dok. Die afname werd veroorzaakt door 
het sluiten van enkele afdelingen door GGzE op het terrein van de Grote Beek.  
Voor een goed zicht op dit percentage is het samenwerkingsverband afhankelijk van de zogenoemde 
kijkglazen die door DUO worden beheerd. De gegevens komen pas laat beschikbaar. Omdat voor het 
deelnamepercentage VSO-leerlingen nog geen trends berekend kunnen worden, is het aantal 
leerlingen in het VSO (categorie 1) veiligheidshalve 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. 
 
Budget lichte ondersteuning: 

 Dit budget is gebaseerd op een bedrag van € 94,= per leerling per kalenderjaar (prijspeil 
2016).  

 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 € 4.275,25 per 
‘rekenleerling’ per kalenderjaar (prijspeil 2016). Dit budget werd voor het eerst toegekend 
per 1-1-2016. 

 
Budget zware ondersteuning: 

 Dit budget is gebaseerd op een bedrag van € 545,68 per leerling (€ 517,32 per leerling per 
schooljaar voor personele bekostiging en € 28,36 per leerling per kalenderjaar voor de 
materiële bekostiging – prijspeil 2016). In dit budget zijn de voormalige rugzakmiddelen 
(schooldeel LGF en ambulante begeleiding) opgenomen. 

 Verevening: er is sprake van een negatieve verevening voor zowel de personele als de 
materiële bekostiging. Deze verevening wordt als een aflopende bate op de begroting 
gepresenteerd. 

 
Overige baten: 

 Gemeentelijke bijdrage aan de kosten voor trajectbegeleiding: € 145.000,= per kalenderjaar. 

 Subsidie uit de VSV-middelen voor de plusvoorziening (IRK’s): € 120.000,= per kalenderjaar. 

 Eenmalige subsidie vanuit de gemeente voor het webchairprogramma van € 41.624,=. Van 
dit bedrag wordt € 31.000,= toegerekend aan 2017 en € 10.624,= aan 2016 omdat het 
project al aan het begin van schooljaar 2016-2017 start. 

 Bijdrage Aloysiusstichting aan de huisvestingslasten Lupinestraat volgens verdeelsleutel 
 € 50.000,=. 

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. 
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 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 plaatsbekostigde 
leerlingen. Plaatsbekostigde leerlingen komen eveneens ten laste van het 
samenwerkingsverband maar er kan door het samenwerkingsverband niet op gestuurd word. 

 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. 

 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 
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. 
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. 

 
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. 
In de beleidsparagraaf is toegelicht waarom er met twee verdeelsleutels wordt gewerkt. In de 
begroting is het totaalbedrag weergegeven. 
 
Arrangementen en bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen 
In de begroting is het totaalbedrag opgenomen dat o.a. bestaat uit: 

 Financiering van PSH als bovenschoolse ondersteuningsvoorziening (€ 990.000,=); 

 Arrangementen VO-VSO (€ 220.000,=); 

 Budget dat aan de PCL ter beschikking wordt gesteld (€ 100.000,=).  
 
Ambulante begeleiding 
Dit programma kent twee componenten: 

 Ambulante begeleiding door de voormalige cluster-3-scholen.  

 Ambulante begeleiding die door de CUAB-scholen zelf wordt verzorgd. 
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De kosten voor het ABS-team (ambulante begeleiding plus trajectbegeleiding) zijn opgenomen onder 
het programma ‘personele lasten’. 
 
Groeibekostiging 
In het kader van de wettelijke bepalingen wordt de groei van het VSO (peildatum 1 februari) 
overgedragen. Groeibekostiging wordt toegekend als er ergens op een VSO-school sprake is van 
leerlingengroei. Een leerlingendaling wordt niet meegenomen. Dat betekent dat er bij een totale 
daling van het aantal VSO-leerlingen toch sprake kan zijn van groei op één van de scholen waardoor 
er een bedrag naar de betreffende VSO-school moet worden overgedragen. 
Zie voor verdere toelichting paragraaf ‘hoofdlijnen van de bekostigingssystematiek’. 
 
Interne reboundklassen (IRK’s) 
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’. 
 
Lichte ondersteuning schoolniveau 
Het budget voor de EOA valt nu onder Arrangementen en Ondersteuningsvoorzieningen. 
 
Versterking ondersteuningsstructuur 
Scholen worden geacht binnen het lumpsumbudget dat ze van overheidswege ontvangen, de 
basisondersteuning te financieren. Omscholen in staat te stellen aanvullende ondersteuning te 
kunnen realiseren en daarbij hun eigen beleid te kunnen bepalen, ontvangt elke school hiervoor een 
budget vanuit de middelen voor lichte ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  
Voor dit programma is € 400.000,= begroot. 
 
Maatregelen ter bevordering van passend onderwijs 
In dit programma zijn de volgende posten begroot: 

 Pilot onderwijs-zorgarrangementen (€ 100.000,=); 

 Pilot hoogbegaafdheid (€ 100.000,=); 

 Pilot webchair op PSH (€ 31.000,=); 

 Budget arrangementen in ontwikkeling en deskundigheidsbevordering (€ 300.000,=)  
 
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 voormalige trajectbegeleiders. Voor 2017 
is een totaalbedrag begroot van € 533.600,=. Voor de volgende jaren is dit bedrag 
geïndexeerd. 
Voor trajectbegeleiding wordt van de gemeente Eindhoven (in haar rol als 
centrumgemeente) een vergoeding van € 145.000,= per jaar ontvangen. Deze inkomsten zijn 
verantwoord onder de post ‘overige baten’. 
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 Inhuur externe detachering; dit betreft de vergoeding voor detachering van externe 
personeelsleden die worden toegevoegd aan de PCL (€ 40.000,=). 

 Kosten ABS-team als onderdeel van ambulante begeleiding: 
Dit betreft de kosten voor het inlenen van de ambulant begeleiders van Triade 
(Aloysiusstichting) in het kader van de tripartite verplichtingen. Met ingang van schooljaar 
2016-2017 gaat het om een afname van 10,2 FTE tegen een tarief van € 80.000,= per FTE. 
Door personele wisselingen wordt per 1-8-2016 gestart met 8,2 fte. In de volgende 
schooljaren neemt het aantal FTE’s af en wordt het inleentarief lager. Met ingang van 
schooljaar 2021-2022 is deze ambulante begeleiding geheel afgebouwd. 

 Inhuur overig: hier gaat het om eventuele inhuur van consultants of juridisch 
advies/begeleiding (€ 10.000,=). 

 Overige personele lasten: dit betreft scholingskosten, kosten voor arbodienst en werving en 
selectie, etc. (€ 7.000,=). 

 
Overige lasten 
Deze lasten hebben betrekking op huisvestingslasten, administratie en beheer, ICT en kleine 
inventariskosten, afschrijvingslasten en diversen (€ 332.500,=). 
 

Toelichting op het resultaat 

 Voor 2017 en 2018 is er sprake van een sluitende begroting met dien verstande dat het 
positieve resultaat over 2018 lager is dan over 2017. 

 Het resultaat voor 2019 en latere jaren is negatief. Dat komt voornamelijk omdat de effecten 
van de negatieve verevening zich doen voelen. In 2021 zal er voor het eerst sprake zijn van 
een jaar waarbij de verevening totaal is afgebouwd.  

 Het resultaat van 2019 toont overduidelijk aan dat er nadrukkelijk gestuurd moet worden op 
de uitgaven. In eerste instantie zal bezuinigd worden op de middelen voor zware 
ondersteuning die aan de scholen worden toegekend. Het beleid m.b.t. de inzet van 
ambulante begeleiding is nu vooral gericht op het versterken van de professionalisering 
binnen de teams. In de begroting is al rekening gehouden met de afbouw van deze 
ambulante begeleiding. Het vergroten van de professionaliteit binnen de teams op het 
gebied van passend onderwijs zal dan ook een hoge prioriteit houden. 

 In 2017 en 2018 zullen bezuinigingsscenario’s nader worden uitgewerkt. Eén van de 
scenario’s is dat de inzet van de reserve die is opgebouwd over een langere periode wordt 
uitgesmeerd. Daardoor wordt een negatief resultaat pas later een feit. Maar dit scenario laat 
onverlet dat er keuzes moeten worden gemaakt waardoor in de toekomst sprake is van een 
structureel sluitende begroting. 

De gecomprimeerde begroting is als bijlage bijgevoegd. 
 

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 
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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 
minstens vier kalenderjaren. 
De begroting is de financiële onderbouwing van de beleidsambities van de voorliggende periode en 
maakt derhalve deel uit van het ondersteuningsplan. 
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 ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur, de 
OPR en aan de gemeenten in het kader van het OOGO. 
 
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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HOOFDSTUK  9 

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: 
- Resultaten 
- Management en organisatie 
- Kwaliteitszorg 
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 deze paragraaf 
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. 
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.  
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Definities en begrippen 

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. 

 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. 
 

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) 

De KSF’s worden in onderstaande categorieën ingedeeld. Per categorie is een aantal KSF’s benoemd. 
In een aparte beleidsnotitie is elke KSF afzonderlijk uitgewerkt. 

 Resultaten voor de leerlingen 
1. Voldoen aan de zorgplicht  
2. Dekkend onderwijsaanbod 
3. Kwaliteit van bovenschoolse voorzieningen 
4. Kwaliteit inzet (bovenschoolse) ambulante begeleiding (incl. trajectbegeleiding) 
5. Voorkomen van thuiszitters 
6. Deelname VSO 
7. Kwaliteit ondersteuningsvoorzieningen in VMBO vanuit de LWOO-middelen  

 Management en organisatie, planning & control 
1. Borging van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
2. Doelmatige overlegstructuur 
3. Continuïteit in planning & controlcyclus, incl. risicobeheersing 
4. Doelmatigheid en rechtmatigheid inzet financiële middelen 

 Omgaan met belanghebbenden 
1. Tevredenheid stakeholders 
2. Afhandeling klachten 
3. Afstemming met jeugdhulp 

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 
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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.  
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HOOFDSTUK  10 

KLACHTEN, BEZWAREN, GESCHILLEN EN MEDIATION 

 

Doelstelling 

Doel is, bij verschillen van inzicht tussen ouders en samenwerkingsverband, schoolbesturen en 
samenwerkingsverband en tussen samenwerkingsverband en gemeenten, tot overeenstemming te 
komen, zodanig, dat de verschillen van inzicht niet ten koste gaan van de doelstelling van het 
samenwerkingsverband. 

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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BELEIDSAGENDA – ACTIVITEITENKALENDER 
 
Operationele taken: 

Actie/taak: Gereed: 

Opstellen van de begroting voor 2018 en een meerjarenperspectief voor de 
volgende jaren.  
 

01-11-2017 

Aanpassen van de beleidsagenda – activiteitenkalender voor 2018 met een 
meerjarenperspectief voor drie opvolgende jaren. Het ondersteuningsplan 
wordt aan de actualiteit van dat moment aangepast. 
 

01-11-2017 

Opstellen van een jaarverslag over 2016 inclusief jaarrekening en een 
kwaliteitsparagraaf. 
 

01-07-2017 

 
 
Inhoudelijke taken: 

Actie/taak: Gereed: 

Criteria ontwikkelen voor een tweede verdeelsleutel voor zware ondersteuning 
die gebaseerd is op het aantal OPP’s dat in DUO gemeld is. 
In 2019 is er straks nog maar één verdeelsleutel voor de middelen voor zware 
ondersteuning. 
  

01-02-2017 

Samen met de VSO-scholen wordt bekeken of het afgeven van een TLV voor 
leerlingen die onder het niveau van PrO zitten efficiënter geregeld kan worden. 
Het gaat dan om leerlingen op ZML of Tyltyl-niveau. 
 

01-02-2017 

Opstellen protocol datalekken als onderdeel van het privacyreglement. 
 

01-03-2017 

Evaluatie van de inzet van de middelen voor zware ondersteuning die aan de 
scholen zijn toegekend (het voormalig schooldeel van de LGF-middelen), 
alsmede de evaluatie van de beoordelingscriteria. 
Borgen van behaalde resultaten. 
 

01-04-2017 

Ontwikkelen pilot onderwijszorgarrangementen. 
 

01-05-2017 

Ontwikkelen pilot hoogbegaafdheid. 
 

01-05-2017 

Ontwikkelen pilot webchair PSH. 
 

01-05-2017 

Evaluatie van de diensten/begeleiding die door de cluster-3-scholen zijn 
geleverd in schooljaar 2016-2017. 
 

01-11-2017 

Evaluatie inzet en resultaten van ABS-team in schooljaar 2016-2017. 
 

01-11-2017 
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Evaluatie inzet en resultaten van ambulante begeleiding binnen de CUAB-
scholen in schooljaar 2016-2017. 
 

01-11-2017 

Evaluatie instelling PSH als bovenschoolse voorziening na afloop schooljaar 
2016-2017. 
 

01-11-2017 

Ontwikkelen van VO-VSO-arrangementen  en arrangementen SO/SBO-VO voor 
40 leerlingen waardoor enerzijds deelname aan VSO wordt beperkt en 
anderzijds terugplaatsing van leerlingen vanuit het VSO naar het VO 
gestimuleerd wordt. 
 

01-11-2017 

De PCL krijgt de beschikking over een budget van € 100.000,= voor 
maatwerktrajecten die buiten de huidige kaders of criteria vallen. 
Evaluatie na afloop schooljaar 2016-2017. 
 

01-11-2017 

Inventariseren van voorzieningen voor lichte ondersteuning. 
Formuleren van criteria waaraan een voorziening voor lichte ondersteuning 
moet voldoen. 
Ontwikkelen van een systeem voor verantwoording van resultaten en output 
van voorzieningen voor lichte ondersteuning. 
 

31-12-2017 

 
 
Overleg, afstemming en informatie: 

Actie/taak: Gereed: 

Samen met gemeenten de beleidsnotitie afstemming jeugdhulp en onderwijs 
bijstellen op basis van de evaluatie begin 2017.  
 

Continu proces 

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

Continu proces 

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

Continu proces 

Overleg over de aansluiting tussen VO – MBO/arbeidsmarkt. 
In het kader van VSV-problematiek zal het samenwerkingsverband een 
coördinerende rol vervullen waarbij het Job-8-traject een belangrijke rol speelt. 
 

Continu proces 
 

Monitoren kosten leerlingenvervoer en trends analyseren. 
 

Continu proces 
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BIJLAGEN 

OVERZICHT AFKORTINGEN  

AB  = Algemeen Bestuur 
Ab  = ambulante begeleiding 
AO & IC  = Administratieve Organisatie en Interne Control 
CUAB  = Contract Uitbesteding Ambulante Begeleiding 
DB  =  Dagelijks Bestuur 
DUO  = Dienst Uitvoering Onderwijs 
EFJ  = Elektronisch Financieel Jaarverslag 
ESF  = Europees Subsidie Fonds 
HAVO  = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
IHP  = Integraal Huisvestings Plan 
IRK  = Interne Rebound Klas 
KSF  = Kritische Succes Factor 
LG  = Lichamelijk Gehandicapt 
LGF  = LeerlingGebonden Financiering 
LWOO  = LeerWeg Ondersteunend Onderwijs 
LZ  =  Langdurig Zieken 
MBO  = Middelbaar Beroeps Onderwijs 
MG  = Meervoudig Gehandicapt 
OC&W  = Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OCO                    =            Ondersteuningscoördinator 
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 
PSH                     =            Pleinschool Helder 
SAVUE  =  Signaleren – Analyseren – Voorbereiden – Uitvoeren - Evalueren 
SBO  = Speciaal Basis Onderwijs 
SchO  = ScholenOverleg 
SOVA training = Sociale Vaardigheidstraining 
SWV  = Samenwerkingsverband 
SWV PVO = Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 
TLV  = Toelaatbaarheidsverklaring 
VMBO  = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs 
VO  = Voortgezet Onderwijs 
VSO  = Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VSV  = Voortijdig School Verlaten 
VWO  = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
ZAT  = Zorg Advies Team 
ZMLK  = Zeer Moeilijk Lerende Kinderen  



OVERZICHT ONDERSTEUNINGSVOORZIENINGEN  

A B C D E F 

Basisondersteuning 
Geen OPP 

Extra ondersteuning 
tijdelijk: OPP 

Extra ondersteuning 
structureel: OPP 

Praktijkonderwijs: 
OPP 

Voortgezet Speciaal 
Onderwijs: OPP 

Jeugdhulp 

Preventie 
A. Veilig schoolklimaat: 
B. Cyclus van planmatig 
handelen 
C. Betrokkenheid 
ouders/verzorgers 
D. Afstemming onderwijs- 
leerlingpopulatie  
 
Ondersteuning 
Preventieve en curatieve 
maatregelen om leerlingen 
met succes hun 
schoolloopbaan te laten 
volgen; beperkt en tijdelijk. 
 
Leerachterstanden in VMBO 
 

Ondersteuning 
Aparte onderwijssetting waarin 
eigen leerlingen of leerlingen 
van een andere school tijdelijk 
worden opgevangen. Naast het 
lesprogramma wordt extra 
ondersteuning geboden op 
basis van de 
ondersteuningsbehoefte van 
de leerling. 
 
Ondersteuning in VMBO op 
basis van ondersteuningsvraag. 
Voor leerachterstanden 
(voormalige LWOO-leerlingen) 
is niet voor elke leerling een 
OPP noodzakelijk. 
 
 
 
 
 

Ondersteuning 
Individueel: 
Structurele individuele extra 
ondersteuning die alleen 
geboden kan worden door een 
specialist op het gebied van de 
ondersteuningsbehoefte van 
de leerling en noodzakelijk is 
om het perspectief te behalen.  

Ondersteuning 
Groep: 
Structurele extra 
ondersteuning die alleen 
geboden kan worden door 
specialisten in een aparte 
onderwijssetting en bedoeld is 
voor leerlingen met een 
gelijksoortige 
ondersteuningsbehoefte.  
 

Vanaf 1-1-2016 
toelaatbaar met 
TLV van SWV 

1.Toelaatbaarheidsverklaring 
via SWV op basis van zwaarte: 
cat. 1, 2 of 3. 
 
2. Toelaatbaarheid via 
residentiele instelling  
plaatsbekostiging. 
 
3.Toelaatbaarheid via justitie 
 plaatsbekostiging 
 

 
4. Indicatie voor cluster 1 en 2  
 
 
 
 

Volledige 
jeugdhulp/ zorg 

 
 

Vrijstelling 
leerplicht 

Arrangementen: OPP 
Maatwerktraject op basis van ondersteuningsbehoefte, waarbij de leerling geheel of gedeeltelijk onderwijs volgt op de eigen school en in de overige tijd een leerprogramma volgt op een 
andere school of instelling. Arrangementen zijn mogelijk tussen V(S)O-V(S)O/-MBO/-Arbeid/-Jeugdhulpverlening 
 

Uitstroom Uitstroom Uitstroom Uitstroom Uitstroom  
diploma diploma diploma vervolgonderwijs, arbeid, 

dagbesteding 
diploma, arbeid, 
dagbesteding 

 

Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
Lumpsum school 
Prestatiebox 

Lichte ondersteuning 
Populatiebekostiging  
 

Zware ondersteuning  PrO-bekostiging Lumpsum school +zware 
ondersteuning T-1 

Gemeente 
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A B C D E F 

Basisondersteuning 
Geen OPP 

Extra ondersteuning 
tijdelijk: OPP 

Extra ondersteuning 
structureel: OPP 

Praktijkonderwijs: 
OPP 

Voortgezet Speciaal 
Onderwijs: OPP 

Jeugdhulp 

Alle scholen 
 
Bijvoorbeeld: 
Preventief en licht curatief 
-Huiswerk-/studiebegeleiding 
-RT 
-Kortdurende individuele                  
ondersteuning 
-Programma hoogbegaafden 
-SOVA  
-Talentklas 
-Schakelklas 
-Jongerencoaching 
-MRT 
-Praktische stroom 
-Dyslexie-/ 
dyscalculiebegeleiding 

Enkele scholen 
 
Interne reboundklassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle scholen 
 
Individuele specialistische 
ondersteuning 
Arrangementen VO-VSO of 
VSO-VO 
 
Enkele scholen 

Groepsgewijze specialistische 
ondersteuning 
 
Pleinschool Helder 
 

Praktijkschool Eindhoven 
Praktijkschool Bladel 
 

Emiliusschool 
De Groote Aard 
Prins Willem Alexanderschool 
Mgr. Bekkersschool 
Mytylschool 
De Korenaer Strausslaan 
De Korenaer Rector Baptist 
De Berkenschutse 
De Zwengel 
’t Dok 
 

 
De Taalbrug 

Volledige 
jeugdhulp/ zorg: 

 
 

Vrijstelling 
leerplicht 

Arrangementen: OPP 
Nog te ontwikkelen 
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MEERJARENBEGROTING  2017 – 2021   
RSV PVO Eindhoven en Kempenland VO 3007  (toelichting 

op de cijfers is opgenomen in hoofdstuk 8)                                  

 
 
 
 

Kalenderjaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BATEN

Rijksbijdragen

8000 Lichte ondersteuning algemeen € 2.679.094,00 € 2.663.960,00 € 2.627.018,00 € 2.580.582,00 € 2.512.714,00 € 2.461.202,00

8004 Lichte ondersteuning PrO € 1.975.247,00 € 2.047.613,89 € 2.019.218,96 € 1.983.526,61 € 1.931.360,86 € 1.891.766,92

8002 Lichte ondersteuning LWOO € 18.003.684,00 € 18.670.846,15 € 18.411.931,45 € 18.086.476,33 € 17.610.811,16 € 17.249.779,98

Verevening lichte ondersteuning € 27.855,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8020 Zware ondersteuning personeel + materieel € 15.040.546,00 € 15.627.325,29 € 15.379.860,05 € 15.143.637,26 € 14.824.925,94 € 14.468.450,68

Verevening zware ondersteuning € 3.172.857,00 € 3.340.772,67 € 2.690.217,67 € 1.767.138,94 € 633.045,16 € 0,00

Gemeente bijdragen

8001 Subsidie trajectbegeleiding € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00

Overige bijdragen

Susidie Webchair (eenmalig)+ huisvesting Aloysiusstichting € 81.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Subsidie Plusvoorziening € 0,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

TOTALE BATEN € 41.044.283,00 € 42.696.518,00 € 41.443.246,13 € 39.876.361,14 € 37.827.857,13 € 36.386.199,58
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Kalenderjaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

LASTEN

Doorbetaling Rijksbijdragen

Rechtstreeks via DUO

4740   DUO Afdracht VSO € 11.259.270,00 € 10.453.517,03 € 10.539.044,80 € 10.539.044,80 € 10.539.044,80 € 10.539.044,80

4750   DUO afdracht PRO € 1.975.247,00 € 2.019.218,96 € 1.983.526,61 € 1.931.360,86 € 1.891.766,92 € 1.846.609,59

4751   DUO afdracht LWOO € 0,00 € 9.833.075,00 € 6.626.637,50 € 3.420.200,00 € 0,00 € 0,00

Beschikkingen RSV

4756   LWOO Schoolniveau € 18.003.684,00 € 8.866.166,08 € 11.820.986,30 € 14.718.442,08 € 17.650.405,11 € 17.294.937,31

4741   Zware onderst.schoolniveau € 2.584.000,00 € 4.780.400,00 € 4.651.200,00 € 4.522.000,00 € 4.392.800,00 € 4.263.600,00

4742   Arrangementen/  Onderst. Vz. € 342.000,00 € 1.340.000,00 € 1.540.000,00 € 1.540.000,00 € 1.540.000,00 € 1.540.000,00

….        Ambulante Begeleiding cluster 3 € 0,00 € 320.000,00 € 225.000,00 € 135.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

4743   (Verplichte) herbesteding AMB € 2.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4745   Ambulante begeleiding swv CUAB € 834.000,00 € 1.241.800,00 € 878.400,00 € 514.900,00 € 151.400,00 € 0,00

4746   Ambulante begeleiding scholen € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4747   Groeibekostiging € 50.000,00 € 150.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

4752   Interne Rebound Klassen € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00

4753   Lichte onderst. schoolniveau € 17.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4754   Versterking Ondersteuningsstr. € 427.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00

4755   Experimenten/opleiding € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

….        Doelgerichte maatregelen bevorderen PaO € 0,00 € 531.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00

Totaal doorbetaling rijksbijdragen € 38.922.701,00 € 40.535.177,06 € 39.664.795,21 € 38.720.947,74 € 37.685.416,83 € 36.704.191,70
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Kalenderjaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personele lasten

Brutolonen en salarissen personeel in dienst van het swv € 350.000,00 € 420.000,00 € 421.500,00 € 423.000,00 € 425.000,00 € 425.300,00

Overige sociale lasten € 0,00 € 60.300,00 € 60.500,00 € 60.700,00 € 60.900,00 € 61.100,00

Pensioenpremies € 0,00 € 53.300,00 € 53.500,00 € 53.600,00 € 53.800,00 € 54.000,00

Inhuur extern detachering € 335.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

Verplichting Tripartite ovk (ABS) € 834.000,00 € 650.000,00 € 630.000,00 € 564.000,00 € 436.000,00 € 212.000,00

Inhuur overig € 60.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Overige personele lasten € 1.250,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00

Totaal personele lasten € 1.580.250,00 € 1.240.600,00 € 1.222.500,00 € 1.158.300,00 € 1.032.700,00 € 809.400,00

Overige kosten

Huisvestingslasten € 50.000,00 € 114.500,00 € 114.500,00 € 114.500,00 € 114.500,00 € 114.500,00

Administratie en beheer € 75.250,00 € 78.250,00 € 78.250,00 € 78.250,00 € 78.250,00 € 78.250,00

Kleininventaris en ICT € 35.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00

Diverse kosten € 9.500,00 € 12.750,00 € 12.750,00 € 12.750,00 € 12.750,00 € 12.750,00

Afschrijvingskosten € 12.000,00 € 2.000,00 € 6.000,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 10.375,00

Totaal overige kosten € 169.750,00 € 332.500,00 € 336.500,00 € 339.000,00 € 339.000,00 € 340.875,00

TOTALE LASTEN € 40.672.701,00 € 42.108.277,06 € 41.223.795,21 € 40.218.247,74 € 39.057.116,83 € 37.854.466,70

RESULTAAT € 371.582,00 € 588.240,94 € 219.450,92 € -341.886,60 € -1.229.259,70 € -1.468.267,12


