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1. INLEIDING

1.1. Inleiding
Het Samenwerkingsverband heeft als taak:
 het vaststellen van een ondersteuningsplan,
 het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen
aan de scholen binnen het Samenwerkingsverband
 het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het Samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek
van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven,
 het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het
bevoegd gezag van een school binnen het Samenwerkingsverband waar de leerling is
aangemeld of ingeschreven
Alle scholen voor primair onderwijs in de regio Waterland maken deel uit van het
Samenwerkingsverband met uitzondering van de Alexander Roozendaalschool dat onderdeel uit
maakt van het huidige cluster 2 en waarvoor een apart wettelijk regiem geldt. De regiogrens
van het Samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld. De regio valt
samen met de gemeenten Purmerend, Beemster, Landsmeer, Edam-Volendam en Waterland.
In dezelfde regio is een vergelijkbaar Samenwerkingsverband gevormd voor het voortgezet
onderwijs.
Het Samenwerkingsverband passend onderwijs Waterland (2706) heeft de plicht om:
“een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen
zodanig te organiseren, dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in
het onderwijs krijgen. Iedere leerling moet een passende plek op een van onze scholen
geboden worden.” Of anders gezegd: zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod!

1.2. Ondersteuningsplan.
In dit ondersteuningsplan staan de afspraken die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt met
de scholen in onze regio in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. In de
afstemmingsafspraken met de gemeenten speelt de transitie Jeugdzorg een belangrijke rol.
Afstemmingsoverleg met gemeenten vindt plaats samen met het Samenwerkingsverband
Voortgezet Onderwijs. Beide directeuren coördineren en initiëren ontwikkelingen op het terrein van
onderwijs en hulpverlening.
Het ondersteuningsplan, dat minimaal om de vier jaar wordt herzien, beschrijft volgens de wet:
a. de wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning wordt
georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk aanbod
en zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen; (4.3)
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b.
de procedure en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief
meerjarenbegroting; (4.4)

van
een

c. de procedure en criteria voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen op speciale scholen
voor basisonderwijs in het Samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs, met
inbegrip van de advisering daaromtrent;
d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing en overplaatsing naar het
basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs;
e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan
leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging; (8)
f. de wijze waarop is voorzien in informatieverstrekking aan ouders, met inbegrip van informatie
over ondersteuningsvoorzieningen, de wijze waarop persoonsgegevens mogen worden gebruikt en
worden verwerkt en beschermd;
g. de wijze van bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. (4.4)
Het Samenwerkingsverband stuurt voor 1 mei, voorafgaand aan de periode waarop het betrekking
heeft, het ondersteuningsplan naar de onderwijsinspectie.

1.3 Samenhang met andere documenten
•Het meerjarig ondersteuningsplan wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de resultaten van het
activiteitenplan. Dit activiteitenplan is jaarlijks als bijlage bij het ondersteuningsplan toegevoegd.
•Er is een belangrijke samenhang met de individuele schoolondersteuningsprofielen van de scholen
binnen het Samenwerkingsverband. Deze schoolondersteuningsprofielen vormen de basis voor het
dekkend netwerk van ondersteuning, dat in dit ondersteuningsplan beschreven staat. In de bijlage
vindt u het format van het schoolondersteuningsprofiel en een link naar alle
schoolondersteuningsprofielen van scholen in het Samenwerkingsverband.
•Er is samenhang met de beleidsplannen van de gemeenten in het kader van hulp aan jeugd en
gezinnen. Het Samenwerkingsverband en gemeenten voeren over zowel dit beleidsplan van de
gemeenten, als over het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband op overeenstemming
gericht overleg (OOGO).
•De werkwijzen/procedures binnen het Samenwerkingsverband worden vermeld in de
schoolplannen/schoolgidsen van de individuele scholen.

1.4 Planperiode
De looptijd van dit ondersteuningsplan bedraagt vier jaar en beslaat de schooljaren 2018-2019 tot
en met 2022-2023. Omdat onderwijs en ondersteuning voortdurend in ontwikkeling is, willen we
het ondersteuningsplan ieder jaar updaten. De jaarlijkse update is ook in verband met
veranderingen in de jeugdhulpverlening. Een jaarlijkse update zorgt er ook voor dat afspraken met
de gemeenten tijdig kunnen worden opgenomen in het ondersteuningsplan.
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2. MISSIE EN VISIE
2.1

Missie van het Samenwerkingsverband

Onze missie is:



Leerlingen kansen bieden om zich optimaal en ononderbroken te ontwikkelen in hun eigen
omgeving.



Leerlingen ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling door leerkrachten te ondersteunen.
Die ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk
gegeven.



Ondersteuning is gericht op mogelijkheden van : deze leerling, bij deze leerkracht, in deze
school, met deze ouders, in deze omgeving.

Passend onderwijs en passende ondersteuning voor ieder kind. Dat willen we bereiken in
samenwerking met de scholen, de ouders en betrokken organisaties en op de “S-Z-S manier”.

S –Z -S.
De eerste S staat voor SAMEN. Samen met school, ouders en betrokken organisaties, gaan we op
zoek naar de ondersteunings- en onderwijsbehoefte van het kind.
De Z staat voor ZORGVULDIG. Alle aspecten worden zorgvuldig bekeken en gewogen. We
communiceren daarover naar alle betrokken partijen.
De laatste S staat voor SNEL. We willen graag korte lijnen en snelle besluiten. Maar…. dat kan
alleen als het samen en zorgvuldig gaat.

2.2

Visie van het Samenwerkingsverband.



Onze kernwaarden zijn:





Een passende plek voor iedereen. Hierbij is oog voor kinderen met minder
mogelijkheden, maar ook met meer mogelijkheden. Tenslotte dienen kinderen met
een normaal ontwikkelingsverloop niet uit het oog verloren te worden
De leerkracht doet ertoe. We gaan de leerkracht weer in zijn of haar pedagogische
kracht zetten.
Ondersteuning op maat. De scholen bepalen zelf op welke wijze ze de aan hen
toevertrouwde middelen voor extra ondersteuning in gaan zetten.

Alle scholen in ons Samenwerkingsverband werken vanuit een handelingsgericht kader. Hierbij
hanteren zij de 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken:
1. Onderwijsbehoeften staan centraal.
- wat heeft deze leerling nodig om een bepaald doel te halen?
2. Afstemming en wisselwerking
- Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten ouders en scholen
verschillen ook.
3. De leerkracht doet ertoe
- Verander je de leerkracht, dan verander je het kind… en omgekeerd.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
- De aandacht voor positieve aspecten, beschermt ons tegen een te negatief
beeld.
5. Constructieve samenwerking met ouders en leerlingen.
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-

Een belangrijk kenmerk van effectieve ouderbetrokkenheid is een goede
communicatie.
6. Doelgericht werken
- Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid
om je werk te evalueren.
7. Systematisch en transparant.
- Op scholen zeggen we wat we doen en we doen wat we zeggen.
2.3 Relevante denkkaders en ontwikkelingen
Om tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning te komen, is samenwerking vanuit een
gezamenlijke visie noodzakelijk.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen ondersteuning en aandacht nodig hebben en ouders voor de
opvoeding de eerst verantwoordelijken zijn. Onderwijs en onderwijs-ondersteuning zijn
onlosmakelijk met elkaar en met de opvoeding verbonden. Vanuit dit brede perspectief wordt
specialistische en toegankelijke ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben vorm gegeven.
De uitkomst van ons beleid moet zijn dat alle leerlingen succesvol zijn en zich veilig voelen op
school. De doelen die we daarbij nastreven zijn:


Alle leerlingen volgen het onderwijs dat bij hen past.



Alle leerlingen voelen zich veilig



Alle leerlingen gaan met plezier naar school



Alle ouders zijn tevreden over kwaliteit en procedures

De condities die daarvoor nodig zijn, zijn:
1. Het onderwijs op de scholen is van goede kwaliteit
2. Er is specialistische en toegankelijke ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben.
3. Er zijn voldoende fysieke voorzieningen van goede kwaliteit.

Tien referenties voor passend onderwijs
De wijze waarop wij gezamenlijk invulling geven aan passend onderwijs wordt uiteindelijk zichtbaar
binnen de school, in de interactie tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en ketenpartners. Ter
ondersteuning van dit proces zijn tien referenties geformuleerd die voor iedere school van
betekenis zijn. Deze referenties bieden ons voldoende voorwaarden voor goede
onderwijsondersteuning.

1. De school heeft een ondersteuningsprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal
aanbod van onderwijsondersteuning. Het profiel voldoet tenminste aan het
overeengekomen niveau van basisondersteuning.
2. De
school
krijgt
ondersteuningsmiddelen
toewijzingssystematiek.

op

basis

van

een

transparante
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3. De school betrekt ouders bij beslissingen die hun kind betreffen en biedt ouders toegang
tot informatie en tot begeleiding bij de toewijzing van extra onderwijsondersteuning.
4. De school bewaakt de kwaliteit van het ondersteuningsprofiel en betrekt ouders/leerlingen
bij de beoordeling daarvan.
5. De school bewaakt dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen behorend
bij het ondersteuningsprofiel.
6. De school heeft binnen de onderwijsondersteuningsstructuur toegang tot ondersteuning
voor leraren en leerlingen bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en
psychosociale problemen.
7. De school waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een
andere school of sector.
8. De school heeft de medezeggenschap over
ondersteuningsmiddelen conform WMS geregeld.

het

ondersteuningsprofiel

en

de

9. De school hanteert in voorkomende gevallen transparante procedures voor bezwaar en
geschillen.
10. De school legt (achteraf) verantwoording af over de besteding van de toegekende
ondersteuningsmiddelen en de behaalde resultaten.
2.4 Uitgangspunten:


Er is een dekkend onderwijs- ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen binnen het
Samenwerkingsverband;



De kwaliteit van leerling-ondersteuning begint in de klas. Nieuwe activiteiten en
ontwikkelingen zijn als eerste gericht op de leerkracht en in de tweede plaats op de
schoolontwikkeling;



De groepsleerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de extra ondersteuning aan de
leerling;



De (ondersteunings)middelen
(maatwerk)

worden

ingezet, waar

deze

het

meeste

nodig

zijn;

Plaatsing in een school voor gespecialiseerd onderwijs moet niet langer duren dan strikt
noodzakelijk is.


Periodieke evaluaties moeten duidelijk maken waarom leerlingen al dan niet zijn
aangewezen op verdere begeleiding binnen het gespecialiseerd onderwijs.

Er wordt intensief samengewerkt met overige (onderwijs-)zorgpartners in de regio.


De samenwerkingspartners zijn o.a. gemeentebesturen, schoolbesturen, JBRA,
Jeugdgezondheidszorg GGD, Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland, CJG, GGZ:
Triversum, Lucertis, Psychro. MEE, Algemeen Maatschappelijk Werk, Evean, Spirit / Lijn 5,
Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs;
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2.5 Ambities
1. Verdere verbinding tussen Jeugdhulpverlening en speciaal (basis)onderwijs en daarna het
reguliere basisonderwijs
2. Effectievere en meer doelmatige inzet van de middelen voor extra ondersteuning, teneinde
een verdere stijging van het leerlingaantal in so en sbo tegen te gaan.
3. Leerkrachten op alle scholen hun pedagogisch meesterschap teruggeven. Stevige aanzetten
geven tot pedagogische bekwaamheid. Kennis delen tissen sbo, so en reguliere scholen.
4. Gezamenlijke kleuteropvang gerealiseerd in 2022
5. Gespecialiseerd Onderwijs is een feit in 2022.

3. BEOOGDE RESULTATEN PASSEND ONDERWIJS
3.1 Doelstellingen
In het eerste ondersteuningsplan van 2014 tot 2018 lag de nadruk op het handelingsgericht
werken. In dit ondersteuningsplan gaan we daar mee door, maar er komt een element bij, namelijk
die van focus op de pedagogische aanpak van de leerkracht. Alle opvoeders, dus ook leerkrachten
willen dat kinderen zich welbevinden en betrokken zijn. Een goede relatie, maakt goede prestaties
mogelijk en zorgt voor welbevinden, dus minder gedragsproblemen. Een leraar die het perspectief
van de kinderen inneemt, kan steeds zekerder worden en daardoor tactvoller gaan handelen.
Doelstelling 1.
De basisondersteuning op hoog niveau is het fundament voor Passend Onderwijs in de regio.
Doelstelling 2.
De pedagogische aanpak van de leerkracht wordt versterkt.
Doelstelling 3.
We realiseren passende ondersteuning voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Doelstelling 4.
Er is een dekkend netwerk aan speciale voorzieningen
Doelstelling 5.
De speciale (basis) scholen binnen het Samenwerkingsverband evolueren naar voorzieningen voor
gespecialiseerd onderwijs.
Doelstelling 6.
De samenwerking met gemeenten leidt ertoe dat jeugdhulpverlening structureel wordt ingezet in
de sbo-scholen en vervolgens desgewenst ook in de reguliere basisscholen.
Doelstelling 7.
We realiseren een doorgaande lijn van de voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs en
van het basis- naar het voortgezet onderwijs.
Doelstelling 8.
Het Samenwerkingsverband is optimaal faciliterend en voert haar taken goed uit.
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Bovenstaande doelstellingen worden uitgewerkt in het activiteitenplan 2018-2019.

Leerlingaantallen sbo en so scholen vanaf 2011
School

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20187

75

80

81

92

77

56

62

64

ML.Kingschool
(REC3)

66

65

52

55

65

71

75

77

Tangram
(sbo)

164

173

174

161

147

143

149

151

Plankier
(sbo)

117

118

112

96

88

81

85

91

St.
(sbo)

80

80

81

81

96

89

87

89

72

68

58

48

16

0

0

0

Bets
(REC4)

Frijling

Vincentius

Botter
(sbo)

3.2 Kwalitatieve resultaten
In het kader van de zorgplicht is er voor alle leerlingen een plek op scholen binnen ons
Samenwerkingsverband. Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen we het kind moeten plaatsen op
een voorziening buiten ons Samenwerkingsverband. Denk hierbij aan ernstig lichamelijk en
verstandelijk gehandicapte kinderen. De voorzieningen voor deze kinderen staan in Amsterdam,
Zaanstad en Heemskerk. Met de besturen van deze scholen bestaan goede samenwerkingsrelaties.

3.2.1 Samenhangend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen
Het Samenwerkingsverband is wettelijk verplicht om een samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen te realiseren, zodat voor alle leerlingen binnen de grenzen van het
Samenwerkingsverband een passende onderwijsplek voorhanden is. In deze paragraaf beschrijft
het Samenwerkingsverband haar geheel aan ondersteuningsvoorzieningen, reeds beschikbaar en
nog te realiseren kwalitatieve doelstellingen.
Reeds beschikbaar:
Tot
een
samenhangend
geheel
van
Samenwerkingsverband behoren in ieder geval:

ondersteuningsvoorzieningen

binnen

het



alle scholen voor basisonderwijs (inclusief de basisondersteuning en de extra ondersteuning
die basisscholen kunnen realiseren vanuit hun eigen expertise);



de scholen voor speciaal basisonderwijs, inclusief de opvanggroepen voor jonge leerlingen
tot 6 jaar;



de scholen voor speciaal onderwijs, cluster 3 en 4 (ML.King en Bets Frijling);
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de schakelklas, opvanggroep voor leerlingen afkomstig uit het buitenland en die de
Nederlandse taal (nog) niet spreken;



ambulante begeleiding vanuit het Samenwerkingsverband;



plusklassen voor hoogbegaafde leerlingen (VOSTOK)

Tot een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, toegankelijk voor leerlingen van
ons Samenwerkingsverband, mochten de ondersteuningsbehoeften van de leerling daarom vragen,
buiten het Samenwerkingsverband behoren in ieder geval:


de school voor speciaal onderwijs cluster 2 (Alexander Roozendaalschool)



de mytyl- en tyltylschool in Amsterdam, Drostenburg.



de mytyl- en tyltylschool Heliomare in Heemskerk en dependance in Zaanstad



De Waterlelie in Cruquius (school voor kinderen met epilepsie)

Met de gemeente en jeugdhulpverlening worden afspraken gemaakt over passende hulp in
gezinssituaties. Uitgangspunt is dat hulpverlening integraal moet zijn. Vanuit de wijknetwerken en
de CJG’s wordt deze hulp aangestuurd.
“De taak van de jeugdzorg is ouders en kinderen sterker te maken, zodat ze de problemen beter de baas kunnen zijn. In onze
hulpverlening sluiten we daarom altijd aan bij de sterke kanten van ouder en kind. We kijken dus in de eerste plaats naar de
dingen die ouders goed doen, in plaats van de dingen uitvergroten die niet goed gaan”.
“Problemen bij de opvoeding beperken zich meestal niet uitsluitend tot problemen in het gezin of moeilijkheden op school.
Meestal gaat het op beide fronten niet goed. Daarom is onze hulp aan kinderen thuis praktisch altijd verbonden met hulp op
school”.

3.2.2. Alle leerlingen naar school
Een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van passend onderwijs is het terugdringen van het
aantal thuiszitters. Dit is de voornaamste reden dat met passend onderwijs de zorgplicht voor
schoolbesturen is ingevoerd: ouders kunnen op die manier niet meer van het kastje naar de muur
gestuurd worden bij het zoeken naar een geschikte onderwijsplek voor hun kind. Thuiszitters
worden op die manier voorkomen. Het Samenwerkingsverband Waterland streeft ernaar het aantal
thuiszitters op 0 te houden. In de praktijk zullen thuiszitters waarschijnlijk blijven voorkomen.
Om thuiszitters te voorkomen heeft het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT)
contacten met leerplichtambtenaren uit de 5 gemeenten van het Samenwerkingsverband. Er zijn
afspraken gemaakt over contact zoeken door de leerplichtambtenaren, als een leerling uit hun
gemeente thuis zit omdat er geen schoolplaatsing gerealiseerd kan worden of omdat het kind van
school verwijderd is vanwege zijn gedrag. BOOT roept in die situaties alle betrokken partijen
bijeen, om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Veelal worden ook externe deskundigen bij dit
gesprek betrokken. Deskundigen van BOOT geven aan welke ondersteuning voor de betrokken
leerlingen gewenst is en op welke school die ondersteuning het beste gerealiseerd kan worden. De
ervaring is dat leerlingen dan weer een hernieuwde start kunnen maken, dan wel op hun eigen
school, dan wel op een andere school.
Om thuiszitters te voorkomen zijn adequate opvangplekken binnen het Samenwerkingsverband
noodzakelijk. Die plekken zijn gerealiseerd op de Bets Frijlingschool en voor kleuters op de kleine
karekiet. Als thuiszitten dreigt, neemt BOOT contact op met de Bets Frijlingschool of de kleine
karekiet, om te bepalen of plaatsing in de opvangplek noodzakelijk is. In principe duurt een
opvangplek 3 maanden. Tussentijds wordt gewerkt aan terugplaatsing. Zie ook Hfdst. 7.6

11

3.3 Kwantitatieve resultaten
In de afgelopen jaren is het deelnamepercentage sbo gemiddeld gedaald met 9%. Aan deze daling
is in 2017 een eind gekomen. De verwachting is dat het sbo, wat wordt omgevormd tot
gespecialiseerd onderwijs, de komende jaren zal stabiliseren, dan wel licht groeien. Het huidige
deelnamepercentage op basis van de teldatum 1 oktober 2017 is 2,44%. Het landelijk
deelnamepercentage is 2,35%. We streven naar een deelnamepercentage, gelijk aan het landelijk
percentage in 2020-2021.
14-15

3,05%

15-16

16-17

2,80%

2,62%

17-18

2,44%

18-19

19-20

2,45%

2,46%

20-21

2,47%

Het deelnamepercentage so op basis van de teldatum 1 oktober 2017 is 1,31%. Het landelijk
deelnamepercentage is 1,55%. Ook de scholen voor speciaal onderwijs willen we omvormen naar
gespecialiseerd onderwijs. We streven daarbij naar een deelnamepercentage van 1,25 in 20202021.
14-15

1,13%

15-16

16-17

1,23%

1,25%

17-18

1,31%

18-19

19-20

1,29%

1,27%

20-21

1,25%

Het kwantitatieve streefcijfer met betrekking tot thuiszitters is 0.
Het kwantitatieve streefcijfer m.b.t. klachten en beroep en bezwaar is 0.
Mochten er toch klachten komen of er wordt bezwaar aangetekend tegen een beslissing van het
Samenwerkingsverband, dan zal middels mediation gepoogd worden tot een oplossing te komen.
Mocht dit niet lukken dan staat de gang open naar landelijke geschillencommissies.

4. INRICHTING PASSEND ONDERWIJS

4.1 Vormgeving zorgplicht
Zorgplicht is de niet vrijblijvende samenwerking tussen schoolbesturen. Het geheel van
maatregelen dat betrekking heeft op de onderwijsondersteuning van zittende en nieuwe leerlingen
(aanmelding, inschrijving en toelating) vat de wetgever samen in het juridisch begrip zorgplicht. De
zorgplicht ligt bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben en die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen. Als een
school geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een
andere school kan worden geplaatst.
Om de zorgplicht waar te kunnen maken werken alle scholen voor regulier en speciaal
(basis)onderwijs binnen het Samenwerkingsverband met elkaar samen. Deze samenwerking is niet
vrijblijvend. Doel is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio
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te bieden, zodanig dat leerlingen – al dan niet met extra ondersteuning - een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doormaken.
Het ondersteuningscontinuüm in ons Samenwerkingsverband ziet er als volgt uit:
1

NIVEAU

GESPECIALISEERD
4
ONDERWIJS

3

EXTRA ONDERSTEUNING
EXTERN

BASIS ONDERSTEUNING
INTERN

2

1

BASISNIVEAU

BEKOSTIGING

UITVOERING

MIDDELEN
SAMENWERKINGSVERBAND

So (zmlk-cluster
4-lg-lz-mvg)
en
sbo

ONDERSTEUNINGSMIDDELEN
SAMENWERKINGSVERBAND

plusklassen,
schakelklas,
ambulante
begeleiding, etc.

LUMPSUM BESTUREN +

Extra
inzet
specialisten
binnen de school

LICHTE ONDERSTEUNINGSMIDDELEN
SAMENWERKINGSVERBAND
LUMPSUM BESTUREN

Leerkrachten

4.2 Basisondersteuning gericht op brede ontwikkeling.
Basisondersteuning is feitelijk het aanbod op het gebied van passend onderwijs en ondersteuning,
dat van alle basisscholen in het Samenwerkingsverband verwacht mag worden. Hiervoor hebben
we de volgende kwaliteitsstandaard ontwikkeld.
Kwaliteitsaspect

Nr.

Standaard

Opbrengsten

1.

De opbrengsten van de school liggen op een niveau dat op
grond van de leerlingkenmerken van de leerlingpopulatie
verwacht mag worden.
A. De taalresultaten liggen op niveau.
B. De rekenresultaten liggen op niveau.
C. Leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen
de verwachte periode van 8 jaar.
D. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.
E. De sociale competenties van de leerlingen liggen
op een niveau dat mag worden verwacht.

Onderwijsleerproces

2.

De aangeboden leerstofinhouden bereiden de leerlingen
voor op vervolgonderwijs en samenleving.

3.

De leraren geven de leerlingen voldoende tijd om zich het
leerstofaanbod eigen te maken.

4.

Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en
respectvolle omgangsvormen.

13

5.

De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de
onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen
taakbetrokken.

6.

De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en
onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de
leerlingen.

7.

De leraren volgen systematisch de vorderingen van de
leerlingen.
A. De school gebruikt een samenhangend systeem
van genormeerde instrumenten en procedures
voor het volgen van de prestaties en de
ontwikkeling van de leerlingen.
B.

Ondersteuningsstructuur

8.

De leraren volgen en analyseren systematisch de
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen
extra ondersteuning.
A. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen
extra ondersteuning nodig hebben.
B. Op basis van een analyse van de verzamelde
gegevens stelt de school een plan op voor de
leerling die extra ondersteuning nodig heeft en
bepaalt aan de hand hiervan de aard van de extra
ondersteuning.
C. Bij extra ondersteuning in niveau 3 wordt gebruik
gemaakt van de mogelijkheden van het
Samenwerkingsverband (Ambulante begeleiding
dan wel extra formatie) De school voert de extra
ondersteuning planmatig uit en stelt een
ontwikkelingsperspectiefplan
op
voor
de
betreffende leerling.
D. De school evalueert regelmatig de effecten van de
extra ondersteuning.

Kwaliteitszorg

9.

De school heeft een systeem van kwaliteitszorg.
A. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften
van haar leerlingpopulatie.
B. De school evalueert periodiek de resultaten van de
geleverde
onderwijsondersteuning
aan
de
leerlingen (& ouders).
C.

De school werkt systematisch aan de verbetering
van de onderwijskwaliteit.

D.

De school legt jaarlijks verantwoording af over de
gerealiseerde
onderwijskwaliteit
aan
belanghebbenden.
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Wet- en regelgeving

10.

De
school
heeft
het
schoolondersteuningsprofiel
opgenomen in de schoolgids.

4.3 Extra ondersteuning
De extra ondersteuning binnen ons Samenwerkingsverband is onderverdeeld in twee niveaus.
1. Extra ondersteuning gerealiseerd met expertise van buiten de school.
2. Lesplek in het gespecialiseerd onderwijs (so en/of sbo)
Onder extra ondersteuning wordt verstaan: alle binnen het Samenwerkingsverband aanwezige
onderwijsondersteuningsvoorzieningen, die niet binnen het aanbod van basisondersteuning vallen.
De extra onderwijsondersteuning wordt georganiseerd vanuit de ondersteuningsbehoefte van het
kind: maatwerk. Deze kunnen variëren van extra ondersteuning op de basisschool met eigen
expertise van de school tot en met intensief en langdurend of structureel van aard (lesplek in het
gespecialiseerd onderwijs). Als uitgangspunt geldt dat – waar mogelijk – de leerling weer
terugkeert op de reguliere school met inzet van de ondersteuningsstructuur van de reguliere
school. Voor het toekennen van extra ondersteuning in niveau 3 is het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief wettelijk verplicht. Onder het in deze paragraaf beschreven aanbod van
extra ondersteuning verstaan we zowel fysieke voorzieningen als beschikbare expertise en zowel
vaste - als flexibele maatwerkoplossingen. Onder extra ondersteuning verstaan we alle
maatregelen die worden genomen om kinderen die ondersteuning op maat te geven, die nodig is
voor hun ontwikkeling. Daarbij denken we zowel aan kinderen met meer en minder mogelijkheden.

4.4 Toeleiding naar extra ondersteuning (routes)

HOE GAAN WE DE ONDERSTEUNINGSMIDDELEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND INZETTEN?
Van indiceren naar arrangeren.
Binnen ons Samenwerkingsverband staat de onderwijsondersteuningsvraag centraal: wat heeft dit
kind, in deze klas, bij deze leerkracht, op deze school, met deze ouders nodig, hoe gaan we dat
organiseren en arrangeren, wie hebben we daarvoor nodig en hoeveel kost het? Dit vereist een
flexibele inzet van expertise en voorzieningen die nu deel uitmaken van bijvoorbeeld speciaal
basisonderwijs, speciaal onderwijs, rec 3 en 4, schoolbegeleiding en voorzieningen voor jeugdzorg en
opvoedondersteuning.

We verdelen de ondersteuning die een basisschool biedt in 4 niveaus:
4
3
2
1

SO-SBO (Gespecialiseerd Onderwijs)
Extra ondersteuning extern
Basis ondersteuning intern
Basisniveau

Voor alle niveaus geldt dat de communicatie met ouders optimaal moet zijn. Ouders worden gezien
als onmisbare partner om samen te komen tot een goed onderwijs- en ondersteuningsaanbod.
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Niveau 1 staat verwoord in het schoolondersteuningsprofiel. Dat is de basisondersteuning die alle
scholen binnen ons Samenwerkingsverband kunnen bieden. De bekostiging komt uit de lumpsum.
Het schoolondersteuningsprofiel is een monitor om te kijken of de basisondersteuning op orde is.
Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk
Niveau 2 is het niveau waar een kind meer ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning kan
gegeven worden door de school zelf met behulp van expertise die in de school aanwezig is. De
bekostiging vindt plaats vanuit de lumpsum, aangevuld met een budget vanuit het
Samenwerkingsverband. In dit niveau wordt ook een besluit genomen door de school in
samenwerking met de ouders, of enkelvoudig (psychologisch) onderzoek dan wel observatie,
gewenst is. De aanvraag voor dit onderzoek/ deze observatie gaat niet meer naar BOOT, maar de
school neemt hier zelf een besluit over. Evenzo de aanvraag in het kader van Blink-uit. De school
neemt hierover een besluit. Het ondersteuningsteam van de school besluit tot aanvragen voor ONLdyslexie en ONL-gedrag. Deze aanvraag wordt gedaan bij BOOT, om de registratie en
verantwoording naar de gemeente als bekostiger te vereenvoudigen.
Niveau 3 is het niveau waar de school voor de extra ondersteuning expertise van buitenaf gaat
inroepen. Voor de leerlingen waarvoor in dit niveau extra ondersteuning wordt aangevraagd, wordt
een ontwikkelingsperspectief geschreven. Veelal is diagnostiek noodzakelijk om tot een goed aanbod
te kunnen komen. Hoe de extra ondersteuning er uit gaat zien wordt bepaald door het
ondersteuningsteam van de school, samen met deskundigen van buiten: Boot, SBZW,(OSA) De
uitputting van het budget van de extra ondersteuning wordt gemonitord door de commissie TLV. De
extra ondersteuning wordt bekostigd door het Samenwerkingsverband. Schoolbesturen krijgen
trekkingsrecht voor dit budget. Dit betekent dat er door het Samenwerkingsverband gelden worden
gereserveerd per schoolbestuur. Indien nodig kan de school hier gebruik van maken door plannen te
maken voor de extra ondersteuning. Er is € 50,- per leerling beschikbaar.
Alle plannen voor extra ondersteuning lopen via de commissie TLV, behalve de plannen van de
schoolbesturen OPSO en SPOOR. Deze schoolbesturen hebben clusters ingesteld die de beschikking
krijgen over een budget. Na afloop wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatige en
doelmatige besteding van deze middelen. De TLV-commissie toetst niet inhoudelijk maar monitort
wel alle plannen en houdt de uitputting van het budget in de gaten. De uitvoering van de extra
ondersteuning zal veelal liggen bij ingehuurde extra personele ondersteuning. Dit niveau is bedoeld
voor leerlingen die voorheen in aanmerking kwamen voor een rugzak, maar ook voor leerlingen die
net niet aan de criteria voldeden, maar waarvan iedereen ervan overtuigd was dat er wel extra
ondersteuning nodig zou zijn. Er wordt vanuit handelingsgericht werken zowel naar de situatie op
school, thuis en vrije tijd gekeken. Het kan zijn dat aanvullende ondersteuning nodig is voor ouders of
leerling vanuit het sociaal domein. Gemeenten voeren de regie over de ondersteuning vanuit het
sociale domein, die naast de onderwijsondersteuning geboden wordt. De ambulante begeleiders
gespecialiseerd onderwijs, die in dienst zijn van het Samenwerkingsverband, bieden ondersteuning in
dit niveau aan de leerkracht en desgewenst de ouders.

Niveau 4 is het niveau waarop de school geen goed antwoord meer heeft op de ondersteuningsvraag
van het kind. Er volgt verwijzing naar het gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO) waarin de school
aangeeft op welke wijze ze heeft geanticipeerd op de ondersteuningsvraag van de leerling en waaruit
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de handelingsverlegenheid bestaat. Een integrale analyse school, ouders en vrije tijd maakt hier
onderdeel van uit alsmede de afweging of aanvullende ondersteuning vanuit het sociale domein
nodig is. De commissie TLV geeft een toelaatbaarheidsverklaring af. Dit is voor sbo bij voorkeur een
tijdelijke toelaatbaarheid. Een tlv voor so kan tijdelijk zijn, maar is dit in de meeste gevallen niet.
Verder hanteren wij de richtlijn 'toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het so”.
De so en sbo-scholen blijven bestaan, maar er zijn vergevorderde plannen om de wettelijke schotten
tussen deze onderwijssoorten te slechten, om over te gaan tot gespecialiseerd onderwijs. Doel is elk
kind op die plek krijgen waar het de beste onderwijsondersteuning kan krijgen. Daarom kiezen we
voor gespecialiseerd onderwijs waar leerlingen voltijd onderwijs ontvangen. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid van tijdelijke opvang voor leerlingen die (nog) niet binnen het basisonderwijs de
ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben, maar naar verwachting op termijn wel. Tenslotte
willen we een onafhankelijk bovenschools expertisecentrum inrichten voor het basisonderwijs om de
kwaliteit van de ondersteuning te verhogen, zodanig dat teruggeplaatste leerlingen op de basisschool
onderwijs kunnen ontvangen. Ook kan het expertisecentrum preventief meedenken over extra
ondersteuning, zodat geen verwijzing hoeft plaats te vinden. Zo dragen ze bij aan de
kwaliteitsverhoging van het basisonderwijs op alle niveaus.
Als in de toekomst meer leerlingen kunnen worden geplaatst in het basisonderwijs, zullen de so en
sbo scholen kleiner worden, maar zal er een verdichting van de problematiek plaatsvinden. Het is
dan nog maar de vraag of er nog sprake zal zijn van tijdelijke plaatsingen. Daarnaast zal de
deskundigheidsbevordering van leerkrachten van sbo en so de nodige aandacht behoeven, evenals
de ratio leerling - leerkracht.
De uitgebreide plannen voor de ontwikkeling van gespecialiseerd onderwijs en de inrichting van een
bovenschools expertisecentrum, zijn te vinden op de website van het Samenwerkingsverband.
De ondersteuningsmiddelen van het Samenwerkingsverband worden als volgt ingezet:
1. Een budget per school van € 7.500 + € 25,- vanaf het 101e kind. In te zetten in niveau 2.
Totaal benodigd budget: € 648.000,- Over de besteding van dit budget hoeft geen
verantwoording afgelegd te worden aan het Samenwerkingsverband. Mogelijkheden die
deze middelen bieden b.v. vrij roosteren van interne specialisten t.b.v. ondersteuning (
master SEN, dyslexie specialist e.d.) uitbreiding IB , enz.
2. Een budget voor de scholen waaruit de extra ondersteuning in niveau 3 betaald gaat worden.
Het Samenwerkingsverband verdeeld het geld over de schoolbesturen en peilt
steekproefsgewijs de kwaliteit van de extra ondersteuning op basis van casusoverleg. Voor
kleine scholen en schrijnende gevallen wordt een solidariteitspot gevormd van 10% van het
totaal beschikbare budget. Totaal beschikbaar budget € 665.000,-, waarvan € 65.000,- voor
de solidariteitspot.
3. Een budget om leerlingen in niveau 4 (gespecialiseerd onderwijs) te kunnen bekostigen. Voor
sbo een budget voor extra bekostiging voor leerlingen boven 2% van € 250.745,- en voor so
uiteindelijk een budget van € 1.755.193,4. Een extra budget van € 250,- per leerling voor so en sboscholen voor extra ondersteuning van
hun leerlingen. Totaal budget € 112.500,5. Een budget voor jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Van € 200.000,6. Een budget voor crisisopvang en observatieplaatsing, inclusief de Sterklas € 150.000,7. Een budget voor begeleiding van excellente leerlingen (VOSTOK en LAIKA) € 330.000,-
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8. Een budget voor kwaliteitsverhoging, in te zetten gezamenlijk met budget van de
schoolbesturen ter ondersteuning van de scholen. Totaal beschikbaar budget: € 200.000,Vanaf 1 augustus 2014 wordt er in de school meer ondersteuning geboden. Dit gebeurt door de
inzet van externe adviseurs. De schoolbesturen en het bestuur van het Samenwerkingsverband
hebben besloten hier een gezamenlijke inzet te plegen. De schoolbesturen financieren de inzet
van ondersteuningsadviseurs, het Samenwerkingsverband stelt ambulant begeleiders en
trajectbegeleiders beschikbaar. Doel is enerzijds om de kwaliteit in de school te verbeteren in
niveau 1 (basisondersteuning) en niveau 2 (extra ondersteuning intern) en anderzijds om de
school te ondersteunen in niveau 3 (extra ondersteuning extern). Als gevolg van de geplande
kwaliteitsverhoging in niveau 1 en 2, zal er naar verwachting minder een beroep gedaan worden
op externe adviseurs in niveau 3.
De wettelijk verplichte commissie TLV functioneert naast BOOT. BOOT heeft 4 taken:
1.
2.
3.
4.

Ondersteuning bieden en coördineren in de school, met name in niveau 3.
Platform voor consultatie en trajectbegeleiding
Crisisinterventie
Na multidisciplinair overleg ouders en school adviseren m.b.t. schoolkeuze.

4.4.1 Procedure en voorwaarden
Het Samenwerkingsverband kiest er niet voor om arrangementen aan scholen aan te bieden.
Uitgangspunt is het handelingsgericht werken met leerlingen. Elk kind heeft andere
ondersteuningsbehoeftes. De route van signalering naar het vormgeven van een adequaat
aanbod/arrangement, dat tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling is een
proces dat start bij het door een leerkracht signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een
leerling en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.
1. De leerkracht signaleert de ondersteuningsbehoefte van het kind. In de lichtste vorm
adviseert de leerkracht eenmalig de ouder.
2. Bij een zwaardere vorm van ondersteuning zal de leerkracht in contact treden met de
intern begeleider. Samen zoeken ze naar een passende ondersteuning.
3. Is de ondersteuning nog niet optimaal gerealiseerd, dan wordt het ondersteuningsteam
ingeschakeld.
4. Is men van mening dat optimale ondersteuning niet plaats kan vinden zonder expertise van
buiten de school, dan wordt een plan voor extra ondersteuning extern gemaakt, inclusief
een ontwikkelingsperspectief.
5. Kan de ondersteuning al of niet met behulp van externe expertise niet geboden worden op
deze basisschool, dan wordt gekeken of plaatsing op een andere basisschool mogelijk is.
6. De commissie TLV geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor het speciaal basisonderwijs
dan wel voor het speciaal onderwijs.
Voorwaarde voor het goed uitvoeren
toelaatbaarheidsverklaring is dat:

van

het

proces

van

signalering

tot

aan

de

•alle scholen werken volgens (de zorgindicatoren van) het inspectiekader
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•alle scholen handelingsgericht werken en denken
•alle scholen beschikken over een gekwalificeerde intern begeleider
•alle scholen ouders betrekken bij het ondersteuningsproces
•alle scholen in staat zijn een ontwikkelingsperspectief op te stellen

Als deze basisvoorwaarden op orde zijn, zijn de stappen die er worden gezet in het proces van
arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het Samenwerkingsverband
de volgende:
1. signalering van een niet-optimale ontwikkeling van een leerling door de leerkracht
2. bespreking met ouders
3. in gesprek met de intern begeleider de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen en eventueel
inzetten van interventies
4. collegiale consultatie
5. eventueel inschakelen van een ondersteuningsteam
multidisciplinaire benadering wenselijk is

op

schoolniveau,

indien

een

6. opstellen van een ontwikkelingsperspectief (indien sprake van extra ondersteuning, zie
subparagraaf 4.4.2)
7. inroepen deskundigenadvies (indien sprake van extra ondersteuning, zie subparagraaf 4.4.3)
8. afgifte toelaatbaarheidsverklaring (indien sprake van verwijzing, zie subparagraaf 4.4.4)
9. evaluatie van de ondersteuning

4.4.2 Ontwikkelingsperspectief
De school stelt in geval van extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op en legt
dit voor aan de ouders. In het ontwikkelingsperspectiefplan voor een leerling in het regulier
onderwijs zijn in ieder geval opgenomen:
•de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces;
•het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan;
•de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en
ondersteuning
Scholen voor speciaal onderwijs nemen in hun ontwikkelingsperspectief alleen de eerste twee
punten op.
Het door ons gebruikte format is het Ontwikkelingsperspectief 2.0 van de CED-groep.

4.4.3 Deskundigenadvies
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Het Samenwerkingsverband beslist over toelaatbaarheid tot het sbo en het so en is verplicht
daarvoor deskundigenadvies in te winnen. Het Samenwerkingsverband laat zich derhalve adviseren
door 2 deskundigen. Afhankelijk van de problematiek van het kind, kan een derde deskundige
geraadpleegd worden.

4.4.5 Toelaatbaarheidsverklaring en procedure

Inleiding

De procedure voor de verwijzing van een leerling naar het SBO of SO ziet er als volgt uit.
1. De school of instelling vraagt bij het SWV een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.
Ouders zetten hun handtekening onder de aanvraag.
2. Het SWV vraagt vervolgens een deskundigenadvies. De Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) luidt als volgt:
Artikel 34.8. Deskundigen Samenwerkingsverband
De deskundigen, bedoeld in artikel 18a, elfde lid, van de wet zijn een
orthopedagoog of een psycholoog en afhankelijk van de leerling over
wiens toelaatbaarheid wordt geadviseerd ten minste een tweede
deskundige, te weten een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een
kinderpsychiater, een maatschappelijk werker of een arts.

3. Het SWV kent, afhankelijk van het advies, wel of geen TLV toe, waarin staat
opgenomen of het een toelaatbaarheidsverklaring voor SBO of SO is, en indien SO,
voor welke categorie. Wettelijk geldt een TLV voor minimaal 1 heel schooljaar voor de
so-scholen. Het SWV kan voor een langere periode kiezen. Voor het sbo gelden geen
minimale eisen.
Onderstaande uitwerking van de procedure binnen het Samenwerkingsverband Waterland PO voor
het verkrijgen van een TLV, sluit aan bij wat hierover in het Ondersteuningsplan is opgenomen.
Het Samenwerkingsverband heeft een orthopedagoge en een GZ-psychologe ingehuurd, die een
advies afgeven over het wel of niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Beide deskundigen
hebben zitting in de commissie TLV, die onder voorzitterschap staat van de directeur. Afhankelijk
van de problematiek kan een derde deskundige geraadpleegd worden.
Directeur

: A. Loer

Lid 1

: drs. Y. Maessen, orthopedagoog/gz-psycholoog

Lid 2

: mevr. M. Sijtsma, maatschappelijk deskundige

Eventueel lid 3

: afhankelijk van de problematiek

Het is de bedoeling dat de deskundigen onafhankelijk werken en handelen vanuit de visie en
doelstellingen van het SWV. Zij moeten leerlingen waar nodig beschermen tegen belangen en
ambities van ouders, scholen of schoolbesturen. Zij zullen in het belang van de leerling in de eerste
plaats gericht zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden in het regulier basisonderwijs, maar handelen
ook vanuit de overtuiging dat de toewijzing van een speciale leeromgeving juist in het belang van
de leerling kan zijn.
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Uitgangspunten

a. De beslissingen van de deskundigen zijn gebaseerd op de handelingsgerichte afweging bij
elke aanvraag van een aantal vaste en iedereen bekende beoordelingsaspecten, inclusief
een afweging van de ernst van de situatie. De beoordelingsaspecten die de deskundigen
hanteren om tot een advies te komen, functioneren dus niet als slagboomcriteria. Het
kernpunt van de procedure is, dat het SWV het vertrouwen en het exclusieve mandaat
geeft aan een aantal experts met vastgestelde deskundigheid om het deskundigenadvies af
te geven. De deskundigen hebben ruime ervaring in het beoordelen van verwijzingsvragen
in het primair onderwijs. De deskundigen zijn in staat draagvlak voor beslissingen te
scheppen en met gezag te opereren. Slechts in uitzonderlijke gevallen (als er sprake is van
een beredeneerde afwijking) kan de voorzitter van de tlv-commissie het advies van de
deskundigen naast zich neerleggen.
b. De procedure is zo licht mogelijk en onnodige bureaucratie voor scholen wordt vermeden.
Dossiers bestaan zoveel mogelijk uit de documenten waar een school toch al mee werkt.
De dossiervorming en het deskundigenadvies moet wel zodanig van kwaliteit zijn, dat deze
vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. Het dossier blijft voor de school en de leerling
functioneren als groeidocument.
c.

De deskundigen geven formeel een advies over de TLV-aanvraag aan het SWV. Op een
deskundigenadvies volgt het formele TLV-besluit van het SWV en dat maakt zo nodig de
weg vrij voor ouders of school om bezwaar aan te tekenen.

d. Een basisschool plaatst niet een leerling eerst in het SBO of SO (als gastleerling of op
andere manier) en vraagt vervolgens de TLV aan. Dit om te voorkomen dat de deskundigen
in een onmogelijke positie worden geplaatst om eventueel weer een schoolwisseling af te
moeten dwingen. Als deze route van voldongen feiten open staat, kunnen de deskundigen
hun functie (te zorgen voor een uniforme toepassing van het deskundigenadvies) slechts
beperkt uitoefenen.
e. Een leerling met een TLV wordt door het SBO of SO ook daadwerkelijk geplaatst. Deze
plaatsingsplicht wordt begrensd door de feitelijke mogelijkheid voor een SBO/SO school tot
plaatsing.
f.

Wanneer een leerling ondanks alle inspanningen door geen enkele school geplaatst wordt,
heeft de directeur doorzettingsmacht. Dat betekent dat de directeur, gehoord hebbende het
advies van de deskundigen, plaatsing kan afdwingen.

Uitwerking

a. De toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd als er een overgang nodig is naar
SBO of SO vanuit:
1. het BaO
2. cluster 2
3. rechtstreekse instroom of onderinstroom (vanuit bijvoorbeeld een MOC of KDC)
4. de voorschool
5. zij-instroom (vanuit bijv. behandelsituatie)
6. thuiszitten
7. van SBO naar SO en vice versa en van de ene SO-categorie naar een andere. Voor
verplaatsing of verandering binnen een categorie er is geen nieuwe TLV nodig, dus
ook geen deskundigenadvies.
8. bij verlenging TLV
b.

Om te komen tot een deskundigen advies heeft de commissie TLV de mogelijkheid om in
gesprek te gaan met de belangrijkste betrokken partijen. Dit gesprek vindt plaats binnen
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BOOT. Dit gesprek geeft de school (of instelling) en de ouders de gelegenheid hun eigen
visie te geven op de passende leeromgeving voor de leerling.
Op basis van het dossier en de inbreng van de partijen tijdens het gesprek formuleren de
deskundigen vervolgens het deskundigenadvies over de best passende leeromgeving en
voor welke termijn. Centrale vragen zijn:
1. Wat is door de leerling, ouder en leerkracht op school/instelling ondernomen om
het probleem aan te pakken, en wat is gedaan om de sterke kanten te versterken?
2. Is er cyclisch gewerkt, ook met externe partners, aan de onderwijsondersteuning
van de leerling?
3. Wat heeft de leerling nodig om een bepaald onderwijskundig doel te bereiken?
4. Welke ondersteuning hebben ouders en de huidige of toekomstige school nodig?

Wanneer de deskundigen besluiten geen advies voor een TLV te geven, zullen zij ook
adviseren over mogelijke alternatieven. Het deskundigenadvies wordt altijd schriftelijk
gemotiveerd. Dit is nodig om school of ouders de gelegenheid te geven tot bezwaar en
beroep.

c.

Procedure
De school vraagt een TLV-advies aan bij het Samenwerkingsverband, vergezeld van het
leerlingdossier. Binnen een week volgt een bericht van ontvangst. Binnen maximaal drie
weken geeft het Samenwerkingsverband aan of het dossier voldoende basis biedt voor
beoordeling. Zo nodig geeft het Samenwerkingsverband aan wat voor aanvullende
informatie nog nodig is om tot een toelaatbaarheidsverklaring over te kunnen gaan. Bij
aanmelding wordt ook gekeken of het wenselijk is met ouders in gesprek te gaan om te
kijken wat de rol van de ouders is geweest in het voortraject. Tevens kan dan aan ouders
het vervolgtraject worden uitgelegd.
De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van informatie ligt bij de school. Ook indien
blijkt dat aanvullend onderzoek nodig is, dient dit te worden uitgevoerd door de school. Het
SWV heeft beperkt middelen beschikbaar voor eigen onderzoek.
De deskundigen kunnen op basis van bestudering van het dossier adviseren een MDObespreking te organiseren.
Bij aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring SO neemt de trajectbegeleider contact op
met de so school, waarbij de school geïnformeerd wordt over een mogelijke leerling met
vermelding van initialen en leeftijd. Hetzelfde gebeurt voor de sbo-school.

d. TLV
Als vervolg op het advies van de deskundigen volgt binnen maximaal twee weken de TLV
van het Samenwerkingsverband. De deskundigen bestuderen het dossier en maken een
dossieranalyse. Ten behoeve van de ontvangende school benoemen zij de onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de leerling, waarop de ontvangende school haar doelen voor
de komende periode kan baseren.
1. Het Samenwerkingsverband neemt het advies altijd over. De school en/of ouders
hebben vervolgens de gelegenheid tot bezwaar en beroep.
2. Het deskundigenadvies wordt uiterlijk binnen zes werkweken na de eerste
aanmelding van de school afgerond met een gemotiveerde beslissing over het advies
tot toelaatbaarheid. Bij een positief advies, met vermelding van:

de duur van de verwijzing;

plaatsing in SBO of SO en de ondersteuningscategorie die van toepassing is bij het
SO. Dit betreft:
o categorie 1 (cluster 4, LZ en ZMLK)
o categorie 2 (LG)
o categorie 3 (MG)
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3. Na het deskundigenadvies en het besluit van het Samenwerkingsverband om een
toelaatbaarheidsverklaring af te geven, wordt de toelaatbaarheidsverklaring verzonden
naar de school van herkomst, met een kopie naar de plaatsende school en de ouders. Het
kan voorkomen dat bij de vaststelling van de TLV blijkt dat vanwege de (combinatie van)
onderwijsbehoeften geen enkele vervolgschool het mogelijk vindt om de leerling te
plaatsen. In dat geval wordt in overleg met het CvB van de SBO of SO de best mogelijke
school aangewezen door de directeur van het SWV.
Indien gewenst voert de trajectbegeleider een gesprek met ouders nadat de
toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

In de begeleidende brief naar ouders wordt aangegeven dat plaatsing van het kind
plaatsvindt nadat de school het dossier heeft bestudeerd en heeft bepaald in welke groep
het kind geplaatst kan worden. Doorgaans neemt dit enkele weken in beslag.

Richtlijnen voor toelating tot een so-school in cluster 4.

De TLV hanteert de volgende richtlijnen:
1. Er is sprake van een ernstig gedragsprobleem. Dit moet zijn vastgesteld door een
psycholoog/orthopedagoog en/of een kinder-jeugdpsychiater. In het verslag moet duidelijk
zijn dat er sprake is van ernstige symptomen en/of van ernstige beperkingen in het
(sociaal) functioneren thuis en op school. De commissie TLV beslist of een verslag recent
genoeg is om te gebruiken.
2. Het gedrag manifesteert zich niet alleen in de school, maar ook in de thuissituatie of in de
vrije tijd.
3. In het voortraject is al het nodige gebeurd. De geboden ondersteuning aan het kind heeft
niet geleid tot verbetering in zijn ontwikkeling.
4. Het gedrag van het kind is belemmerend voor de leerontwikkeling. Dit kan zich uiten in een
leerachterstand bij het kind zelf als gevolg van zijn gedrag, maar het gedrag van het kind
kan ook dermate storend zijn, dat andere kinderen in hun leerontwikkeling worden
belemmerd. Ook kan het gedrag van het kind leiden tot een probleem in de interactie met
de leerkracht. Tenslotte kan het gedrag dusdanig agressief of impulsief zijn dat het niet
alleen een gevaar is voor de omgeving van het kind, maar ook voor zichzelf.

Een aantal aandachtspunten bij de overweging om wel of geen toelaatbaarheidsverklaring af te
geven:







Een gestelde diagnose is geen document wat recht geeft op….
Het gaat om wat er achter het gedrag van een kind zit. De
onderwijs/ondersteuningsbehoefte moet specifiek omschreven worden.
Een gestelde diagnose is het begin van een traject op de school, waarbij de geboden
ondersteuning wel of niet succesvol is.
Vroegtijdig signaleren helpt om de fases van basisondersteuning en extra ondersteuning
goed te doorlopen voordat er sprake kan zijn van plaatsing op de school voor speciaal
onderwijs.
Een filmpje of een observatie van een kind is vele malen waardevoller dan een ingevulde
vragenlijst. Hiervoor is wel toestemming van de ouders noodzakelijk.
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Het BOOT kan, evenals de ondersteuningsadviseur, meedenken met de school als het gaat
om de goede ondersteuning voor een kind.

Richtlijnen voor toelating tot een SO-school in cluster 3.

Richtlijnen voor toelating tot een SO-school voor ZML:

1. Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen zijn toelaatbaar.
EMB leerlingen zijn leerlingen met
A. een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ <
35), vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige senso-motorische problematiek (zoals
ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan), of
B. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten
gevolge van ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of
C. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te
reguleren gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen.

2. Leerlingen zijn toelaatbaar wanneer hun cognitieve mogelijkheden liggen onder het niveau
van IQ 55 en ze niet in aanmerking komen voor de richtlijn EMB.
3. Leerlingen zijn toelaatbaar indien de cognitieve mogelijkheden liggen tussen IQ 55 en 70.
Hiervoor geldt een onderscheid in leeftijd. Voor jonge kinderen tot 8 jaar kijken we niet
alleen naar het IQ, maar is er meer aan de hand. Er is dan sprake van meervoudige
problematiek, die door een ter zake deskundige is vastgesteld.(Een gediagnosticeerde
stoornis) Voor kinderen vanaf 8 jaar zijn ook de leervorderingen medebepalend en is er
sprake van een (zeer) geringe sociale redzaamheid.
4. Leerlingen zijn toelaatbaar als de huidige ondersteuning onvoldoende effect heeft
gesorteerd of wanneer de verwachting is dat dat effect onvoldoende zal zijn.
Daarnaast heeft de commissie TLV de mogelijkheid om naar eigen inzicht, maar altijd in goed
overleg met school en ouders, af te wijken van bovenstaande richtlijnen. We spreken dan van een
beredeneerde afwijking. Deze beredeneerde afwijking kan worden toegepast bij een goed
onderbouwde ondersteuningsvraag van de school.

Richtlijnen voor toelating tot een SO-school voor LZK:

-

1. Er is sprake van een ziekte, niet zijnde een motorische
aandoening. Ten gevolge van de ziekte is er sprake van een
beperking in de onderwijsparticipatie wat zich uit in:

Leerachterstand
Schoolverzuim
Zeer geringe zelfredzaamheid.
2. Daarnaast is er sprake van onvoldoende effect in het huidige
onderwijs en/of reguliere zorg.
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Richtlijnen voor toelating tot een SO-school voor LG:
Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij LZK, met dien verstande dat de beperkingen motorisch
gerelateerd moeten zijn.
Richtlijnen voor toelating tot een SO-school voor MG:
Zie de richtlijnen Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen..

Richtlijnen voor toelating tot een SBO-school
Speciaal basisonderwijs wordt in Nederland gegeven in aparte scholen als het basisonderwijs geen
adequaat antwoord kan geven op de hulpvraag van een kind. Als de ondersteuningsvraagvraag te
complex is, heeft het kind een aparte omgeving nodig. Of het kind die aparte omgeving nodig
heeft, is afhankelijk van het totaalbeeld van het kind. Dit beeld wordt verkregen door
handelingsgerichte diagnostiek, observatie, gesprekken met de leerkracht en de ouders enz. De
commissie TLV beslist of een kind die aparte omgeving nodig heeft. Er wordt zorgvuldig omgegaan
met de belangen van het kind, de ouders en de school. Het belang van het kind staat daarbij
voorop.
Onderstaande richtlijnen dienen als leidraad om te bepalen of een leerling toelaatbaar is voor een
school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
Er is sprake van specifieke onderwijsbehoeften met betrekking tot werkhouding, sociaal-emotionele
ontwikkeling/gedrag en cognitie.
Algemeen
De specifieke onderwijsbehoeften liggen hoofdzakelijk op het gebied van werkhouding, op sociaalemotioneel gebied/gedrag en/of een cognitieve beperking.
In veel gevallen is sprake van een combinatie van specifieke onderwijsbehoeften.
Bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO is doorslaggevend de constatering
dat de huidige basisschool of een andere basisschool, niet in staat is aan de onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften van het kind te voldoen, ook niet met inzet van specifieke
arrangementen.
Werkhouding
Er is sprake van een onvoldoende, bij de leeftijd passende taakhouding en zelfstandigheid. De
leerling komt (bijna) alleen tot werken bij 1:1 begeleiding en/of bekende, eenvoudige leertaken.
Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag op school
Uit observaties van de leerkracht, IB-er en extern deskundige (vanuit het ondersteuningsteam,
maar mogelijk ook vanuit de Jeugdhulpverlening) blijkt dat de leerling zich niet leeftijdsadequaat
ontwikkelt. Voorbeelden van sociaal-emotionele problematiek zijn: faalangst, angst in het
algemeen of specifiek in bepaalde situaties, onvoldoende impulscontrole, onvoldoende regulatie
van emoties, onvermogen in sociale situaties (m.n. met leeftijdsgenoten), onvermogen in het
aangaan van vertrouwensrelaties met volwassenen, somberheid, weinig zelfvertrouwen enz.
Cognitie
Uit individueel afgenomen psychodiagnostisch onderzoek blijkt dat er sprake is van een cognitieve
beperking:
Bij leerlingen met een IQ vanaf 70 geldt dat zij voldoende zelfredzaam en voldoende weerbaar
moeten zijn voor het onderwijsaanbod in en de specifieke setting van de speciale basisschool. Zij
moeten kunnen profiteren van sociale vaardigheidstraining die wordt geboden en aansluiting
vinden bij groepsgenoten.
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Uit individueel afgenomen psychodiagnostisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een
algehele cognitieve beperking, maar wel sprake is van een specifieke intelligentieopbouw, waardoor
leerachterstanden kunnen worden verklaard. Voorbeelden hiervan zijn: neuropsychologische
problematiek (aandacht, concentratie en geheugen), specifieke leerstoornissen (ernstige dyslexie),
taalstoornissen of ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld ASS).

Algemene onderwijsbehoeften op basis van kindkenmerken:










De leerling heeft het nodig dat eisen en verwachtingen ten aanzien van de
leerontwikkeling worden aangepast aan het tempo en niveau van de leerling.
De leerling heeft verlengde instructie en pre-teaching nodig.
De leerling heeft enkelvoudige opdrachten nodig.
De leerling heeft opdrachten nodig, waarbij niet meer dan één strategie centraal staat
en waar mogelijk met visuele ondersteuning.
De leerling heeft activiteiten nodig, waarmee hij geleerde vaardigheden zelfstandig kan
herhalen (inslijpen/automatiseren) en waarbij hij direct feedback krijgt (zelfcorrigerend
materiaal of een zeer nabije leerkracht).
De leerling heeft kleine leerstofstappen, korte taken en veelvuldige directe feedback
nodig.
De leerling heeft meer tijd nodig.
De leerling heeft een specifieke instructie en training nodig om zich didactische, sociale
en persoonlijke vaardigheden eigen te maken.
De leerling heeft een leerkracht nodig met empathie, geduld en specifieke vakkennis en
die in staat is tot het geven van individuele aandacht en het stellen van grenzen.

Samenvatting:
Er is sprake van:


Leerachterstanden: De leervorderingen vertonen een aanmerkelijke achterstand ten
opzichte van klasgenoten bij alle elementaire schoolse vaardigheden en/of in relatie tot de
eigen intellectuele capaciteiten.

EN/OF


Pedagogische en didactische beperkingen: De leerling heeft een onderwijsbehoefte
welke in de huidige optimale reguliere onderwijsleersituatie niet in voldoende mate kan
worden beantwoord, ook niet met inzet van extra ondersteuning.

EN/OF


Reactief gedrag van de leerling: De leerling heeft aanzienlijke reactieve emotionele
problemen door gevoelens van tekort schieten, die zich uiten in een negatief zelfbeeld, een
negatieve competentiebeleving ten aanzien van het leren (duidelijk last van de problemen)
en een negatief gevoel van welbevinden.
waarbij:



De reguliere basisschool niet in voldoende mate in staat is aan de onderwijsbehoeften
van de leerling te voldoen.
Inzet van extra ondersteuning in niveau 3 niet heeft geleid tot een positieve
ontwikkeling ten aanzien van bovenstaande.
De leerling niet de specifieke omgeving van het SO nodig heeft, maar past binnen het
aanbod van de speciale basisschool in de basisondersteuning of breedtezorg.

4.4.6 Rechtstreekse instroom vanuit voorschoolse voorzieningen
Voor een kleine groep leerlingen is bij de geboorte al duidelijk - of wordt op de voorschoolse
voorziening al duidelijk - dat zij aangewezen zullen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen
volgen daarom niet de reguliere route van ondersteuningstoewijzing, zoals deze is beschreven in
paragraaf 4.1. Toch zal de commissie TLV een uitspraak moeten doen over toelaatbaarheid. Of
deze jonge leerlingen toelaatbaar zijn tot het sbo of so moet blijken uit de voorgeschiedenis. In
sommige gevallen zal het VTO-team geraadpleegd kunnen worden, vaak betreft het kinderen van
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het MKD en in toenemende mate kinderen vanuit de peuterspeelzalen en kinderopvang. Afspraken
met deze laatste twee categorieën vindt u in hfdst. 4.5.1.

4.5 Doorgaande lijn
Het Samenwerkingsverband heeft afspraken gemaakt met zowel voor- en vroegschoolse
voorzieningen als met het voortgezet onderwijs over de doorgaande lijn in (extra) ondersteuning.
Voor de ontwikkeling van kinderen is het van het grootste belang dat er vroegtijdig wordt
gesignaleerd dat extra ondersteuning nodig is. Met vroegtijdig wordt hier bedoeld op de
peuterspeelzaal of in de kinderopvang. Als de basisschool bij de overgang van peuterspeelzaal naar
groep 1 op de hoogte is van extra ondersteuningsbehoeften, kan zij daar direct op inspelen. Dit
komt een ononderbroken ontwikkeling van het kind ten goede.
Hetzelfde is van toepassing op de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Voor de uitwerking van de afspraken zijn de instellingen/scholen verantwoordelijk. Voor de
totstandkoming van de afspraken ligt de verantwoordelijkheid bij het Samenwerkingsverband.

4.5.1 Beleidsafstemming met voorschoolse voorzieningen
Het beleid met betrekking tot signalering, overdracht en ondersteuning van het
Samenwerkingsverband en de voorschoolse voorzieningen wordt op elkaar afgestemd. Hierover is
momenteel overleg gaande met de gemeenten en de voorschoolse voorzieningen peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven. Met de gemeenten en de organisaties voor jeugdhulpverlening wordt
gesproken over teams van deskundigen vanuit de jeugdhulp die ingezet kunnen worden voor
integrale vroeghulp.
Met het VTO-team is nauw contact. Een medewerker van BOOT overlegt meerdere keren per jaar
met de coördinator van het VTO-team. Het VTO-team overlegt met BOOT als schoolkeuze aan de
orde is
Het Samenwerkingsverband werkt samen met het Medisch Kinderdagverblijf als schoolkeuze aan
de orde is. Een deskundige van BOOT adviseert de begeleidingscommissie van het MKD, wisselt
expertise uit en stemt af over rechtstreekse verwijzingen vanuit een MKD naar het onderwijs.
4.5.2. Overdracht voorschoolse voorzieningen
De afspraak tussen Samenwerkingsverband en voorschoolse voorzieningen met betrekking tot de
overdracht van leerlingen naar het primair onderwijs is dat er gebruik gemaakt wordt van een
overdrachtsformulier Voor kinderen waarbij extra ondersteuning in de voorschoolse fase is
gerealiseerd, wordt naast het overdrachtsformulier ook gebruik gemaakt van de 'warme'
overdracht. In alle gevallen wordt aan ouders toestemming gevraagd voor de overdracht van
gegevens. Ouders zijn op de hoogte van de inhoud van het overdrachtsformulier.

4.5.3 Beleidsafstemming met voortgezet onderwijs

Elke tweede maandag van de tweede oneven maand is er afstemmingsoverleg tussen de directeuren
Samenwerkingsverbanden PO en VO. Elke tweede dinsdag van de tweede even maand is er overleg
tussen de beleidsambtenaren onderwijs en jeugd van de gemeenten in de regio en de directeuren
Samenwerkingsverband PO en VO.
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De Samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs werken structureel samen om een
ononderbroken (leer)ontwikkeling van leerlingen te waarborgen.
Hieronder worden de gezamenlijke projecten beschreven:

Protocol ‘ Waterlandse Overstap’
De toeleiding van leerlingen uit groep 8 van het primair onderwijs naar LWOO- of PrO
voorzieningen in het voortgezet onderwijs is een taak waarvoor de Samenwerkingsverbanden po
en vo beide verantwoordelijkheid nemen en uitvoering aan geven. Dit is verankerd in afspraken
over de advisering in groep 8. Op basis van onderzoek naar de capaciteiten, leervorderingen en
sociaal-emotionele ontwikkeling is de toeleiding naar het voortgezet onderwijs vastgelegd in een
protocol met de naam “De Waterlandse Overstap”.
Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld op advies van de daartoe ingestelde
‘structurele werkgroep POVO’. In deze werkgroep hebben deskundige medewerkers van zowel PO
als VO zitting.
Digitaal overdrachtsdossier
Om bureaucratie te verminderen faciliteren de Samenwerkingsverbanden met elkaar een digitaal
instrument om leerlingengegevens in een veilige omgeving uit te kunnen wisselen ten behoeve van
de overstap van PO naar VO. Dit systeem (‘Onderwijs Transparant’) voldoet uiteraard aan de
daarvoor geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
Protocol ‘ Dyslexie’
Dyslexie leidt in het voortgezet onderwijs tot andere hindernissen voor leerlingen dan in het
primair onderwijs. Doorgaans kan een leerling met dyslexie in het primair onderwijs ondersteund
worden zonder dat daar een dyslexieverklaring voor nodig is.
Om in het voortgezet onderwijs gebruik te kunnen maken van faciliteiten, zoals gebruik van
hulpmiddelen en meer tijd voor toetsen en examens, is een dyslexieverklaring voorwaarde. Voor
leerlingen, die niet eerder in aanmerking gekomen zijn voor een onderzoek vanwege zeer ernstige
dyslexie, vergoed door de verzekeraar, wordt het dyslexieprotocol in werking gezet. Het
dyslexieprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld op advies van de daartoe
ingestelde ‘structurele werkgroep Dyslexie’. In deze werkgroep hebben dyslexie-experts van zowel
PO als VO zitting. Dyslexieonderzoeken die volgens dit protocol, via de zogenaamde
‘poortwachters’ aangevraagd zijn worden door de Samenwerkingsverbanden betaald. Vanuit de
Samenwerkingsverbanden wordt twee jaarlijks met behulp van deskundigen aan de hand van een
steekproef nagegaan of de dyslexieonderzoeken en verklaringen volgens landelijke richtlijnen
worden uitgevoerd c.q. afgegeven.
Overleg met gemeenten en ketenpartners
Met de invoer van passend onderwijs ontstond er voor beide Samenwerkingsverbanden een
uitdagende nieuwe situatie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Besloten is zo veel
mogelijk te ontwikkelen zaken en uit te voeren taken, waarbij gemeenten en ketenpartners
betrokken zijn én waarbij het meerwaarde voor leerlingen oplevert, samen aan te pakken.
De samenwerkingsrelatie heeft vanaf de invoer van passend onderwijs een structureel karakter,
door middel van maandelijks afstemmingsoverleg op directieniveau. Zo nodig vindt ad-hoc overleg
plaats. Twee maal per schooljaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de besturen van SWV POen VO.
Samen met de vertegenwoordigers van de gemeenten in Waterland organiseren de directeuren van
de Samenwerkingsverbanden tweemaandelijks beleidsvoorbereidend overleg en worden er
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4.5.4 Overdracht PO-V(S)O
De toeleiding van leerlingen uit groep 8 van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en
de toeleiding van leerlingen uit groep 8 naar LWOO- of PrO voorzieningen in het voortgezet
onderwijs is een taak waar de Samenwerkingsverbanden tezamen verantwoordelijkheid voor
nemen en uitvoering aan geven. Dit is verankerd in afspraken over de advisering in groep 8, het
onderzoek naar de capaciteiten, leervorderingen en sociaal-emotionele ontwikkeling en de
toeleiding naar het voortgezet onderwijs die zijn vastgelegd in een protocol met de naam “ De
Waterlandse Overstap” . Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld op advies
van de daartoe ingestelde werkgroep Waterlandse Overstap. In deze werkgroep hebben
deskundige medewerkers van zowel PO als VO zitting.

4.5.5

Regeling groei sbo-leerlingen op peildatum 1 februari

Sbo-scholen melden aan het Samenwerkingsverband het aantal ingeschreven kinderen per 1
februari. Tevens geven zij aan de mate van groei dan wel krimp gerekend vanaf 1 oktober
voorafgaand. Het Samenwerkingsverband draagt extra ondersteuningsbekostiging over voor de
groei van het aantal leerlingen vanaf 1 oktober per 1 augustus van het jaar waarin de groeitelling
plaatsvindt.
In
geval
van
krimp
draagt
het
Samenwerkingsverband
minder
ondersteuningsbekostiging over.
4.5.6

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo-scholen

Indien het bedrag wat benodigd is voor de overdracht van de ondersteuningsbekostiging aan de
sbo scholen ontoereikend is, zal deze moeten worden betaald door de aangesloten schoolbesturen.
Het te betalen bedrag zal worden gedeeld door het aantal basisschoolleerlingen binnen het
Samenwerkingsverband en vervolgens zullen de schoolbesturen worden aangeslagen voor een
bedrag per leerling.
4.5.7

Regeling groeibekostiging so-scholen

So-scholen melden aan het Samenwerkingsverband het aantal ingeschreven kinderen per 1
februari vanaf 1 augustus per categorie. Tevens geven zij aan welke kinderen in welke categorie de
school hebben verlaten tussen 1 augustus en 1 februari. Het Samenwerkingsverband draagt per 1
augustus naast de extra ondersteuningsbekostiging, ook de basisbekostiging en de materiele
bekostiging over voor de groei van het aantal leerlingen vanaf 1 oktober per 1 augustus van het
jaar waarin de groeitelling plaatsvindt. In geval van krimp draagt het Samenwerkingsverband
minder basisbekostiging, ondersteuningsbekostiging en materiele bekostiging over.
4.5.8

Overdracht bekostiging ontoereikend budget so-scholen

Indien het bedrag wat benodigd is voor de overdracht van de personele- en materiele bekostiging
aan de so scholen ontoereikend is, zal deze moeten worden betaald door de aangesloten
schoolbesturen. Het te betalen bedrag zal worden gedeeld door het aantal basisschoolleerlingen
binnen het Samenwerkingsverband en vervolgens zullen de schoolbesturen worden aangeslagen
voor een bedrag per leerling.

4.6 Ontwikkeling expertisecentrum – Gespecialiseerd Onderwijs
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4.6.1 Achtergrond stappenplan
Reeds bij de start van het Samenwerkingsverband Waterland PO werden in het Ondersteuningsplan
ambities geformuleerd die verder reiken dan de minimale wettelijke eisen. Met name het inrichten
van een bovenschoolse expertisefunctie gerelateerd aan voorzieningen van ‘gespecialiseerd
onderwijs’ vormt een belangrijk doel van de concrete vormgeving van de uitgangspunten Passend
Onderwijs.
Daarom heeft het SWV tijdens het eerste schooljaar van implementatie van de nieuwe wetgeving dit
thema op de agenda geplaatst. Tijdens een ‘duindag’ en door de inzet van een 3-tal werkgroepen is
de genoemde ambitie verder verkend. In opdracht van het bestuur is door de coördinator in
samenwerking met een extern adviseur een ‘Raamwerk vorming Expertisecentrum PO’ samengesteld
en tijdens een groot aantal interviews voorgelegd aan bestuurders van het SWV en directies van de
s(b)o-scholen. Het op basis van deze gesprekken opgestelde ‘Onderzoeksrapport planning vorming
Expertisecentrum PO’ is door het SWV-bestuur in de vergadering van 3 december 2015 unaniem
onderschreven.

4.6.2 Aanpak
Het ‘Raamwerk’ en het ’Onderzoeksrapport’ voorzien in een fasegewijze invoering van het beoogde
Expertisecentrum en de daaraan gerelateerde voorzieningen voor ‘gespecialiseerd onderwijs’ (de
huidige s(b)o-scholen).
Tijdens de eerste fase van 2015-2018 worden met name de inhoudelijke en bestuurlijke stappen in
het regulier onderwijs, de sbo- en so-scholen en de ambulante ondersteuners gezet die noodzakelijk
geacht worden om het beoogde einddoel te bereiken. In een tweede fase 2018-2020 kan dan de
definitieve vormgeving van beide functies onder één bestuur tot stand komen.
Al in een reeks van jaren wordt is in het SWV Waterland bij de planvorming en concrete uitwerking
van het beleid Passend Onderwijs een belangrijke rol weggelegd voor werkgroepen bestaande uit
vertegenwoordigers uit het scholenveld. Als geen ander kennen zij de dagelijkse praktijk in de
scholen en het SWV waardoor implementatie van nieuwe aanpakken met draagvlak en aansluitend
op reeds bestaande constructieve samenwerking tot stand kan komen.
Ook nu wordt voor de invoering van het bovenschoolse Expertisecentrum en de omvorming van de
s(b)o-scholen naar voorzieningen gespecialiseerd onderwijs wordt een werkgroep samengesteld.
Deze werkgroep GO-EXPO wordt voorgezeten door de directeur van het SWV en bestaat uit
vertegenwoordigers vanuit de directies van basis- en s(b)o-scholen, intern begeleiders, ambulant
begeleiders c.q. ondersteuners, gedragswetenschappers, medewerkers van BOOT en de ouders. Bij
de voorbereiding en uitvoering van de in de jaarlijkse stappenplannen opgenomen activiteiten, speelt
de werkgroep een belangrijke rol. Naar behoefte kan voor de procesmatige en/of inhoudelijke
(onderwijskundige- juridische-financiële) ondersteuning externe deskundigheid worden ingeroepen.

4.6.3 Regulier onderwijs:
Hoewel de onderwijskundige uitwerking van het regulier onderwijs tot de eerste verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen behoort, is uiteraard een nauwe samenwerking met het SWV
van groot belang. De beoogde doelen met betrekking tot de uitwerking van de expertisefunctie en
het gespecialiseerd onderwijs zijn alleen te behalen als het regulier onderwijs op die ontwikkelingen
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wordt voorbereid. In het Ondersteuningsplan en de jaarlijkse Activiteitenplannen van het SWV
kunnen samenhangend de door de besturen te initiëren activiteiten en de door het SWV te
organiseren en te faciliteren ondersteuning worden gepland en uitgevoerd.
Dat is de reden dat de schoolbesturen wordt gevraagd dit thema hoog op de eigen professionaliseringsagenda te plaatsen. Ter stimulatie en ter aanvulling op de door de schoolbesturen reeds
ondernomen en geplande activiteiten zal het SWV het volgende initiatief ondernemen:

- bevorderen dat alle schoolbesturen deze thema’s met voorrang opnemen in de onderscheiden
Activiteitenplannen e.v.

4.6.4 Expertisefunctie:
- het voormalig Zorgplatform, de 1-loketfunctie en de ambulant begeleiders worden organisatorisch
onder het SWV inéén gevoegd tot een Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT)
- op basis van een uitgevoerde inventarisatie onder de reguliere scholen, worden, gezamenlijk met
de werkgroep, voorstellen gedaan m.b.t. cursussen/workshops voor personeel en ouders van
basisonderwijs en s(b)o-scholen. Hiervoor kunnen ook externe deskundigen zoals bijv. van het CED,
Triversum, Bascule en de SBZW worden ingeschakeld. In de planperiode 2018-2022 wordt ingezet op
leerkrachtkringen, als vervolg op de leerkrachtconferentie Gedrag van A tot Z.
- de medewerkers van BOOT worden geïnformeerd en geschoold in de wijze waarop naar het
gespecialiseerd onderwijs te verwijzen leerlingen, niet meer op ‘schoolsoort’ maar o.b.v.
ondersteuningsbehoeften/uitstroomperspectief worden geplaatst.
- de ambulant begeleiders zijn allemaal één dagdeel per week werkzaam in sbo- of so-school.
- vanuit de werkgroep GO-EXPO wordt een overzicht gemaakt van de expertise die op basisscholen
aanwezig is en welke mogelijkheden dit biedt om binnen het SWV tot bao<->bao-plaatsing, tijdelijke
en partiële plaatsing en plaatsing op de beschikbare ‘tussenvoorzieningen’ regulier/gespecialiseerd
onderwijs over te gaan.
4.6.5. Gespecialiseerd onderwijs:
- de directies van de so en sbo-scholen verdiepen zich in de mogelijkheden die het
doelgroepenmodel biedt voor plaatsing van leerlingen op ondersteuningsbehoefte. Verder bekijken
ze de mogelijkheden tot gezamenlijke scholing in het verbeteren van de mogelijkheden tot
differentiatie en het in de praktijk effectief hanteren van het ontwikkelings- perspectief (OPP) i.r.t.
opbrengstgericht werken. Naast deelname aan de voor het regulier onderwijs te organiseren
bijeenkomsten, zal voor het s(b)o-personeel aanvullende scholing worden verzorgd. De beoogde
verbetering van de differentiatie betreft met name het vergroten van de handelingsbekwaamheid
t.a.v. ‘sturing op gedrag’ en ’autistiform gedrag’.
- de inzet van ict kan een waardevolle bijdrage leveren aan de wijze waarop leerkrachten beter in
staat zijn om te gaan met (toenemende) verschillen tussen leerlingen. Behalve deelname aan de voor
alle scholen van het SWV geplande bijeenkomsten zal voor de s(b)o-scholen extra scholing worden
aangeboden specifiek gericht op de leerlingen met extra ondersteunings- behoeften.
- de kleuterafdelingen van het Tangram, de Sint Vincentiusschool, de Martin Luther Kingschool, de
Alexander Roozendaalschool (cluster 2) en het Medisch kinderdagverblijf organiseren
uitwisselingsbijeenkomsten en gezamenlijke scholing.
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- gedurende het schooljaar wordt een leerkracht van de Bets Frijlingschool voor 0,3 fte ingezet in 3
scholen voor s(b)o (reeds gerealiseerd).
- er wordt een ontwikkelingsperspectief voor kleuters ontwikkeld, gebaseerd op het
doelgroepenmodel, welke in alle s(b)o scholen wordt geïntroduceerd.

4.6.6 Bestuurlijke besluitvorming:

- de schoolbesturen van het Samenwerkingsverband Waterland PO hebben een ‘intentieverklaring’
ondertekent tot de vorming van een Expertisecentrum en de daaraan gerelateerde omvorming van
het s(b)o-onderwijs tot voorzieningen voor Gespecialiseerd Onderwijs.
- daar waar eerst werd gesproken over de vorming van 1 schoolbestuur voor de 5 s(b)o scholen, is nu
duidelijk dat dit op korte termijn niet gerealiseerd zal worden. De schoolbesturen hebben wel de
intentie uitgesproken tot een meer intensieve samenwerking.

4.6.7 Projectleiding:
Op basis van de bestuurlijke besluitvorming komt de implementatie van de jaarlijkse stappenplannen
onder leiding van de directeur van het SWV tot stand. De GO-EXPO werkgroep speelt een belangrijke
rol bij het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de voorbereiding en daadwerkelijke
uitvoering van de jaarlijks geplande activiteiten. De directeur informeert het bestuur van het SWV
stelselmatig (vast agendapunt) over de voortgang en resultaten.

4.6.8 Ambitie voor de komende jaren:


Verdergaande samenwerking tussen de teams van de scholen op basis van het
doelgroepenmodel



Ontwikkelen van een ontwikkelingsperspectiefplan voor alle scholen op basis van het
doelgroepenmodel



Gezamenlijke scholing van de teams op pedagogisch meesterschap.



Komen tot een gezamenlijke opvang van kleuters met ontwikkelingsachterstand in de regio.



Jeugdhulpverlening positioneren in de scholen, waar dat nog niet aan de orde is.



Onderzoeken van de mogelijkheid tot specialisering op die gebieden waarvoor het wenslijk is
(kinderen met ASS-problematiek en kinderen met internaliserende gedragsproblematiek)

4.7 Samenwerking met cluster één
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs blijft het onderwijs in Cluster 1 landelijk
georganiseerd. De redenen hiervoor zijn de beperkte omvang van de doelgroep en de specialistische
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expertise. In deze regio is Koninklijke Visio de organisatie die de ondersteuning voor blinde en
slechtziende leerlingen (Cluster 1) biedt. Cluster 1 gaat wettelijk geen deel uitmaken van het
Samenwerkingsverband. Vanuit Visio Onderwijs is er een contactpersoon verbonden aan het
Samenwerkingsverband die benaderd kan worden bij vragen rondom het onderwijs aan visueel
beperkte leerlingen.

Het streven van Visio Onderwijs is zoveel mogelijk kinderen met een visuele beperking op reguliere,
of speciale, scholen thuisnabij onderwijs te laten volgen. Op dit moment wordt bijna 75% van de
leerlingen door de Ambulant Onderwijskundige Dienst van Visio begeleid. Om dit te realiseren wordt
ondersteuning op maat geboden. Op basis van de onderwijsbehoeften van het kind en de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht wordt een Begeleidingsplan opgesteld. Ondersteuning
aan docenten en leerlingen kan bestaan uit: ambulante onderwijskundige begeleiding, advies,
coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant
onderwijskundig begeleider blijven er financiële middelen beschikbaar t.b.v. de visueel beperkte
leerling. De toekenning van deze middelen zal centraal via Cluster 1 gaan lopen. 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, hun kind aanmelden bij Koninklijke Visio. Na onderzoek, beoordeelt de Commissie van
Onderzoek of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op een Cluster 1
indicatie. Hierbij wordt ook aangegeven of het kind recht heeft op ambulant onderwijskundige
begeleiding met eventueel aanvullende bekostiging of op onderwijs op één van de scholen voor
leerlingen met een visuele beperking van Visio.
4.8

Samenwerking met cluster 2.

De Alexander Roozendaalschool is een cluster 2-school voor kinderen met een Taal Ontwikkelings
Stoornis. (TOS) De wetgever heeft bepaalt dat deze schoolsoort niet onder het
Samenwerkingsverband valt. Toch maakt de school onderdeel uit van ons dekkend netwerk in de
regio.
Kinderen die worden aangemeld, moeten voldoen aan de toelatingscriteria van de school. Een
medewerker van BOOT kijkt samen met de basisschool en ouders of aan de criteria wordt voldaan.
Aanmelding gaat dan via BOOT.
Kinderen die niet voldoen aan de criteria voor toelating kunnen wel ambulant worden begeleidt. De
ambulante dienst van de school verzorgt begeleiding voor kinderen met communicatieve en/o f
auditieve beperkingen in het regulier basisonderwijs
Als scholen vragen of zorgen hebben over leerlingen met een gehoor- of een spraak-/ taalprobleem,
terwijl de ernst van de stoornis niet valt binnen de grenzen zoals die in de richtlijn zijn aangegeven of
er is (nog) geen diagnose gesteld, dan kan de basisschool school bij Viertaal Consultatie en Advies
aanvragen.
C&A is een kortdurende en laagdrempelige ondersteuningsvorm. C&A wordt ingezet om de
ondersteuningsbehoefte en onderliggende (hulp)vragen goed in kaart te brengen en om direct
handelingsgerichte adviezen te geven aan de leerkracht.

4.9

Leerlingen met epilepsie
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Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van
specifieke onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband
Onderwijs en Epilepsie (LWOE).
Het LWOE wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse epilepsiescholen
‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn verbonden aan een
Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde leerstoornissen,
respectievelijk Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN).
Het LWOE biedt ondersteuning voor leerlingen met epilepsie in het regulier onderwijs en leerlingen
in het speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of
Samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig
begeleider van het LWOE. Indien meer intensieve ondersteuning nodig is, wordt de
ondersteuningsbehoefte en het begeleidingsarrangement voor de betreffende leerling vastgesteld.
Naast de eerste preventieve interventie worden de volgende arrangementen onderscheiden: lichte
begeleiding, medium begeleiding en zware onderwijszorg. De lichte begeleiding is screenend en
kortdurend van aard. De medium begeleiding is handelingsgericht en langer durend van aard.
In voorkomende gevallen zal het LWOE het Samenwerkingsverband zware onderwijszorg adviseren
om een leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs.
Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE een signaleringslijst aangaande het
herkennen van epilepsieproblematiek. Tevens biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing
met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag.

5. SAMENWERKING MET OUDERS
“Uit onderzoek blijkt dat een goede band tussen school en ouders niet alleen de schoolprestaties
bevordert, maar ook de werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en het algehele
welbevinden van het kind, overigens ongeacht de achtergrond van het gezin of het
opleidingsniveau van de ouders.” (Steven Pont)
Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling
van kinderen ten goede. Ouders continu betrekken bij het proces en hen in de juiste positie
brengen is dan ook een van de kerndoelstellingen van passend onderwijs.
Het betrekken van ouders bij onderwijs en het benadrukken van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid bij de opvoeding is van cruciaal belang voor het vergroten van de
onderwijskansen van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat niet zozeer de participatie op school maar
de betrokkenheid thuis een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van
kinderen. “Good parenting at home” leidt doorgaans tot meer zelfvertrouwen, betere prestaties in
taal en rekenen en een verdere ontwikkeling van sociale competenties. Investeren in
ouderbetrokkenheid thuis draagt dus zichtbaar bij aan het vergroten van ontwikkelingskansen bij
kinderen.
5.1 Ouders als educatief partner
In de eerste plaats hebben ouders een stem in de ondersteuningsplanraad. Op die manier hebben
ze ruime mogelijkheden hun belangen te behartigen. Uiteindelijk stemmen ze in met het beleid van
het Samenwerkingsverband.
De communicatie met ouders verloopt o.a. via de website. Op de website kunnen ouders alle
informatie vinden die ze nodig achten. Er is voor hen een speciale button aangemaakt, waaronder
ze alle benodigde informatie kunnen vinden. Het Samenwerkingsverband propageert bij scholen
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dat ouders in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd over eventuele extra
ondersteuningsbehoefte bij hun kind. In het verdere verloop van het traject zijn ouders altijd
betrokken tot en met het deelnemen aan het ondersteuningsteam van de school. De samenwerking
tussen ouders en school bij het vinden van de juiste ondersteuning voor een leerling is essentieel.
Ouders/verzorgers zijn daarbij de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. De
leerkracht is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed
onderwijs aan de leerlingen, waaronder pedagogisch klimaat, didactiek, de klassenorganisatie, etc.
Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden
(h)erkennen, maar anderzijds continu met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen zij
profiteren van elkaars kennis, bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. Het in
continue dialoog vinden van oplossingen noemen we educatief partnerschap.
Het Samenwerkingsverband organiseert en stimuleert educatief partnerschap in de praktijk door
middel van:


ouders altijd deel te laten nemen aan de bespreking over hun kind bij het MDO;



een nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband voor ouders;



communicatie met ouders via de website;



een paragraaf
schoolgidsen;



concrete afspraken over het betrekken van ouders bij het arrangeerproces;



op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief;



betrekken van ouders bij het vinden van een passende plek op een andere school;



informatie over ondersteuning door andere instanties, bijvoorbeeld het jeugdhulpverlening
en het CJG.

met

informatie
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het

Samenwerkingsverband
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5.2 Afstemming rondom individuele leerlingen
In de continue samenwerking tussen ouders en school is het van belang dat ouders van een
leerling goed in positie worden gebracht. Op schoolniveau worden “rechten en plichten” vastgelegd.
Vrijwel alle scholen van ons Samenwerkingsverband nodigen ouders nu uit bij de bespreking van
hun kind in het ondersteuningsteam. We streven naar een 100% score.
Indien er sprake is van een ontwikkelingsperspectiefplan voor een leerling, dienen ouders in te
stemmen met het handelingsdeel van dit plan.
Als op basis van de extra ondersteuning een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd, is het
de school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt bij het Samenwerkingsverband. Ouders
tekenen op het aanvraagformulier TLV voor gezien.
Voor vragen, ondersteuning en begeleiding kunnen ouders altijd terecht bij
Samenwerkingsverband door het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team in te schakelen.

het

5.3 Ouders en medezeggenschap
Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het Samenwerkingsverband is
vormgegeven:
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1. via het adviesrecht dat de medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het
schoolondersteuningsprofiel;
2. via instemmingsrecht in de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband.

5.4 Ouders en communicatie.
De informatie aan ouders over de ondersteuningsvoorzieningen
ondersteuningsmogelijkheden verloopt op twee manieren.

en

de

onafhankelijke

De eerste manier is via de school van hun kind(eren). Scholen informeren ouders over de
mogelijkheden van de school, de voorzieningen van het Samenwerkingsverband en de
ondersteuningsmogelijkheden. Het Samenwerkingsverband informeert de ouders via de website en
periodieke informatie in regionale dag- en weekbladen.
6. ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND
De 13 besturen verenigd in het Samenwerkingsverband onderschrijven de doelstellingen van het
Samenwerkingsverband en kunnen zich vinden in de uitgangspunten van handelingsgericht
werken.
De besturen van de speciale scholen en de besturen van de speciale scholen voor basisonderwijs
hebben uitgesproken dat hun scholen voorzieningen zijn van het Samenwerkingsverband en als
zodanig ook bestuurd gaan worden. De speciale scholen en speciale basisscholen zullen zich gaan
ontwikkelen tot scholen voor gespecialiseerd onderwijs.

a. Bestuurlijke uitgangspunten
Het Samenwerkingsverband heeft gekozen voor het stichtingsmodel als bestuursvorm. In het kader
van de governance is gekozen voor een directeur –bestuurder met gedelegeerde bestuurstaken,
vanuit een toezichthoudend bestuur.
Inrichting organisatie
Het Samenwerkingsverband is organisatorisch als volgt ingericht:

Medezeggenschapsraad personeel

Toezichthoudend
bestuur
Ondersteuningsplanraad

Stuurgroep
beleid

Directeurbestuurder
Denktankgroep

Klankbordexpert
groep
TLV

BOOT
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Scholen
Organen en commissies die binnen het Samenwerkingsverband bestaan zijn:
•het toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur heeft o.a. als verantwoordelijkheden:
•

intern toezicht te houden aan de hand van een door het bestuur op te stellen
toezichtkader,

•

toezicht te houden op de rechtmatige bestemming en aanwending van de stichting,

•

het aanwijzen van een registeraccountant,

•

toestemming te geven voor de wijziging van strategische doelstellingen,

•

vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en meerjarenbegroting,

•

vaststelling van het jaarverslag,

•

vaststelling en wijziging van het managementstatuut/bestuursreglement,

•

het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten.

De directeur-bestuurder is o.m. verantwoordelijk voor:
•

het leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken,

•

de voorbereiding en uitvoering
Samenwerkingsverband,

•

het verrichten van de daarvoor noodzakelijke handelingen,

•

het vertegenwoordigen van de stichting,

•

het leiding geven aan de medewerkers van het Samenwerkingsverband,


•

van

het

beleid

en

de

activiteiten

van

het

de externe vertegenwoordiging van het Samenwerkingsverband bij inspectie, gemeenten
en andere overlegorganen in Waterland,
het communiceren van de resultaten van het Samenwerkingsverband naar scholen, ouders
en externe belanghebbenden.

Daarnaast is de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor:


het adviseren en informeren van de voorzitter en het bestuur,



het voorbereiden van de bestuursvergadering i.s.m. de voorzitter,



creëren van draagvlak en draagkracht binnen het Samenwerkingsverband i.s.m. de
voorzitter,



het monitoren van de resultaten, het bewaken van voortgang en het communiceren over
resultaten van het Samenwerkingsverband i.s.m. de voorzitter,
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tijdig laten opstellen van de begroting en het
Samenwerkingsverband i.s.m. de penningmeester,

financieel

jaarverslag

van

het



toezicht houden op de financiële administratie van de stichting en zorg dragen voor
regelmaat in facturering en betalingen i.s.m. de penningmeester,



het bewaken van de uitvoering van het treasury-statuut i.s.m. de penningmeester,



het coördineren van de uitvoering van projecten en structurele activiteiten opgenomen in
het ondersteuningsplan,



inrichten van de organisatie van het Samenwerkingsverband en het vormgeven van de
coördinatie en uitvoering,



initiëren van nieuwe ontwikkelingen,



afstemmen van/op ontwikkelingen binnen andere gremia,



het up-to-date houden van de website van het Samenwerkingsverband,



de
communicatie
met
Samenwerkingsverband,



schrijven van het ondersteuningsplan en het actualiseren van de daarmee verbonden
informatie,

scholen

en

ouders

over

ontwikkelingen

in

het

Taken van het toezichthoudend bestuur:
a. vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie
en visie);
b. vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting
van het Samenwerkingsverband;
c. vaststelling van het toezichtkader;
d. vaststelling van het jaarverslag van de stichting;
e. vaststelling en wijziging van het delegatiebesluit
eventuele kaders voor de directeur;
f.

het aangaan of
gezagsorganen;

wijzigen

van

alsmede vaststelling van

aansluitingsovereenkomsten

met

bevoegde

g. de aanwijzing van de registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
h. het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en op de naleving van
de vigerende code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 171 lid 1 a van de Wet
op het primair onderwijs en de afwijkingen van die code;
i.

het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending
van de middelen van het Samenwerkingsverband verkregen op grond van de Wet
op het primair onderwijs;

j.

reorganisatie waarbij groepen personeelsleden zijn betrokken;

k. aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
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l.

benoeming of ontslag en vaststelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van
de directeur van het Samenwerkingsverband;

m. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van
de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.

De voorzitter van het toezichthoudend bestuur:


vervult zijn taak onafhankelijk, integer en op professionele wijze;



leidt de vergaderingen van het bestuur;



bewaakt de roldiscipline van het bestuur (zowel intern als jegens de directeur);



bewaakt de evenwichtige belangenafweging binnen het bestuur;



bewaakt de agenda van het bestuur conform de jaarplanning;



fungeert als verbindende factor binnen het Samenwerkingsverband;



is voor de directeur het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur;

en is verantwoordelijk voor:
•

het voorbereiden van de vergaderingen van bestuur, i.s.m. de directeur,

•

het voorzitten van de vergaderingen,

•

het creëren van draagvlak en draagkracht binnen het Samenwerkingsverband i.s.m. de
directeur,

•

regelmatig overleg met de directeur,

6.2 de ondersteuningsplanraad


jaarlijks opnieuw voor 4 jaar vaststellen van het ondersteuningsplan



gevraagd en ongevraagd advies geven m.b.t. het beleid van het Samenwerkingsverband



2 keer per jaar geïnformeerd over de begroting en de exploitatie van het
Samenwerkingsverband, naast andere relevante zaken zoals behalen doelen, aantal
verwijzingen etc.

6.3 de medezeggenschapsraad personeel


Omdat
het
Samenwerkingsverband
personeel
in
dienst
heeft,
is
er
een
medezeggenschapsraad voor het Samenwerkingsverband ingesteld, die alleen bestaat uit
personeel. Deze raad heeft dezelfde bevoegdheden conform de Wms die gelden voor een
medezeggenschapsraad als geheel en voor de personeelsgeleding van een
medezeggenschapsraad.
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6.4 werkgroepen en adviesraden
Stuurgroep beleid
Voorafgaand aan de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur zal deze werkgroep
inhoudelijke vraagstukken behandelen en voorstellen doen aan de directeur. De directeur verwerkt
deze voorstellen in zijn beleid, wat hij bespreekt met het toezichthoudend bestuur. Zo weten de
bestuurders dat hun schoolbestuurlijke belangen al in een eerder stadium zijn meegewogen in de
beleidsvoorstellen.

Klankbord-expertgroep
De klankbord-expertgroep is een groep van directeuren en intern begeleiders basisonderwijs,
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, die de directeur vanuit de praktijk adviseert en
relevante signalen uit het onderwijsveld oppakt en weet te duiden. Daarnaast kan de klankbordexpertgroep een rol spelen als het gaat om ontwikkelen van beleid voor de toekomst. De directeur
neemt de mening van de klankbord-expertgroep mee in zijn overleg met de stuurgroep beleid.
Taken:


het beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten volgen, toetsen en evalueren;



adviseren ten behoeve van de verdere beleidsontwikkelingen;



bewaken van de gezamenlijke visie op Passend Onderwijs en de kwaliteit van het
onderwijs;



relevante signalen uit het onderwijsveld oppakken;



gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid.

Denktankgroep
Een groep bestaande uit intern begeleiders van 7 verschillende scholen die meedenkt over
praktische zaken binnen het Samenwerkingsverband. Te denken valt aan de ontwikkeling van het
groeimodel i.p.v. het onderwijskundig rapport.

6.5 BOOT

BOOT is het uitvoerend deel van het Samenwerkingsverband Waterland en werkt nauw samen met
de GGD-ZW en de School Begeleiding Zaanstreek Waterland.(SBZW).
BOOT is de afkoring van : Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team
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De Coördinator van BOOT is Yvonne Maessen. Voorzitter MDO : Yvonne Maessen

De kernactiviteiten van de Trajectbegeleiders zijn (met specifieke deskundigheid)

Marga Sijtsma

: Maatschappelijk deskundige ( Voormalig Cluster 4 PI /ZMOK)

Peter Luiken

: Onderwijsdeskundige (specifieke kennis van ZMLK)

Didi Spruijt

:Onderwijsdeskundige (specifieke kennis : TOS)

De taken bestaan uit:



Ondersteuning voor de
ondersteuningsvragen.



Ondersteuning voor ouders, instellingen en scholen d.m.v. consultaties/overleg.



Organiseren van een MultiDisciplinair Overleg waar voor leerlingen in overleg met ouders,
school en andere betrokken instellingen een op maat gesneden advies wordt geformuleerd
ten aanzien van de schoolloopbaan van het kind en de daarbij passende (eventuele)
hulpverlening.



Dossiersamenstelling en ondersteuning van de aanvragen ten behoeve van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de speciale scholen in het Samenwerkingsverband
(SBO en SO) en of daarbuiten.



Begeleiden van de aanvragen t.b.v. cluster 2 arrangementen voor kinderen met een Taal
Ontwikkelings Stoornis (T.O.S.) (Licht- medium en/of intensief).



Verstrekken van op maat geformuleerde ondersteuning op basis van onderwijsbehoefte en
ondersteuningsvraag op de basisschool en/of SO en SBO scholen door inzet van Ambulante
Begeleiders.



Crisisbemiddeling voor leerlingen die dreigen thuis te komen te zitten.

scholen

bij

het

formuleren

van

onderwijsbehoeften

en

Het team van Gespecialiseerde Ambulante Begeleiders met hun specifieke achtergrond, bestaat uit:
•

Henny van der Graaf

( Cluster 4)

•

Joke Idema

( Cluster 3) LZ/ LG / MG

•

Els Huigsloot

( cluster 3) ZMLK

•

Manon van der Meulen

( Cluster 4)

•

Els Wijnhorst

( SBO)

•

Jacqueline Du Pont

( Cluster 4)

•

Chruf van Kempen

( taal-leesspecialist, Dyslexie)

•

Jaap Schilder

( SBO )

De werkzaamheden van de ambulante begeleiders richten zich op :
•

Ondersteuning bij het opstellen van Ontwikkelingsperspectief,
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•

Didactische en pedagogische tips,

•

Deelname aan vergaderingen op school (ondersteuningsteam),

•

Begeleiding trajecten PO – VO,

•

Specifieke training rondom boosheid en emoties ( Toontje, Piep zei de muis ),

•

Aansturing gedrag,

•

Overleg met ouders,

•

Betrokken bij verwijzing en of aanvragen ( TLV) :Toelaatbaarheid SO en SBO.

6.6 Medezeggenschap
Ondersteuningsplanraad
In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat ieder Samenwerkingsverband een
ondersteuningsplanraad (OPR)moet oprichten. In de wet is geregeld dat het ondersteuningsplan
ten minste één keer in de vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd en de
instemming moet hebben van de OPR. Dit betekent echter niet dat de OPR maar één keer in de
vier jaar bijeen hoeft te komen. Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel
degelijk een belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een kritische
blik naar het ondersteuningsplan te blijven kijken en de uitvoering daarvan te volgen.
Het Samenwerkingsverband wil minimaal twee maal per jaar met de ondersteuningsplanraad
bijeen komen, waarin in ieder geval evaluatie, jaarplanning en begroting aan bod komen. Op deze
wijze is de
ondersteuningsplanraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het
Samenwerkingsverband en zijn zij in staat om het bestuur te adviseren over
gewenste
ontwikkelpunten. De OPR kan zelf gebruikmaken van het initiatiefrecht, zoals omschreven in artikel
6 van de WMS. Dit betekent dat de OPR onder andere voorstellen kan doen aan het bestuur van
het Samenwerkingsverband.
De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke
medezeggenschapsorganen van de scholen en wel zo dat het aantal leden voor de helft uit ouders
en voor de helft uit leerkrachten bestaat.
Hetgeen voor ons Samenwerkingsverband betekent, dat de OPR bestaat uit zes leden:
OPSO:

leerkracht

mevr. A. Koenen

SPOOR:

ouder

mevr. J. de Ruijter

SKOV:

ouder

mevr. M. Everaars

CPOW:

ouder

dhr. B. de Klerk

Altra/Orion:

leerkracht

vacature

1pitters:

leerkracht

mevr. S. Stegers

De OPR kent twee adviserende leden die de kwaliteitszetel S(B)O bezetten: mevr. A. Poppelier van
het Tangram namens het personeel. De zetel namens de ouders is vacant.
Het
bestuur
van
het
Samenwerkingsverband
heeft
zorg
gedragen
voor
een
medezeggenschapsstatuut en een reglement vastgesteld voor de OPR. Statuut en reglement zijn in
overeenstemming met de Wet op de Medezeggenschap op Scholen.
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Het Samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie als bedoeld in
artikel 30 in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Medezeggenschapsraad Personeel
Deze raad bestaat uit personeelsleden van het Samenwerkingsverband, te weten dhr. P. Luiken,
mevr. M. van der Meulen en mevr. J. Idema en heeft dezelfde rechten als een
medezeggenschapsraad op schoolniveau.

6.7 Personeel
Het bestuur van het Samenwerkingsverband heeft bepaald dat de volgende expertise noodzakelijk
is voor een goede uitvoering van passend onderwijs binnen het Samenwerkingsverband:
1. Multidisciplinair overleg voor leerlingen met ingewikkelde onderwijs-ondersteuningsvragen
op niveau 3. Hierbij is ook de consultatiefunctie ondergebracht.
2. Trajectbegeleiding voor leerlingen met complexe onderwijs-ondersteuningsvragen waarbij
meerdere instanties zijn betrokken.
3. Maatschappelijke
deskundigheid
voor
contacten
en
samenwerking
met
jeugdhulpverleningsinstanties zoals Bureau Jeugdzorg, Altra, Spirit, Evean thuiszorg etc.
Daarnaast op Samenwerkingsverbandniveau complexe ondersteuningsvragen, die niet door
het ondersteuningsteam van de school beantwoord kunnen worden, waarbij het accent ligt
op complexe gezinssituaties. Ook inzet in commissie TLV.
4. Orthopedagogische en psychologische deskundigheid t.b.v. nadere diagnostiek
5. Crisisinterventie.
6. Expertise in het beoordelen van de toelaatbaarheidsvraag van leerlingen tot het so en sbo
(expertisecentrum). Commissie TLV.
7. Expertise in het beoordelen van de ondersteuningstoewijzing op niveau 3
8. Secretariële ondersteuning
9. Ambulante ondersteuning
10. Financiële expertise (controller) i.v.m. complexere verantwoording van de middelen
Een deel van de expertise wordt gevonden bij het personeel van het Samenwerkingsverband. De
overige expertise wordt ingehuurd bij andere instanties zoals SBZW, Infinite en Groenendijk. Voor
een overzicht van medewerkers in dienst van het Samenwerkingsverband zie eind 6.5

6.8 Geschillenregeling
Scholen zijn aangesloten bij een geschillencommissie en hanteren de daarvoor geldende
procedures bij toelating en verwijdering,
Op grond van de Wet Passend Onderwijs neemt het bestuur van het Samenwerkingsverband de
beslissing over de toelaatbaarheid van een leerling tot het Speciaal Basis Onderwijs of het
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(Voortgezet)Speciaal
Onderwijs.
Tegen
die
toelaatbaarheidsverklaring
van
het
Samenwerkingsverband kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur bezwaar indienen bij
het bestuur van het Samenwerkingsverband. Als de ouders of de school een bezwaar indienen, dan
volgt er altijd eerst een gesprek. Op grond van de Wet Passend Onderwijs dient het
Samenwerkingsverband voor de behandeling van die bezwaren een adviescommissie te hebben.
Die adviescommissie brengt aan het bestuur advies uit over het bezwaar tegen de
toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies moet het bestuur een beslissing nemen op het bezwaar.
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan schakelen we de Bemiddelaer in.
De Bemiddelaer, Touslagerij 16, 8501 ZW Joure
T. 0513-851053 M. 06-53632928
h.dijkstra@debemiddelaer.nl

www.debemiddelaer.nl

Mocht mediation niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan de klacht gedeponeerd worden bij
een bezwarencommissie.
De naam van de commissie is: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
SBO/(V)SO. Met deze commissie zijn we verzekerd van een onafhankelijke en deskundige
adviescommissie.
Daarnaast zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van
Onderwijsgeschillen.
Aansluiting bij de commissie betekent dat we bij Onderwijsgeschillen één onafhankelijk en
professioneel loket hebben, waar de commissies waar het Samenwerkingsverband mee te maken
kan krijgen, zijn ondergebracht. Dit betreft de volgende commissies:
•
De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, die bevoegd is voor geschillen tussen
bestuur en OPR.
•
De Landelijke Arbitragecommissie
geschillen binnen het SWV.

Samenwerkingsverbanden,

die

bevoegd

is

voor

•
De Landelijke Geschillencommissie OOGO die bevoegd is voor geschillen tussen het SWV en
de gemeente in het overleg over het OP.
•
De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
bevoegd is in bezwaren tegen de toelaatbaarheidsverklaring van het SWV.

SBO/(V)SO,

die

•
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, die bevoegd is in klachten over beslissingen
en gedragingen van het bestuur, de bestuurder(s) en de medewerker(s) van het SWV.
Voor de wijze waarop het Samenwerkingsverband met geschillen omgaat verwijzen we naar het
routeboek geschillen passend onderwijs. Vooropgesteld is dat we bij ieder geschil in eerste
instantie inzetten op mediation.

6.9 Gemeenten en ketenpartners
De gemeentelijke samenwerkingspartners van het Samenwerkingsverband zijn:
Gemeente Purmerend/Beemster
Gemeente Edam-Volendam/Zeevang
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Gemeente Waterland
Gemeente Landsmeer
Het Samenwerkingsverband en gemeenten zijn wettelijk verplicht op overeenstemming gericht
overleg met elkaar te voeren over zowel het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband
als over het beleidsplan met betrekking tot de zorg voor jeugd van de gemeenten. Voor de
concrete afspraken tussen Samenwerkingsverband, Samenwerkingsverband VO, gemeenten en
ketenpartners verwijzen we naar hfdst 7.

7. PASSEND ONDERWIJS IN RELATIE TOT GEMEENTELIJK BELEID
In dit hoofdstuk wordt de verbinding gelegd tussen de taken van het Samenwerkingsverband en de
taken van de gemeenten. Dat gaat in het kader van passend onderwijs om jeugdhulp (deze term
omvat de huidige gemeentelijke voorzieningen als schoolmaatschappelijk werk en
jeugdgezondheidszorg, maar ook voorzieningen die nu jeugdzorg worden genoemd, zoals de
jeugd-GGZ). Het gaat ook om de gemeentelijke taken leerplicht, leerlingenvervoer en
onderwijshuisvesting, alle drie in relatie tot passend onderwijs. Dit hoofdstuk gaat meer inhoudelijk
in op de verschillende terreinen waarop gemeente en Samenwerkingsverband samenwerken en de
gezamenlijke visie die zij daarbij hanteren. Per gemeente kan de uitwerking verschillen.
7.1 Beleidsontwikkelingen bij gemeenten
In de regio Waterland hebben we te maken met de gemeenten Purmerend, Waterland, Beemster,
Landsmeer en Edam-Volendam, waarvan Purmerend de grootste is. De gemeenten trekken met
elkaar op bij de organisatie van de jeugdzorg en proberen gemeenschappelijk beleid te
ontwikkelen. Zo is afgesproken dat er een gezamenlijk OOGO-overleg gevoerd gaat worden. Bij de
uitwerking van dit overleg moet rekening gehouden worden met lokale verschillen en andere
invullingen per gemeente. De gezamenlijke uitgangspunten (zie 7.2) zijn dezelfde.
De gemeenten in de regio Waterland hebben de drie grote transities in het sociaal domein: de
decentralisatie van de Jeugdzorg, de overheveling van AWBZ-taken en WMO en de introductie van
de Participatiewet in samenhang opgepakt en georganiseerd. De missie is: “Zoveel mogelijk
mensen (kinderen) participeren in de regio Waterland. Als daarbij ondersteuning nodig is, is deze
ondersteuning aanvullend op de eigen kracht en op de kracht van de omgeving en is deze op maat,
integraal en doeltreffend”. Hierbij worden de volgende richtinggevende voorwaarden gehanteerd:


Het eigen kracht principe is basis voor handelen van professionals



Informele netwerken worden benut



Inwoners worden minder consument en meer medeproducent van oplossingen



Werken vanuit regie en overzicht



Vroegtijdig signaleren en ingrijpen



Handelingsruimte van professionals vergroten



Innoveren door het leidend laten zijn van de praktijk



Bestuurders, managers en beleidsmakers hebben een ondersteunende rol



Ontschotting door samenwerken en integraal werken

Keuzes die gemaakt worden zijn:
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1. Samenwerken met huidige partners en nieuwe partners. Jeugdzorguitgaven zullen vooral
besteed worden aan bekende partners. Er is ook ruimte voor inkoop bij nieuwe partners.
Ingezet wordt op een duurzame ontwikkeling en ruimte voor innovatie.
2. Inkoop volgt inhoud. De uitvoering wordt zodanig ingericht dat deze dienend is aan de
inwoner en aan de professional om te kunnen doen wat nodig is in individuele situaties.
3. Professioneel oordeel als vorm van indiceren. De professional moet zoveel mogelijk ruimte
krijgen om rechtstreeks te kunnen verwijzen.
4. Toegang licht en zwaar. Lichtere vormen van zorg worden door het voorveld opgepakt.
Integraal, laagdrempelig en toegankelijk.
5. Sturen en monitoren op concrete resultaten.
6. Het bekostigingsmodel bevat de juiste prikkels.

In de beleidsplannen Jeugd van de gemeenten wordt aangegeven op welke wijze de jeugdzorg
wordt georganiseerd. In de gemeente Purmerend zijn sociale wijkteams en jeugdteams opgezet,
van waaruit de ondersteuning in samenhang wordt georganiseerd. Daarnaast is men in Purmerend
van mening dat de leefwereld van het gezin centraal staat en dat daarom de vindplaats ook de
werkplaats dient te zijn. Dit betekent dat daar waar er veel kinderen zijn, daar ook de nodige
passende ondersteuning moet zijn. Een concrete uitwerking die daarbij hoort is dat er
jeugdhulpmedewerkers in de scholen gaan zitten. De taak van de jeugdhulpverlening is ouders en
kinderen sterker te maken, zodat ze de problemen beter de baas kunnen zijn. In de hulpverlening
sluiten we daarom altijd aan bij de sterke kanten van ouder en kind. We kijken dus in de eerste
plaats naar de dingen die ouders goed doen, in plaats van de dingen uitvergroten die niet goed
gaan. Problemen bij de opvoeding beperken zich meestal niet uitsluitend tot problemen in het gezin
of moeilijkheden op school. Meestal gaat het op beide fronten niet goed. Daarom is hulp aan
kinderen thuis praktisch altijd verbonden met hulp op school. In de gemeenten buiten Purmerend
wordt er voor gekozen om de hulpverlening te laten verlopen via de CJG’s. In sommige gemeenten
gaat voor de CJG een andere naam gebruikt worden zoals bijv. in Landsmeer, waar men spreekt
van “Middelpunt”. Hulpverlening gaat in eerste instantie via smw+ , is kortdurend niet voldoende
dan opschalen naar kernteam/jeugdteam (Middelpunt). In principe gaat dit proces in de hele regio
hetzelfde.

7.2 Uitgangspunten voor samenwerking
Inleiding
Onderwijs en gemeenten zijn samen met opvoeders verantwoordelijk voor een samenhangende
aanpak van ondersteuningsvragen bij opgroeien, opvoeden en ontwikkelen. De wettelijke kaders
geven aan wat minimaal van onderwijs en gemeenten verwacht mag worden. Het gebruik van
elkaars expertise en inzet is voorwaarde om snel en effectief, samen met opvoeders en jeugdigen,
te handelen.
Schoolbesturen en gemeenten maken, zowel binnen het OOGO over het ondersteuningsplan
passend onderwijs, als t.a.v. de inrichting van de jeugdhulp met elkaar integrale afspraken. De
gemaakte bestuurlijke afspraken vragen om uitwerking en sturing.
Integraal betekent: gezamenlijk en doelgericht komen tot een passende aanpak voor onderwijs-,
opvoed- en ondersteuningsbehoeften van jeugdigen, ouders en professionals (waar opvoeders
samen met jeugdhulp of school niet alleen in kunnen voorzien) op basis van 1 gezin, 1 kind, 1
plan, 1 regisseur.
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Vijf centrale aspecten van integraal werken zijn van belang:
1. Doel en structuur van de samenwerking
2. Richtinggevende principes
3. Integraal werken in de praktijk
4. Meten en verbeteren
5. Succesfactoren voor duurzame samenwerking.

1. Doel en structuur van de samenwerking

Het realiseren van betere kansen en gezondere groei en ontwikkeling voor jeugdigen en opvoeders
is het doel waarnaar we streven.
Om dit te bereiken is een gezamenlijke inzet van opvoeders, jeugdhulp en onderwijs nodig op het
moment dat er naast inspanningen van ouders en/of andere opvoeders zowel inzet vanuit
onderwijs als jeugdhulp nodig is.
Beslissingen over de juiste inzet worden niet apart georganiseerd, maar zijn onderdeel van
onderwijs- en jeugdhulpprocessen of trajecten.
Er moeten afspraken gemaakt worden over:

Doel, doelgroep en beoogd resultaat,
De structuur van de samenwerking
De inhoud van de aanpak.

2. Richtinggevende principes

Belangrijke kernwaarde in zowel passend onderwijs als de transitie van de jeugdhulp is partnership
tussen jeugdigen, opvoeders en professionals in opgroeien, opvoeden en onderwijs.
Andere richtinggevende principes zijn:


Professionals hebben handelingsruimte om te doen wat nodig is;



De (schaarse) middelen zetten we doelgericht en tijdgebonden in;



We importeren passende ondersteuning i.p.v. dat we problemen exporteren;



We organiseren vanuit vertrouwen in elkaars deskundigheid



Regels staan nooit oplossingen in de weg

3. Integraal werken in de praktijk
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Effectieve besluitvorming vindt plaats:


In dialoog met opvoeders en kinderen;



Vanuit een integrale visie en aanpak;



Handelingsgericht, transparant en cyclisch



Met goed toegeruste professionals

4. Meten en verbeteren

Doelstelling van de Waterlandse gemeenten en het Samenwerkingsverband Waterland PO zijn:


ouders en jeugdigen benutten hun eigen kracht en die van de omgeving bij het oplossen van
ontwikkel- en opvoed- en opgroeiproblemen;



De regio Waterland heeft een sterke pedagogische infrastructuur, waardoor kleine problemen
klein blijven en talenten worden ontwikkeld;



De regio Waterland biedt passende zorg voor jeugd (zo veel mogelijk) in de vertrouwde
omgeving van gezin, school en buurt;



In de regio Waterland is zorg voor jeugd goed afgestemd op de (extra) onderwijsondersteuning
om zo passend onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen;



In de regio Waterland is zorg voor jeugd transparant, effectief, efficiënt en betaalbaar.

Bij het meten is het van belang te kijken naar de kwaliteit van de dienstverlening zoals: verloopt
de inzet van ondersteuning en zorg snel, efficiënt, met betrokkenheid van de juiste personen en
met voldoende capaciteit? Ook van belang is te kijken naar hoe groot het bereik van de
voorzieningen is en of de beoogde doelgroep wordt bereikt. Tenslotte moet gekeken worden naar
uitkomst-indicatoren zoals tevredenheid van gebruikers, uitval, doelrealisatie, toename van
vaardigheden en/of vermindering van problemen. Het instrument dat we hiervoor inzetten, is de
Monitor AOJ. AOJ staat voor aansluiting onderwijs jeugdhulp

5. Succesfactoren voor duurzame samenwerking


Gedeelde urgentie, visie en bevlogenheid



Permanente investering in samenwerkingsrelaties.
-

Voortbouwen op bestaande relaties en alleen uitbreiden met partners die iets extra te
bieden hebben.

-

Wees een betrouwbare partner. Vertrouwen is het fundament van samenwerking.

-

Deel kennis en ontwikkeling.

-

Investeren in bezieling.
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-

Verhelp verstoringen. Voor elk probleem zijn 3 oplossingen te bedenken!!

We zorgen er gezamenlijk voor dat:



De ondersteuningsbehoefte van het kind, gezin en school centraal staat en leidt tot een
passend aanbod.



We een effectieve ondersteuningsstructuur om school en gezin hebben georganiseerd, die hen
in staat stelt zo veel mogelijk op eigen kracht vragen en problemen te hanteren.



Ondersteuning zo veel mogelijk in eigen omgeving wordt ingezet met gebruik van het eigen
sociale netwerk of van ondersteuners in de school.



We oplossingsgerichte- en handelingsgerichte adviezen kunnen geven.



We steeds gericht blijven op het versterken van het gezin en de school.



We niet NA elkaar werken maar MET en NAAST elkaar.



Er een dekkend aanbod van speciale (onderwijs) voorzieningen en – als (speciaal) onderwijs
niet meer mogelijk is – van dagbestedingstrajecten is.



Er een heldere systematiek voor de inzet van intensieve ondersteuning op school en in het
gezin is, vanuit het wijknetwerk.



Specifieke ondersteuningsvragen altijd beantwoord worden.



Er goede samenwerkingsafspraken zijn tussen onderwijs, gemeente en jeugdzorgpartners over
de inzet van specialistische ondersteuning en expertise op school en in het gezin en er altijd
maatwerk geleverd wordt.

7.3

Samenwerking met jeugdhulp

In deze paragraaf zullen de samenwerkingsafspraken op operationeel niveau - in de praktijk
worden weergegeven, zodra daar met de gemeenten over gesproken is. Van belang zijn de
afspraken omtrent preventie. Hierbij kan gedacht worden aan interventies in de voorschoolse
periode (kinderopvang en peuterspeelzalen) alsmede de samenhang met het VVE-beleid van de
gemeenten. We werken vanuit een gezamenlijk gedeelde missie en visie (onderwijs, welzijn,
gemeenten en jeugdhulp) (zie 7.2) zodat er een sterker opvoedkundig klimaat ontstaat in scholen,
wijken en kernen. In het kader van de transformatie van het jeugdbeleid wordt er gesproken over
een 'kanteling in het denken': preventie is meer (en begint eerder) dan signaleren.
Naast preventie is ook het belang van vroeg signalering evident. Met organisaties voor
kinderopvang en met peuterspeelzalen worden gesprekken gevoerd om het tijdig signaleren van
extra ondersteuningsbehoefte bij kinderen (en ouders) door leidsters te verstrekken. Daarnaast
worden leidsters en andere medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzalen in de gelegenheid
gesteld, gebruik te maken van deskundigheidsbevordering die door het Samenwerkingsverband
wordt georganiseerd. Ook leerkrachten worden geschoold in het vroegtijdig onderkennen van extra
ondersteuningsbehoefte bij leerlingen en ouders. Van belang hierbij is de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. Iedereen die werkzaam is in het onderwijs, is verplicht te werken
volgens een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de meldcode is om
professionals te ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling (aan de hand van een stappenplan). Uiteindelijk is het doel het zoveel mogelijk
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voorkomen of stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Scholen worden aangesproken
op het beschikken over een meldcode en op het scheppen van de randvoorwaarden waardoor de
beroepskrachten de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen. Op het niveau van het
Samenwerkingsverband zijn twee medewerkers aangesteld als aandachtsfunctionaris.
Zodra met gemeenten nadere afspraken zijn gemaakt over de organisatie van de
jeugdhulpverlening, zal in deze paragraaf ook worden beschreven hoe de toegang tot de jeugdhulp
aansluit bij de toegang tot extra ondersteuning van het Samenwerkingsverband. Hiermee wordt
het plaatje van de integrale toeleiding, voor die kinderen en gezinnen waarvoor dat nodig is,
geschetst. Denk aan bijvoorbeeld een integrale toegang tot onderwijsondersteuning en jeugdhulp
door de beschikbaarheid van expertise aan de gezins/jeugdhulpkant en aan de onderwijskant in het
ondersteuningsteam van de school.
Ook worden dan in deze paragraaf de afspraken beschreven die gemaakt zijn over respectievelijke
verantwoordelijkheden van onderwijs- en jeugdhulpkant met betrekking tot signalering van
gezinsproblematiek, (handelingsgerichte) diagnostiek en de wijze waarop combinatieondersteuningen voor leerlingen worden ontwikkeld, uitgevoerd en bekostigd.
Alle gemeenten in de regio stellen middelen beschikbaar voor schoolmaatschappelijk werk. Zowel
het Samenwerkingsverband als de gemeenten zijn van mening dat de schoolmaatschappelijk
medewerker breed geschoold moet zijn. Inzet is dat deze functionaris niet alleen de toeleiding
verzorgt naar de jeugdhulpverlening, maar zelf ook de jeugdhulpverlening vorm kan geven middels
interventies in het gezin, zoals bijv. Triple P ondersteuning. De schoolmaatschappelijk werker is de
schakel tussen thuis en school, juist in die gevallen waarin specifieke ondersteuning nodig is. Nog
een uitgangspunt is dat bij de keuze van deze breed inzetbare medewerker niet het
organisatiebelang, maar het belang van het kind voorop staat. Tenslotte is het van groot belang
dat deze medewerker snel kan signaleren of de opvoedingsproblematiek niet wordt veroorzaakt
door andere problemen zoals schulden- en/of verslavingsproblematiek.
Binnen het speciaal onderwijs (rec 3 en 4) zijn er integrale onderwijszorgarrangementen
ontwikkeld. Het behoud en doorontwikkeling van deze arrangementen voor leerlingen met een
specialistische ondersteuningsvraag is van groot belang. De opgebouwde kennis en ervaring kan
ook benut worden om leerlingen, ouders en leerkrachten in het regulier onderwijs te ondersteunen.
Naast de hulp die wordt georganiseerd vanuit de sociale wijkteams, gebiedsteams,
jeugdgezondheidszorg
en
de
CJG’s,
worden
ook
zorgvuldig
ontwikkelde
onderwijszorgarrangementen bekostigd. Voor de Bets Frijlingschool gaat het om een combinatie
van GGZ en Jeugdhulp met speciaal onderwijs. Voor de Martin Luther Kingschool gaat het om
combinaties met zorginstellingen zoals de Prinsenstichting.

7.4

Leerlingenvervoer in relatie tot passend onderwijs

In de visie van het Samenwerkingsverband wordt ondersteuning zo licht mogelijk, zo snel mogelijk
en zo thuisnabij mogelijk georganiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning naar het
kind toe komt en dat we niet het kind naar de ondersteuning moeten brengen.
Het is niet de bedoeling de opzet van bijv. plusklassen en tussenvoorzieningen in Purmerend te
centreren. We willen zoveel als mogelijk deze verspreiden over onze regio om leerlingenvervoer tot
een minimum te beperken.
Daarnaast streven we er naar alle leerlingen binnen onze eigen regio onderwijs te bieden. We
realiseren ons dat vanuit sommige gemeenten aan de rand van de regio leerlingen vervoerd
worden naar gemeenten buiten onze regio (Amsterdam. Hoorn). Toch streven we er ernaar alle
leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer
dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig
van openbaar vervoer gebruik kunnen maken, onderwijs aan te bieden binnen de regio.
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Uitzondering zijn de leerlingen die vanwege hun meervoudige handicap zijn aangewezen op zeer
specifieke voorzieningen, zoals de mytylscholen in Amsterdam, Heemskerk en Zaandam.

7.5

Onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs

Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten omtrent huisvesting in relatie tot passend onderwijs.
Onderwijshuisvesting blijft bij de schoolbesturen. Zodra er onderwijshuisvesting noodzakelijk is
vanwege het beleid van het Samenwerkingsverband, dan zal dat via het betreffende schoolbestuur
worden ingebracht. Daarbij kan gedacht worden aan afspraken over bijvoorbeeld het door de
gemeente(n) beschikbaar stellen van een of meerdere lokalen ten behoeve van een voorziening
van het Samenwerkingsverband, of het investeren in de verbetering van de fysieke
toegankelijkheid van schoolgebouwen.

7.6

Leerplicht in relatie tot passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband heeft contacten met leerplichtambtenaren uit de 5 gemeenten van het
Samenwerkingsverband. Er zijn formele afspraken gemaakt, waarbij leerplichtambtenaren contact
opnemen met BOOT als een leerling uit hun gemeente thuis zit omdat er geen schoolplaatsing
gerealiseerd kan worden of omdat het kind van school verwijderd is vanwege zijn of haar gedrag.
BOOT roept in die situaties alle betrokken partijen bijeen, om gezamenlijk tot een oplossing te
komen. Veelal wordt ook de ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband bij dit gesprek
betrokken. Deskundigen van BOOT geven aan welke ondersteuning voor de betrokken leerlingen
gewenst is en op welke school die ondersteuning het beste gerealiseerd kan worden. De ervaring is
dat leerlingen dan weer een hernieuwde start kunnen maken, dan wel op de eigen school, dan wel
op een andere school. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het verlenen van
onderwijsvrijstelling. Elke gemeente vraagt advies aan het Samenwerkingsverband alvorens
vrijstelling (ontheffing) van leerplicht wordt verleend. Tevens is er een thuiszitterspact opgesteld
door de gemeenten in de regio in samenspraak met de Samenwerkingsverband PO en VO. In dit
thuiszitterspact zijn afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters zo klein mogelijk te laten zijn.

8

KWALITEITSONTWIKKELING

De ontwikkeling van de kwaliteit van het Samenwerkingsverband
verantwoordelijkheid met de aangesloten schoolbesturen.

is

een

gezamenlijke

Prestatie indicatoren zijn:


Alle scholen een basisarrangement van de onderwijsinspectie



Verhogen van de kwaliteit van basisondersteuning, waardoor het aantal leerlingen in het
speciaal (basis) onderwijs daalt.



Geen thuiszitters



Grote mate van tevredenheid over het functioneren van BOOT, waaronder het MDO



Grote mate van tevredenheid over de afhandeling van de extra ondersteuningsaanvragen.



Middelen beschikbaar voor het primaire proces vermeerderen met 5% per jaar
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8.1 Monitoring en evaluatie
Goede monitoring ondersteunt de sturing (management- of stuurinformatie op korte termijn), de
beleidsevaluatie (op langere termijn) en vereenvoudigt de verantwoording achteraf. De volgende
gegevens zijn essentieel voor het Samenwerkingsverband om bij te houden als het gaat om
sturing, evaluatie en verantwoording. Het gaat hierbij om sturingselementen als:


leerlingaantal



financiën



personeel



kernprocessen: toewijzen extra ondersteuning, onderverdeeld naar type



dekkend aanbod van voorzieningen



aantal thuiszitters



aantal verwijzingen naar so en sbo

Ieder half jaar zal de directeur de gegevens zoals bovengenoemd via managementrapportage
rapporteren aan het bestuur.

8.2 Planning- & control cyclus
Het ondersteuningsplan is als beleidsplan de aftrap van een planning & controlcyclus die wordt
afgesloten met verantwoording. De doelstellingen zoals verwoord in hoofdstuk 3 zullen in het
activiteitenplan nader worden uitgewerkt en jaarlijks worden geëvalueerd.

8.3 Verantwoording
Verantwoording van beleid, resultaten en de verantwoording van middelen is noodzakelijk, zowel
verticaal (jaarverslag en jaarrekening voor ministerie en inspectie en gemeenten waarmee OOGO
wordt gevoerd, alsmede relevante stakeholders) als horizontaal (interne verantwoording middels
halfjaarlijkse managementrapportage en monitorverslag naar aangesloten schoolbesturen).
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9.

FINANCIEN

9.1

Allocatiemodel

Gekozen is voor een Waterlands model waarbij de visie en uitgangspunten van het
Samenwerkingsverband leidend zijn. Het model is een tussenvorm tussen expertisemodel ( alle
middelen blijven bij het Samenwerkingsverband en worden van daar uit toegewezen aan de
scholen) en het schoolmodel (alle middelen gaan naar de scholen en de scholen leggen achteraf
verantwoording af over de besteding)
Het Waterlands model bestaat uit de volgende componenten:
1. De eerste component bestaat uit de middelen waarvoor het Samenwerkingsverband een
verplichting heeft. Dit zijn middelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen
in het speciaal basisonderwijs boven de 2%. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband
de verplichting groei binnen het sbo en so tussen 1 oktober en 1 februari, te bekostigen.
2. Voor de overige middelen is beleid geformuleerd en zijn programma’s ingericht. De
programma’s zijn de volgende:
Programma 1 BOOT
Programma 2 Bijdrage aan scholen (middelen voor ondersteuning interne begeleiding)
Programma 3 Extra Ondersteuning
Programma 4 Cofinanciering OSA
Programma 5 Ontwikkeling Gespecialiseerd Onderwijs
Programma 6 Excellentie waaronder VOSTOK en LAIKA
Programma 7 Schakelklas
Programma 8 Samenwerkingsverband
9.2

Financiële doelstelling

Het Samenwerkingsverband heeft te maken met een positieve verevening. Dat betekent dat er in
de komende jaren een stijging van de inkomsten zal plaatsvinden. Het Samenwerkingsverband
heeft de intentie de middelen zo veel als mogelijk in te zetten om de doelstelling van het
Samenwerkingsverband te realiseren. De reserves van het Samenwerkingsverband mogen niet
meer bedragen dan 5% van de inkomsten = € 300.000,-. Al het meerdere wordt ingezet om de
doelstellingen van Passend Onderwijs te realiseren.
9.3 Risicoanalyse
Als de recente stijging van het leerlingaantal in sbo en so doorzet, bestaat het risico dat er
onvoldoende middelen beschikbaar blijven voor de programma’s van het Samenwerkingsverband.
De inkomsten van het Samenwerkingsverband zijn gegarandeerd voor de komende 4 jaar. Hoe de
bekostiging na 2022 er uit gaat zien, is nog niet bekend.

53

9.4 Meerjarenbegroting
2018
2.153.878
4.766.153
-894.784
0
0
15.501
0
0

2019
2.108.622
4.698.914
-608.894
0
0
15.385
0
0

2020
2.086.788
4.652.584
-211.188
0
0
15.317
0
0

2021
2.067.933 #
4.608.429

2022
2.044.200
4.559.009

#
#
#

0
0
15.317
0
0

Baten
lichte ondersteuning
zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning
grensverkeer SBAO in
overdrachtsverplichting van SBAO
regeling schoolmaatschappelijk werk
overige baten
geoormerkte subsidies en bijdragen voor specifieke programma's in het ondersteuningsplan

2017
2.173.834
4.788.338
-1.081.608
0
0
15.536
0
0

Totale baten

5.896.100

6.040.749

6.214.027

6.543.501

6.691.679

6.618.526

afdracht SO, teldatum, (via DUO)
afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), ondersteuningsbekostiging
afdracht SO, peildatum, (tussentijdse groei SO), basisbekostiging
grensverkeer SBAO uit
overdrachtsverplichting aan SBAO

2017
1.786.263
100.743
44.519
0
318.209

#
#
#
#

2018
1.755.193
112.670
46.580
0
250.745

#
#
#
#

2019
1.801.065
72.084
30.702
0
284.956

#
#
#
#

2020
1.772.591
53.904
23.328
0
306.695

#
#
#
#

2021
1.744.838
48.424
20.863
0
327.799

#
#
#
#

2022
1.735.465
48.424
20.863
0
341.406

983.000
666.000
600.000
195.000
623.750
300.000
20.000
512.000
3.899.750

#
#
#
#
#
#
#
#
#

1.027.000
648.000
665.000
200.000
652.000
330.000
20.000
422.500
3.964.500

#
#
#
#
#
#
#
#
#

1.017.000
645.000
660.000
200.000
680.000
330.000
20.000
419.500
3.971.500

#
#
#
#
#
#
#
#
#

1.026.000
645.000
640.000
200.000
760.000
345.000
20.000
437.000
4.073.000

#
#
#
#
#
#
#
#
#

1.041.000
640.000
625.000
200.000
820.000
350.000
20.000
454.500
4.150.500

#
#
#
#
#
#
#
#
#

1.051.000
635.000
625.000
200.000
875.000
360.000
20.000
470.000
4.236.000

Programma 1 BOOT
Programma 2 Bijdrage aan scholen
Programma 3 Extra Ondersteuning
Programma 4 Cofinanciering OSA
Programma 5 Ontwikkeling GO
Programma 6 Excellentie
Programma 7 Schakelklas
Programma 8 Samenwerkingsverband
totaal programma's

Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar
Zichtbaar

#

#
#
#
#

#

#
#
#
#

#

#
#
#
#

#

#
#
#
#

0
0
15.317
0
0

#

#
#
#
#

Totale lasten

6.149.484 #

6.129.689 #

6.160.306 #

6.229.517 #

6.292.424 #

6.382.157 #

Resultaat

-253.384

-88.940

53.721

313.984

399.254

236.368
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10.GEBRUIKTE AFKORTINGEN SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND

AB

Ambulante Begeleiding

BAO
BOOT

Basisonderwijs
Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team

CPOW
CJG

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Centrum voor Jeugd en Gezin

DL
DLE

Didactische leeftijd
Didactische leeftijdsequivalent

GGD
CITO
GMR
GZ/GGZ

Gemeentelijke Gezondheid Dienst
Centraal Instituut Toets Ontwikkeling
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Geestelijke Gezondheid Zorg

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

IB
IQ

Interne Begeleider / Interne Begeleiding
Intelligentiequotiënt

JRK

Jonge Risico Kinderen (afdeling SBO school)

MDO
MKD
MRp
MT

Multidisciplinair Overleg
Medisch Kleuter Dagverblijf
Medezeggenschapsraad personeel
Management Team

NIO
NJI

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau
Nederlands Jeugd Instituut

OCW
OKR
OPSO
OPP
OPR

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( Ministerie van)
Onderwijskundig eindrapport
Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs
Ontwikkelingsperspectiefplan
Ondersteuningsplanraad

PO
PDO
PRO
PSO

Primair Onderwijs ( Basis Onderwijs)
Pedagogisch Didactisch Onderzoek
Praktijkonderwijs
Psychologisch Onderzoek

REC (1 en 2)

Regionale Expertise Centra cluster 1 en 2

SBO
SO
SOS

Speciaal Basis Onderwijs
Speciaal onderwijs
School & Onderwijs Service (telefoonnummer 0299 687330)
School Begeleiding Zaanstreek Waterland

SBZW
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SEO
SKOV
SPOOR
SVL
SWV Waterland

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio
Waterland en Oostzaan)
Schoolvragenlijst
Samenwerkingsverband Waterland

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring

VMBO
VO
VSO
VWO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

WISC-III

Wechsler Intelligence Scale Children versie 3 (6 t/m 17
jaar)
Wet op het Primair Onderwijs

WPO
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Bijlage 1.
Overzicht van deelnemende schoolbesturen en scholen
Bevoegd gezag
1. Stichting Openbaar Primair en Speciaal onderwijs Purmerend
(OPSO)
2. Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)
3. Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland en
Oostzaan (SPOOR)
4. Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Purmerend
5. Onderwijsstichting Esprit
6. De vereniging De Nieuwe school Edam
7. Stichting Vrije Scholen Ithaka
8. Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs ASKO
9. Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
10.Stichting Altra
11.Stichting Flore
12.Stichting de Verwondering
13.Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Adm.num.
42558
41012
41434
79796
40586
82838
41296
58332
72853
24922
73919
42676
41256

Deelnemende scholen:
BRIN
03PS
06TL
06ZX
07AH
07DM
09DS
09ES
09IQ
09QC
09WO
09XL
09XL01
09ZP
10VP
11GT
07SC
11QV
11SO
12DP
12KT
15WJ
16AJ
16BZ
16HK
16LA
16MC
16UC

Naam
Montessori Landsmeer
Basisschool De Hoeksteen
Rk Bs St Sebastianus
Oec Basissch De Trimaran
De Nieuwe School
Ds Jl De Wagemakerschool
Basisschool De Piramide
De Bloeiende Perelaar
Basissch De Binnendijk
Basisschool Augustinus
Oec BS Trifolium
Kawama
OBS De Stap
De Blauwe Morgenster
Opb Bs H M van Randwijk
Oec Basisschool Blauwe Ster
Basisschool 't Prisma
OBS De Fuik
Toermalijn
Basisschool Klim Op
OBS Willem Eggert
OBS Wheermolen
OBS 't Carrousel
OBS De Ranonkel
OBS De Dijk
OBS De Akker
OBS De Boemerang

Gemeente
Landsmeer
Landsmeer
Waterland
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Landsmeer
Edam-Volendam
Beemster
Waterland
Landsmeer
Purmerend
Purmerend
Landsmeer
Beemster
Waterland
Waterland
Purmerend
Landsmeer
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
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18JD
18JE
18KX
18MH
18OZ
18QD
18SF
18TA
18UD
19UM
21NH
22FC
22OD
23EA
23TB
23XJ
24BL
24RA
26AP
26AR
27CJ
27NZ
02RQ
11QQ
12KP
12TD
13FK
13KQ
13PL
13 WV
27PK
07LO
04TM
15DZ
01KX

BS De Fuut
BS De Havenrakkers
Basissch De Overhaal
De Gouwzee
OBS 't Tilletje
OBS De Koningsspil
OBS Middelie
Obs Pr Beatrix
OBS Meester Haye
SBO Het Tangram
OBS De Delta
Het Baken
Montessori School
OBS De Weidevogels
De Vlieger
SBO Het Plankier
OBS 't Pierement
Vrije School Waterland
OBS De Koempoelan
Basisschool de Marimba
OBS De Nieuwe Wereld
OBS Oeboentoe
St. Vincentius
RKBSDe Spinmolen
RKBS John F. Kennedy
RKBS St. Petrus
RKBS de Blokwhere
RKBS St. Jozef
RKBS St. Nicolaas
RKBS de Springplank
RKBS ‘t Kofschip
De Rietlanden
Lourdesschool
Martin Luther Kingschool
Bets Frijlingschool

30XD

De Verwondering

30WZ

De Roos

Waterland
Waterland
Waterland
Waterland
Zeevang
Zeevang
Zeevang
Zeevang
Zeevang
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Purmerend
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Edam-Volendam
Waterland
Beemster
Purmerend
Purmerend
Waterland
Purmerend

Bijlage 2.

58

59

60

61

62

63

64

