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Voorwoord

Onderliggend ondersteuningsplan is in 2016 opgesteld en vastgesteld. Gezien een aantal ontwikkelingen 
in ons samenwerkingsverband en het feit dat ons ondersteuningsplan pas drie jaar geleden is opgesteld, is 
besloten dit ondersteuningsplan voor de duur van één jaar te verlengen. Wij zijn voornemens het nieuwe 
ondersteuningsplan (voor de kalenderjaren 2020-2024) grondig te herzien op basis van evaluaties in diver-
se gremia van het samenwerkingsverband en we willen alle betrokken actoren voldoende tijd en mogelijk-
heden gunnen hierbij betrokken te zijn. Dit jaar blijft het huidige ondersteuningsplan geldig en worden de 
in gang gezette innovaties (zoals ‘de rode paprika’) gebruikt om de voorgenomen ontwikkelingen uit het 
oude ondersteuningsplan voort te zetten. Het komende jaar worden gesprekken gevoerd met het SBO en 
SO en worden kwaliteitsaspecten geanalyseerd. Hiermee continueren wij de ingezette ontwikkelingen en 
borgen wij onze kwaliteit op weg naar ons nieuwe ondersteuningsplan!

Jos van der Ende     Arjan Eberwijn
Voorzitter Dagelijks Bestuur SPOW   Voorzitter OPR SPOW

1.1. Inleiding

Voor u ligt het bijgestelde ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland 
(SPOW). Dit document is tot stand gekomen nadat in drie visiedagen door het dagelijks bestuur en de 
directeur van het SPOW nagedacht is over een verdere concretisering van de visie van het SPOW op basis 
van de ervaringen van het eerste jaar Passend Onderwijs. 

Het ondersteuningsplan is een verplicht verantwoordingsdocument en daarmee het voornaamste beleids-
document van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan moet tenminste één keer per vier jaar 
opgesteld worden. Voordat het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan definitief kan vaststellen 
moet het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) voeren met de gemeente(n). Ook moet de onder-
steuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan. 

In het ondersteuningsplan wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Passend Onderwijs in de regio gerea-
liseerd wordt. Het opstellen van het ondersteuningsplan is één van de wettelijke taken van het samen-
werkingsverband. Omdat de visie van het SPOW de afgelopen tijd is bijgesteld op basis van de laatste 
inzichten, heeft het bestuur gemeend het bestaande ondersteuningsplan (lopend tot 2018) opnieuw op te 
stellen. Het plan dat voor u ligt is geldig tot 2019 en volgt daarmee de cyclus van de schoolplannen van de 
scholen. 

Het ondersteuningsplan vervult verschillende functies namelijk:
•  Overzicht van ondersteuning geboden door het samenwerkingsverband: Het ondersteuningsplan laat 

zien welke ondersteuning binnen het samenwerkingsverband wordt geboden en beschrijft het kwali-
teitsniveau van die ondersteuning. Dat is van belang voor ouder(s)/verzorger(s) én voor de professio-
nals binnen en buiten het samenwerkingsverband.

•  Beleids- en planningsdocument: Het ondersteuningsplan geeft inzicht in de visie, de inhoudelijke en 
organisatorische uitgangspunten, de beleidsvoornemens en de beleidsplanning van het samenwer-
kingsverband: Het plan biedt daarbij een meerjarenperspectief.
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•  Verantwoordingsdocument: Om als samenwerkingsverband te laten zien op welke wijze invulling 
wordt gegeven aan Passend Onderwijs wordt middels dit plan verantwoording afgelegd aan de 
omgeving. 

•  Kaderdocument: In het ondersteuningsplan is in hoofdlijnen vastgelegd hoe de verschillende 
vormen van ondersteuning worden georganiseerd en gefinancierd en op welke wijze de resultaten 
worden gevolgd en verantwoord.

Naast het opstellen van het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband nog andere  
wettelijke taken namelijk: 
•  Het samenwerkingsverband beslist of een leerling kan worden toegelaten tot het Speciaal (Basis) 

Onderwijs (S(B)O). Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven 
staat, vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.

 
•  Het samenwerkingsverband ontvangt de middelen voor de onderwijsondersteuning aan leerlgen.  

Over het gevoerde beleid en de inzet van het geld legt het samenwerkingsverband jaarlijks verant-
woording af in een jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeren zij de overheid en andere belang-
hebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en 
de inzet van middelen. 

1.2. Samenhang met andere documenten

Het ondersteuningsplan staat niet op zichzelf. Het ondersteuningsplan geeft samen met de begroting 
de formele kaders aan voor de organisatie. Het plan wordt jaarlijks geconcretiseerd in een activitei-
tenplan. Daarnaast hangt het plan nauw samen met de schoolondersteuningsprofielen (SOP) die alle 
scholen hebben opgesteld. Het ondersteuningsplan geeft immers aan op welke manier de extra on-
derwijsondersteuning wordt georganiseerd. De schoolondersteuningsprofielen geven aan wat iedere 
school zelf kan. Het ondersteuningsplan en de individuele schoolondersteuningsprofielen beschrijven 
samen het dekkend netwerk van ondersteuning voor ieder kind.

1.2.1. Schoolondersteuningsprofiel
De wet Passend Onderwijs verplicht scholen - tenminste eenmaal per vier jaar - een schoolondersteu-
ningsprofiel op te stellen. Het schoolbestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel vast. Leraren en 
ouder(s)/verzorger(s) hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggen-
schapsraad van de school. 
Het schoolondersteuningsprofiel heeft een viertal hoofdfuncties:
•  Duidelijkheid voor de medewerkers: Leraren en directie bespreken en beschrijven welke (extra) 

ondersteuning door de school geboden kan worden. Het schoolondersteuningsprofiel maakt ook 
duidelijk welke expertise (verder) moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing 
van) leraren en welke ambities de school heeft. 

•  Duidelijkheid voor ouder(s)/verzorger(s): De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de 
schoolgids en op de website, zodat voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen inzichtelijk is wat de 
mogelijkheden van de betreffende school zijn qua (extra) ondersteuning.

•  Duidelijkheid voor het schoolbestuur: Weliswaar stelt het schoolbestuur een schoolondersteu-
ningsprofiel vast, maar omdat de voorbereiding ervan op schoolniveau plaatsvindt, geeft een 
schoolondersteuningsprofiel voor het schoolbestuur inzicht in de mate waarin scholen de basison-
dersteuning hebben gerealiseerd en zicht op de eventuele ontwikkelpunten.

•  Duidelijkheid voor het samenwerkingsverband: Het samenwerkingsverband heeft op basis van de 
schoolondersteuningsprofielen zicht op:

 w  De mate waarin scholen de basisondersteuning hebben gerealiseerd en zicht op eventuele  
ontwikkelpunten.

 w  De ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio waar het samenwerkingsverband betrek-
king op heeft.

 w  De mate waarin sprake is van een dekkend aanbod op het niveau van het samenwerkingsver-
band.



Ondersteuningsplan SPOW 2016-2020 7

1.2.2. Het schoolondersteuningsprofiel binnen het SPOW
In 2012 is door de scholen een schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Het door het SPOW vastgestelde 
niveau van basisondersteuning (zie hoofdstuk 4) is gebaseerd op deze ondersteuningsprofielen. Uit de be-
stuursrapportage over de schoolondersteuningsprofielen is gebleken dat het SPOW een dekkend aanbod 
kan bieden. Gezien de wettelijke verplichting zullen de scholen in 2016 opnieuw het schoolondersteu-
ningsprofiel vaststellen. Dit zal gebeuren aan de hand van een nieuw instrument namelijk, “ Perspectief op 
School” . Dit instrument stelt de scholen in de gelegenheid om eenvoudig een eenduidig en daarmee goed 
vergelijkbaar document op te leveren. Omdat het schoolondersteuningsprofiel weergeeft hoe het niveau 
van de basisondersteuning zich binnen het SPOW ontwikkelt is afgesproken het schoolondersteuningspro-
fiel jaarlijks te evalueren.

1.3. Totstandkoming en vaststelling van het ondersteuningsplan

Dit ondersteuningsplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Stichting SPOW, volgens de 
in de statuten aangegeven procedure. De Ondersteuningsplanraad heeft instemming verleend met dit 
ondersteuningsplan. Er is overeenstemming bereikt over dit plan met de Gemeenten Westland, Midden-
Delfland en Rotterdam.
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2.1. De kernwaarden
Het SPOW staat voor een aantal kernwaarden. Deze waarden vormen de rode draad van ons beleid en ons 
handelen. 
De kernwaarden zijn:
• Samen: met elkaar geven we passend onderwijs vorm.
•  Vertrouwen & Betrouwbaar: we vertrouwen elkaar, we hoeven elkaar niet te controleren en we zijn 

betrouwbaar voor de ander.
• Eigenaarschap: we leggen het daar neer waar het hoort, we geven en nemen de verantwoordelijkheid.
•  Oplossingsgericht & Creatief: we creëren flexibele oplossingen, durven vrij te denken en zijn  

ondernemend.
•  Integraal: we kijken van het geheel naar de delen, we overzien het hele systeem, we verbinden hoofd, 

hart en handen.
• Compassie: we voelen ons betrokken en zijn gedreven.

2.2. De missie van ons samenwerkingsverband

De algemene doelstelling voor het samenwerkingsverband is wettelijk vastgelegd: “Het samenwerkings-
verband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen 
de scholen (…) te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 
doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onder-
wijs krijgen. “ (uit: Wet op het Primair Onderwijs, artikel 18a lid2).

SPOW heeft deze doelstelling vertaald in de volgende missie:
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland brengt samenwerking tussen alle betrokkenen 
(besturen, scholen, teams, gemeenten, ondersteuningsadviseurs) tot stand en onderhoudt deze, teneinde 
inclusief onderwijs te realiseren voor zoveel mogelijk leerlingen. Voor leerlingen met speciale ondersteu-
ningsbehoeften is gespecialiseerd onderwijs beschikbaar in de regio Westland waardoor voor alle leerlin-
gen een zo passend mogelijke plek, zo thuis nabij mogelijk gerealiseerd wordt.

2.3. De visie

Bovenstaande missie wordt gerealiseerd met behulp van een visie, die bestaat uit acht visie uitspraken: 

1. Wij gaan uit van inclusief-tenzij…. denken. Deze attitude wordt als leidend beschouwd.
2.  De samenwerkende schoolbesturen voeren een actief beleid om het niveau van de kwaliteit van basis-

ondersteuning in de basisscholen te verhogen. Dit doen we door maximaal in te zetten op de profes-
sionalisering van de schoolteams. 

3.  Binnen het samenwerkingsverband worden speciale voorzieningen vormgegeven in samenhang met 
de reguliere scholen zodat vrijwel alle Westlandse leerlingen in het Westland, zo dicht mogelijk bij huis, 
naar school kunnen. Daarbij worden de krachten en de expertise van verschillende ondersteuningsvor-
men zoals SBO en SO gebundeld. 

Missie en visie
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4.  Een plaatsing in het S(B)O is tijdelijk tenzij de leerling dusdanige ondersteuningsbehoeften heeft, 
dat een toelaatbaarheidsverklaring voor onbepaalde tijd noodzakelijk is. 

5.  Wij dragen zorg voor korte en heldere procedures waarmee extra ondersteuning wordt toegewe-
zen voor leerlingen die dit nodig hebben.

6.  De regie en de verantwoordelijkheid voor de extra ondersteuning van de leerling ligt bij de scholen. 
Het Samenwerkingsverband vervult een ondersteunende rol.

7.  Vanuit een integrale benadering wordt gekeken naar de ondersteuning die leerlingen nodig hebben 
in de thuissituatie. De gemeenten organiseren deze ondersteuning in afstemming met school  
en gezin.

8.  De financiële inrichting van het samenwerkingsverband treft een balans tussen de financiering van 
de basisondersteuning, de extra ondersteuning en de zware ondersteuning. Door de verhoging van 
de basisondersteuning zal minder extra en zware ondersteuning noodzakelijk zijn.
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3.1 Uitgangspositie

1-10-2013* 1-10-2014* 1-10-2015*

BAO 10.937 10.847 10826

SBO      332      292     292

SO      109        97       91

Thuiszitters          0          0         0

* De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de teldatum 1/10 en kunnen lopende het jaar veranderen. 

3.2 Prognose 

1-10-2016* 1-10-2017* 1-10-2018* 1-10-2019*

BAO 10612 10506 10506 10401

SBO      292      292     292 292

SO      92        92       91 92

Thuiszitters          0          0         0 0

*De bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de prognosecijfers opgenomen in de meerjaren begroting. 

Beoogde resultaten
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3.3 Kwalitatieve resultaten

Het samenwerkingsverband heeft aan het einde van de komende planperiode de volgende resultaten 
behaald:
• Alle basisscholen hebben in augustus 2018 de basisondersteuning op orde.
•  Basisscholen stemmen hun ondersteuningsmogelijkheden onderling af, om zo veel mogelijk thuis-

nabije voorzieningen voor leerlingen te realiseren en om de effectiviteit van ondersteuning zo groot 
mogelijk te maken. 

•   Als extra ondersteuning nodig is, wordt dat preventief gesignaleerd, en effectief georganiseerd.
•  Als ondersteuning in de thuissituatie nodig is, wordt dat in overleg en doeltreffend georganiseerd 

door de gemeente.
• Bovenbestuurlijke voorzieningen worden centraal georganiseerd.
•  De tevredenheid van ouders en scholen over de inzet van (diensten en medewerkers van) het 

samenwerkingsverband wordt systematisch geëvalueerd waarbij de norm wordt gesteld op 90% 
tevredenheid. 

•  Extra ondersteuning leidt tot een aantoonbare realisatie van de beoogde doelen. Door middel van 
Onderwijs Transparant monitoren we effectiviteit, duur en resultaat.

•  De inspectie spreekt haar positieve waardering uit over de werkwijze en de resultaten van het 
samenwerkingsverband.

3.4 Kwantitatieve resultaten

Het samenwerkingsverband heeft aan het einde van de komende planperiode de volgende resultaten 
behaald:
•  Er worden in het regulier onderwijs zoveel mogelijk leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

opgevangen. 
• Alle leerplichtige leerlingen staan ingeschreven op een school (of schakelklas). 
• Het samenwerkingsverband kent geen thuiszitters.
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Inrichting  
passend onderwijs

4.1. Zorgplicht 

In het Referentiekader Passend onderwijs wordt zorgplicht als volgt omschreven: “Het geheel van maatre-
gelen 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 bie-
den, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een andere school kan worden geplaatst. Om de zorgplicht 
waar te kunnen maken moeten alle scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs binnen een samen-
werkingsverband met elkaar samenwerken. Deze samenwerking is niet vrijblijvend. Doel is om gezamenlijk 
een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat leerlingen – al dan niet 
met extra ondersteuning - een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.”
(uit: Referentiekader Passend onderwijs, PO-Raad, 2013)

Het SPOW is van mening dat zorgplicht bestaat uit een samenhangend geheel waarin verschillende betrok-
kenen een rol spelen. Deze betrokkenen kennen ieder een eigen verantwoordelijkheid en realiseren samen 
een passend aanbod en aanpak voor de leerling. In figuur 2 wordt deze visie weergegeven. De leerling, en/
of de groep, staat centraal. Daaromheen zien we achtereenvolgens de betrokkenen die het passend onder-
wijs vormgeven; 
•  De school (met daarin de leerkracht, IB’ er, de directeur en eventuele andere betrokkenen of  

hulpvormen)
• De ouders
•  De jeugdhulpverlening (onder andere vertegenwoordigd door de schoolcontactpersoon van het Sociaal 

Kernteam maar ook bijvoorbeeld tweedelijns voorzieningen)
•  Het SPOW. In samenspraak met alle betrokkenen wordt het ondersteuningsaanbod voor de leerling en/

of de groep vastgesteld. 

We onderscheiden drie vormen van ondersteuning. 
• Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen voldoende om tot leren te komen (paragraaf 4.2.).
• Extra ondersteuning: voor een klein aantal leerlingen nodig om tot leren te komen (paragraaf 4.3.).
• Zware ondersteuning: incidenteel nodig om leerlingen in het leerproces te begeleiden (paragraaf 4.4.).
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Figuur 1: visie van het SPOW op ondersteuning aan leerlingen
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Figuur 1: visie van het SPOW op ondersteuning aan leerlingen
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4.2 Vormen van ondersteuning

We onderscheiden drie vormen van ondersteuning:
• Basisondersteuning: voor de meeste leerlingen voldoende om tot leren te komen (paragraaf 4.3).
• Extra ondersteuning: voor een klein aantal leerlingen nodig om tot leren te komen (paragraaf 4.4).
•  Zware ondersteuning: incidenteel nodig om leerlingen in het leerproces te begeleiden  

(paragraaf 4.5).

Zware ondersteuning of TLV S(B)O

Extra ondersteuning door school op school

Basisondersteuning

4.3 Basisondersteuning

Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en 
licht curatieve interventies dat wordt uitgevoerd:
• binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school;
• onder regie en verantwoordelijkheid van de school;
• met inzet, waar nodig, van expertise van andere scholen en ketenpartners;
• volgens een plan en op een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau.
 
Ten aanzien van de kwaliteit van de basisondersteuning stelt het SPOW dat scholen hun basisonder-
steuning op orde hebben als:
1.  De basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is. Elke school heeft een effectieve 

interne ondersteuningsstructuur en scoort minimaal een voldoende (score 3) op de indicatoren 
uit het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs, en met name op de indicatoren die 
betrekking hebben op de ondersteuning van leerlingen en op planmatig werken. De afzonderlijke 
besturen zijn verantwoordelijk voor de basiskwaliteit.

2.  Zij werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken. Elke school heeft de leerlingonder-
steuning ingericht volgens de standaarden en cyclus van handelingsgericht werken. Ook hier geldt dat 
de scholen minimaal een voldoende scoren op de uitvoering van de verschillende standaarden.

3. De onderwijsondersteuning op school goed georganiseerd is: 
•  Elke basisschool heeft een schoolondersteuningsteam (SOT) en werkt effectief samen met ke-

tenpartners en het speciaal (basis)onderwijs. Het SOT komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar 
en bestaat tenminste uit de intern begeleider, de (adjunct)directeur, de leerkracht, een lid van 
het Sociaal Kern Team (SKT of in Rotterdam het schoolmaatschappelijk werk) en de onder-
steuningsadviseur van het SPOW. De ouders worden uitgenodigd voor en nemen deel aan de 
SOT-bespreking. Het staat de school vrij het SOT op structurele of incidentele basis uit te brei-
den met andere professionals. In het SOT worden onder de regie van de intern begeleider de 
leerlingen besproken, die extra ondersteuning en/of zorg (nodig) hebben. Uitgangspunt daarbij 
is het werken vanuit het principe één kind-één gezin-één plan.
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•  Elke school heeft in haar schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd hoe zij met behulp van 
preventieve en licht curatieve interventies tegemoetkomt aan kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften. Het SOP wordt jaarlijks geëvalueerd en is gepubliceerd op de website van de school. 

•  Elke school stelt, zodra zij een vorm van extra ondersteuning vanuit het SPOW inzet, een Groei-
document (GD) op voor de leerling. Dit Groeidocument bevat de verbinding tussen de hulp-
vraag en de onderwijsbehoeften van de leerling en de voorgestelde aanpak. Ook is het ontwik-
kelingsperspectief hierin opgenomen. De school gebruikt voor het Groeidocument het door het 
SPOW aangereikte format (m.u.v. het SO).

•  Elke school heeft een intern begeleider (taak of functie) met een aantoonbaar relevante oplei-
ding. De scholen streven naar een inzet volgens de norm van de Landelijke Beroepsgroep Intern 
Begeleiders (LBIB): minimaal 1 dagdeel per 50 leerlingen. 

4. Zij onderstaande preventieve en licht curatieve interventies aan kunnen bieden:
• Gedifferentieerde instructie afgestemd op de behoeften van de leerlingen en de groep;
• Preventieve signalering van leer, opgroei- en opvoedproblemen;
• Afgestemd aanbod voor leerlingen met enkelvoudige leerproblemen;
• Afgestemd aanbod voor leerlingen met een vertraagde lees-/taalontwikkeling;
• Afgestemd aanbod voor leerlingen met een vertraagde rekenontwikkeling;  
• Afgestemd aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie; 
• Afgestemd aanbod voor hoogbegaafde kinderen;
• Afgestemd aanbod voor leerlingen met een NT2-problematiek;
•  Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 

enkelvoudige gedragsproblemen, zoals: aandacht- en concentratieproblemen, hyperactiviteit, 
werkhoudingproblemen, onderprestatie en verminderde taakgerichtheid;

•  Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
enkelvoudige sociale problemen, zoals: beperkingen in sociale vaardigheden, beperkingen in de 
communicatieve vaardigheden (waaronder interactie);  

•  Het ondersteunen van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
enkelvoudige emotionele problemen, zoals: faalangst, verminderde weerbaarheid;

•  Het ondersteunen van leerlingen met een met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het 
gebied van een afwijkende motoriek. Kenmerken: slecht handschrift, houterigheid, onhandig-
heid, slechte sportprestaties, verminderde oriëntatie in de ruimte;

•  Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste instructieruimtes en hulpmiddelen: het uitgangs-
punt is de bestaande ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;

•  Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen, evenals zorg voor 
een veilig schoolklimaat: Alle scholen hebben een krachtig, positief en eenduidig pedagogisch 
klimaat, waarbij preventief gewerkt wordt aan het voorkomen van gedragsproblemen en  
sociale veiligheid concreet wordt uitgewerkt. Elke school werkt tenminste met de volgende 
protocollen:

 w pestprotocol
 w meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (volgens landelijk protocol)
 w de veilige school
 w risico inventarisaties (volgens landelijk protocol)
 w protocol voor medische handelingen
 w  gemeente Rotterdam: SISA (Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak; SIgnaleren en 

SAmenwerken)

Scholen ontvangen middelen van het Samenwerkingsverband om de basisondersteuning te realiseren. 
Vanzelfsprekend worden daar ook middelen voor ingezet vanuit de eigen budgetten van de besturen. 
Het budget van het Samenwerkingsverband kan als aanvullend worden gezien. 
 

4.4 Extra ondersteuning
 
Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan waarin de school vanuit de basisondersteu-
ning kan voorzien, wordt extra ondersteuning vormgegeven op basis van de ondersteuningsbehoeften 
van de leerling. 
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4.4.1 Extra ondersteuning binnen de basisschool
Extra ondersteuning kan worden vormgegeven binnen de school, hiertoe ontvangen de scholen midde-
len van het samenwerkingsverband waarmee zij de extra ondersteuning vorm kunnen geven (denk aan 
inzet leerkracht, onderwijsassistent, expert van buiten of het laten uitvoeren van handelingsgerichte 
diagnostiek et cetera). Om de inzet van deze middelen te verantwoorden verwacht het SPOW dat voor 
iedere betreffende leerling een groeidocument (GD) is opgesteld. De school mag een leerling in een 
SOT bespreken maar dit is niet noodzakelijk. Ook aanmelding in onderwijs transparant (OT) is voor 
deze vorm van ondersteuning niet nodig. 

4.4.2 Extra ondersteuning vanuit het SPOW
Naast de ondersteuning op de school kent het SPOW nog enkele andere vormen van extra ondersteu-
ning namelijk:
•  Tijdelijke plaatsing in de gedragsgroep: deze groep is bestemd voor leerlingen met gedrags- en 

werkhoudingsproblemen. De leerlingen blijven op de eigen basisschool ingeschreven en gaan twee 
dagen per week naar de gedragsgroep waar intensief gewerkt wordt aan vooraf gestelde doelen op 
het gebied van gedrag of werkhouding. De overige dagen volgen zij onderwijs op de eigen school. 
Wekelijks vindt overdracht plaats van de vorderingen op de gestelde doelen tussen de basisschool 
en de gedragsgroep.

•  BOSK (Begeleiding Op School en in de Klas): specialisten vanuit het Steunpunt Autisme en het 
voormalig cluster 3 en cluster 4 onderwijs kunnen door de school ingeschakeld worden voor vragen 
m.b.t. het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze vorm van begeleiding 
is hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen en begeleiden van de leerkracht, incidenteel wordt 
ook individueel met een leerling gewerkt. 

Voor de bovenstaande vormen van extra ondersteuning is aanmelding in Onderwijs Transparant met 
een groeidocument en een toestemmingsverklaring van ouders noodzakelijk. 

Tenslotte is binnen het SPOW een steunpunt hoogbegaafden ingericht. Wanneer een school vragen 
heeft over het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen kan deze een beroep doen op de coördinator 
van het steunpunt voor advies. Verder verzorgt het steunpunt trainingen en intervisie bijeenkomsten 
voor leerkrachten en intern begeleiders.

4.5 Zware ondersteuning

Voor leerlingen die binnen de reguliere basisschool onderwijs volgen maar in aanmerking komen voor 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een S(B)O voorziening en voor leerlingen die het onderwijs 
volgen op een SBO school maar in aanmerking komen voor een TLV voor een SO voorziening, kan 
zware ondersteuning aangevraagd worden. Deze zware ondersteuning bestaat uit extra financiële 
middelen waarvan de school ondersteuning in kan kopen en maakt het mogelijk dat de leerling onder-
wijs blijft volgen op een reguliere school of het SBO. De zware ondersteuning wordt steeds toegekend 
voor een periode van maximaal een jaar en daarna geëvalueerd en zo nodig gecontinueerd voor weer 
maximaal een jaar. Uitgangspunt is dat de financiële ondersteuning samen met de basisbekostiging van 
de school nooit meer kan zijn dat de bekostiging van het S(B)O. Wanneer de school gebruik wil maken 
van deze vorm van zware ondersteuning moet een duidelijke meerwaarde aangegeven kunnen worden 
voor deze keuze ten opzichte van plaatsing in een gespecialiseerde setting. De ondersteuning kan uit-
sluitend aangevraagd worden wanneer:
• extra ondersteuning al is ingezet maar niet toereikend is gebleken;
• de noodzaak hiervan door middel van het groeidocument voldoende onderbouwd wordt;
• de meerwaarde voor plaatsing in een reguliere setting of het SBO aangetoond wordt. 
Indien de meerwaarde niet kan worden aangetoond wordt een TLV aangevraagd bij het SPOW (zie 
paragraaf 4.5). De aanvragen voor zware ondersteuning, zowel voor extra financiële middelen als voor 
een TLV, verlopen altijd via een HIA-traject. De tweede deskundige kent na het beoordelen van het 
dossier de zware ondersteuning toe.
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4.6 Het SENtrum

Het bestuur van het samenwerkingsverband SPOW heeft in het najaar van 2015 het besluit genomen 
om een werkgroep in te stellen die zich zal richten op het intensiveren van de samenwerking tussen 
SBO en voormalig cluster 3 (ZMLK) en cluster 4 in het Westland om te komen tot een expertisecen-
trum met als werktitel SENtrum. De werkgroep buigt zich over de wijze waarop, binnen de huidige 
bestuurlijke vormgeving en op een zo intensief mogelijke wijze, samengewerkt kan worden tussen SBO 
en voormalig cluster 3 & 4 aan de ontwikkeling van een expertisecentrum binnen het Westland. Deze 
werkgroep bestaat uit de bovenschoolse directeur van de Herman Broerenschool, de bovenschoolse 
directeur van de Strandwacht, de directeur van SBO de Diamant en de directeur van het Samenwer-
kingsverband, tevens voorzitter van de werkgroep. 

4.7 Toeleiding naar extra ondersteuning

4.7.1 Basisondersteuning
De intern begeleider is de eerste die de leerkracht kan ondersteunen wanneer er vragen zijn rondom een 
leerling. Komt de intern begeleider er zelf niet uit dan kan de leerling besproken worden in het SOT. 

4.7.2 Bespreken in het School Ondersteunings Team (SOT) 
Om een leerling te bespreken in het SOT meldt de school de leerling minimaal één week voorafgaand 
aan het SOT aan bij het SPOW middels Onderwijs Transparant (OT). De ouders dienen hier toestem-
ming voor te geven. Bij de aanmelding sluit de school het groeidocument bij. Tijdens het SOT wordt 
bepaald of er extra ondersteuning nodig is en op welke manier deze moet worden ingezet of dat een 
HIA-overleg (zie paragraaf 4.6.3) noodzakelijk is. 

4.7.3 Inzetten van het Handelings Gericht Integraal Arrangeer overleg (HIA)
Indien het perspectief, om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, 
verloren dreigt te gaan wordt een HIA-overleg gepland. De ondersteuningsadviseur van het SPOW 
leidt het HIA-overleg en fungeert als 1e deskundige. Tijdens het HIA-overleg zijn, naast de leerkracht, 
de intern begeleider en de ondersteuningsadviseur van SPOW, in ieder geval de ouders aanwezig. 
Indien gewenst kan de schoolcontactpersoon van het Sociaal Kern Team of in Rotterdam de jeugd- 
en gezinscoach worden uitgenodigd voor een HIA-overleg. Ook kunnen andere extern deskundigen 
betrokken worden bij dit overleg. HIA is een actieve “werkvorm” waarbij alle betrokkenen op basis van 
gelijkwaardigheid op zoek gaan naar overzicht (wat weten we al?), inzicht (hoe kunnen we de dingen 
verklaren?) en uitzicht (wat is er nodig om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van 
de leerling en/of de leerkracht/ouder?). Hiermee kan een HIA-overleg leiden tot: 
• Begeleiding vanuit de basisondersteuning;
• Begeleiding in de vorm van extra ondersteuning;
• Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of zware ondersteuning.
 Een HIA-traject kan uit meerdere overleggen bestaan.

4.7.4 Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Indien tijdens het HIA besloten wordt dat het S(B)O het best tegemoet kan komen aan de ondersteu-
ningsbehoeften van de leerling dan vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het
SPOW. Voorwaarde voor het aanvragen van een TLV voor het SO is dat in het voortraject al expertise 
vanuit het SO op school is ingezet (BOSK). 
Binnen het SPOW staan de ondersteuningsbehoeften van de leerling centraal, de oude indicatiecriteria
(van Cluster 3,4 en SBO) worden, bij twijfel, aanvullend hierop gebruikt (zie bijlage7). Omdat het afgeven
van een TLV een zwaarwegende beslissing is schrijft de wet voor dat deze toelaatbaarheidsverklaring
wordt afgegeven op basis van een deskundigenadvies van tenminste twee deskundigen. Daarom legt de
eerste deskundige de aanvraag voor aan een tweede deskundige van het samenwerkingsverband. Deze
beoordeelt (gemandateerd door de directeur) binnen 3 weken of de TLV toegekend kan worden.
Een TLV wordt, binnen het SO, toegekend voor de duur van tenminste één volledig schooljaar. Voor het
SBO hanteert het SPOW de duur van maximaal 2 kalenderjaren. De aanvragers moeten een beredeneer-
de onderbouwing van de gewenste duur in de aanvraag vermelden.
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Als de TLV is afgegeven kan de leerling de overstap maken naar het S(B)O. De plaatsing verloopt conform 
het plaatsingsbeleid van de S(B)O voorziening. Over het algemeen vindt er eerst een plaatsingsgesprek 
plaats. In onderling overleg wordt besloten op welke datum de overstap gemaakt zal worden. Vaak zal 
gekozen worden voor een “natuurlijk tijdstip” bijvoorbeeld na een vakantie. Indien de datum van de over-
stap omstreeks 1 oktober (de teldatum) of 1 februari (de groeitelling) zal plaatsvinden, wordt verwacht 
dat de scholen de plaatsing voor 1 oktober/1 februari realiseren.

4.7.5 Toelaatbaarheidsverklaring ernstig meervoudig beperkte (EMB) leerlingen
Op grond van artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs beoordeelt het samenwerkingsverband 
of een leerling toelaatbaar is tot het SBO of SO. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de 
procedure vast met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing van leerlingen voor wie de perio-
de waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is verstreken. De wet geeft geen voorschrif-
ten voor de geldigheidsduur van een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring. 
Bij EMB-leerlingen gaat het om kinderen met:
A.  Een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), 

vaak met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische 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 gevol-
ge 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. 
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Het samenwerkingsverband gaat over tot de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor het 
vaststellen van de toelaatbaarheid van EMB-leerlingen, inhoudende:

•  Toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB-leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig 
worden afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het SO. Veel leer-
lingen maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, 
maar in elk geval verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar 
waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt;

•  Bij de overstap van SO naar VSO een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moet worden aange-
vraagd bij het SWV VO. Deze verklaring is vervolgens geldig gedurende het hele verblijf op het 
VSO. In elk geval verlaten de leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs aan het einde van het 
schooljaar waarin zij de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt.

Het samenwerkingsverband zal de plaatsingen van deze leerlingen monitoren. Op basis van de uit-
komsten van deze monitor kan er eventueel een heroverweging op bovengenoemd uitvoeringsbesluit 
plaatsvinden.

NB: De gemeente Rotterdam heeft voor EMB-leerlingen een regeling getroffen zodat zij met de inzet 
van begeleiding op school onderwijs kunnen volgen.

4.7.6 Onderwijs Transparant (OT)
Het SPOW maakt gebruik van Onderwijs Transparant (OT). De school kan de leerling via OT aanmelden 
bij het samenwerkingsverband. De aanmelder kiest of de leerling wordt aangemeld voor het SOT of 
voor extra/zware ondersteuning. Zowel voor het SOT als voor extra ondersteuning is een groeidocu-
ment en een toestemmingsverklaring van ouders verplicht. 

4.7.7 Groei Document (GD)
Het SPOW maakt gebruik van een, voor het hele samenwerkingsverband geldend, format waarbij geldt 
dat de inhoud van het GD leidend en verplicht is. Het format groeidocument is opgesteld in overleg 
met de scholen van het samenwerkingsverband op basis van de uitgangspunten van het Handelings- 
Gericht Werken (HGW). Het GD wordt jaarlijks geëvalueerd.

Het GD is een hulpmiddel om te komen tot de juiste extra ondersteuning voor een leerling. Het bestaat 
uit zes delen:
• Algemene gegevens van de leerling.
•  Waarnemen: Dit deel beschrijft wat de school, de ouders en de leerling al weten. Zoals de stimule-

rende en belemmerende factoren, de hulp die al is ingezet, het effect daarvan en de hulpvraag.
•  Begrijpen: Dit deel beschrijft het uitstroomperspectief, welke ondersteuningsbehoeften bestaan en 

welke (onderzoeks)vragen er nog zijn.
•  Strategie: Dit deel beschrijft welke doelen er zijn voor de extra ondersteuning, hoe deze doelen 

bereikt moeten worden en hoe de doelen geëvalueerd zullen worden. 
• Uitvoeren: Dit deel beschrijft hoe de uitvoering verloopt. 
•  Evaluatie: Dit deel beschrijft welke doelen bereikt zijn, welke doelen nog niet bereikt zijn en wat 

het vervolg is. 

Het document heeft de functie van een ‘dossier’, het is een verzameling van alles wat tot nu toe is ge-
daan om de leerling de juiste ondersteuning te bieden. Vanaf het moment dat de leerling mogelijk meer
nodig heeft dan basisondersteuning en besproken wordt in het SOT, start het SOT met het aanmaken
van een GD.
Ouders worden betrokken bij het opstellen van het GD. Zij maken samen met de intern begeleider een
deel van het GD in (het deel waarnemen) en dienen het GD te ondertekenen.

Het GD:
• is nodig voor de bespreking in het SOT van de school;
• is het praatpapier en bevat gemaakte afspraken en verslagen;
• helpt bij monitoren: hoe gaat het, is er meer ondersteuning nodig of kan het ook met minder?
•  omvat het ontwikkelingsperspectiefplan: (tussen)doelen, uitstroomperspectief, onderwijsaanbod in 

relatie tot het groepsplan;
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•  is nodig voor het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of 
speciaal onderwijs indien nodig;

• beschrijft de inhoud, omvang en duur van de extra ondersteuning.

4.8 Herbeoordelingen toelaatbaarheidsverklaringen speciaal
        (basis) onderwijs

Leerlingen geplaatst in het speciaal onderwijs of speciaal basis onderwijs komen in aanmerking voor 
herbeoordeling wanneer de afgegeven TLV afloopt en de leerling nog steeds is aangewezen op het 
speciaal (basis) onderwijs. 

4.8.1 Procedure herbeoordelingen
Bij aanvang van ieder schooljaar inventariseren de betrokken scholen en het SPOW voor welke leerlin-
gen in dat schooljaar de toelaatbaarheidsverklaring zal aflopen. 
De S(B)O school evalueert, voorafgaand aan de aanvraag herbeoordeling, intern of de continuering van 
plaatsing in de huidige setting gewenst is, in dit proces dient een orthopedagoog of psycholoog ingezet 
te worden als eerste deskundige en worden ouders als educatief partner betrokken.
Wanneer de school concludeert dat de leerling, nog steeds, aangewezen is op speciaal (basis) onder-
wijs, dient zij een aanvraag in voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring. De aanvraag voor een her-
beoordeling wordt beoordeeld door een tweede deskundige vanuit het SPOW. Voor deze beoordeling 
ontvangt het samenwerkingsverband: 
•  Een aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband Westland, gete-

kend door ouders, de eerste deskundige en door school.
• Een actueel groeidocument (GD), besproken en waar nodig bijgesteld, voorafgaand aan de aanvraag.  

4.9 Doorgaande lijn

4.9.1 Van voorschoolse voorziening naar het Primair Onderwijs (PO)
De voorschoolse voorzieningen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal) kennen een gezamenlijk over-
drachtsdossier bij de overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool. De voorziening zal het 
dossier ruim op tijd aan de ontvangende school toesturen. De ouder dient hier toestemming voor te 
geven. Het overdrachtsdossier wordt voor verzending met de ouders besproken. Wanneer er zor-
gen zijn over de leerling vindt een “warme overdracht” plaats: er vindt een gesprek plaats tussen de 
voorschoolse voorziening en de ontvangende school en/of de IB-er van de ontvangende school komt 
observeren bij de voorschoolse voorziening. 
Wanneer een leerling met ondersteuningsvraag aangemeld c.q. ingeschreven wordt bij één van de 
scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband, kan de ondersteuningsadviseur desgewenst advi-
seren. Wanneer de school vermoedt niet tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsbehoef-
ten, wordt middels een HIA-overleg onderzocht wat de best passende plek voor de leerling kan zijn. 

4.9.2 Van Primair Onderwijs naar Voortgezet onderwijs (VO)
Binnen het Westland zijn Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk 
voor het laten doorstromen van de leerlingen naar de best passende plek in het VO. Uitgangspunten 
bij de overstap zijn:
•  Er vindt altijd een zogenaamde warme overdracht (persoonlijk contact over alle relevante gegevens 

van de leerling) plaats tussen PO en VO.
•  Het PO en VO hebben ieder hun eigen Groeidocument en/of Ontwikkelingsperspectiefplan ter 

ondersteuning en motivatie van de aanmelding en overdracht naar het VO.
•  Wanneer er onduidelijkheid is over de uitstroom naar het VO bij een leerling, zal in de periode mei 

groep 7 en oktober groep 8 een oriëntatie op het VO plaatsvinden. Hierbij zijn ouders, het PO en 
het VO betrokken. 

•  Leerlingen worden via Onderwijs Transparant (module PO-VO) aangemeld voor het VO. 
In Rotterdam worden de afspraken in het kader van de overstap tussen het PO en het VO vastgelegd in 
de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer wordt jaarlijks vastgesteld door de vereniging voor samenwer-
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Het samenwerkingsverband gaat over tot de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor het 
vaststellen van de toelaatbaarheid van EMB-leerlingen, inhoudende:

•  Toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB-leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig 
worden afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het SO. Veel leer-
lingen maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, 
maar in elk geval verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar 
waarin zij de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt;

•  Bij de overstap van SO naar VSO een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring moet worden aange-
vraagd bij het SWV VO. Deze verklaring is vervolgens geldig gedurende het hele verblijf op het 
VSO. In elk geval verlaten de leerlingen het voortgezet speciaal onderwijs aan het einde van het 
schooljaar waarin zij de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt.

Het samenwerkingsverband zal de plaatsingen van deze leerlingen monitoren. Op basis van de uit-
komsten van deze monitor kan er eventueel een heroverweging op bovengenoemd uitvoeringsbesluit 
plaatsvinden.

NB: De gemeente Rotterdam heeft voor EMB-leerlingen een regeling getroffen zodat zij met de inzet 
van begeleiding op school onderwijs kunnen volgen.

4.7.6 Onderwijs Transparant (OT)
Het SPOW maakt gebruik van Onderwijs Transparant (OT). De school kan de leerling via OT aanmelden 
bij het samenwerkingsverband. De aanmelder kiest of de leerling wordt aangemeld voor het SOT of 
voor extra/zware ondersteuning. Zowel voor het SOT als voor extra ondersteuning is een groeidocu-
ment en een toestemmingsverklaring van ouders verplicht. 

4.7.7 Groei Document (GD)
Het SPOW maakt gebruik van een, voor het hele samenwerkingsverband geldend, format waarbij geldt 
dat de inhoud van het GD leidend en verplicht is. Het format groeidocument is opgesteld in overleg 
met de scholen van het samenwerkingsverband op basis van de uitgangspunten van het Handelings- 
Gericht Werken (HGW). Het GD wordt jaarlijks geëvalueerd.

Het GD is een hulpmiddel om te komen tot de juiste extra ondersteuning voor een leerling. Het bestaat 
uit zes delen:
• Algemene gegevens van de leerling.
•  Waarnemen: Dit deel beschrijft wat de school, de ouders en de leerling al weten. Zoals de stimule-

rende en belemmerende factoren, de hulp die al is ingezet, het effect daarvan en de hulpvraag.
•  Begrijpen: Dit deel beschrijft het uitstroomperspectief, welke ondersteuningsbehoeften bestaan en 

welke (onderzoeks)vragen er nog zijn.
•  Strategie: Dit deel beschrijft welke doelen er zijn voor de extra ondersteuning, hoe deze doelen 

bereikt moeten worden en hoe de doelen geëvalueerd zullen worden. 
• Uitvoeren: Dit deel beschrijft hoe de uitvoering verloopt. 
•  Evaluatie: Dit deel beschrijft welke doelen bereikt zijn, welke doelen nog niet bereikt zijn en wat 

het vervolg is. 

Het document heeft de functie van een ‘dossier’, het is een verzameling van alles wat tot nu toe is ge-
daan om de leerling de juiste ondersteuning te bieden. Vanaf het moment dat de leerling mogelijk meer
nodig heeft dan basisondersteuning en besproken wordt in het SOT, start het SOT met het aanmaken
van een GD.
Ouders worden betrokken bij het opstellen van het GD. Zij maken samen met de intern begeleider een
deel van het GD in (het deel waarnemen) en dienen het GD te ondertekenen.

Het GD:
• is nodig voor de bespreking in het SOT van de school;
• is het praatpapier en bevat gemaakte afspraken en verslagen;
• helpt bij monitoren: hoe gaat het, is er meer ondersteuning nodig of kan het ook met minder?
•  omvat het ontwikkelingsperspectiefplan: (tussen)doelen, uitstroomperspectief, onderwijsaanbod in 

relatie tot het groepsplan;
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kende schoolbesturen voor (speciaal) basisonderwijs en (speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam 
(FOKOR) en beschrijft ook de procedure voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 

4.9.3 Van PO naar PO 
Wanneer bij het vaststellen van de ondersteuningsbehoeften, middels een HIA-overleg, blijkt dat een 
overstap tussen twee reguliere basisscholen nodig is, kan een ‘plaatsingstafel’ overleg georganiseerd 
worden in de dorpskern (waar de leerling woont) waarbij alle scholen van de dorpskern worden uitge-
nodigd. Doelstelling van dit overleg is te bepalen welke school tegemoet kan komen aan de ondersteu-
ningsbehoefte van de leerling en welke school tot plaatsing kan overgaan. 
Indien een leerling de overstap naar een andere school maakt zal in onderling overleg besproken 
worden op welke datum de overstap gemaakt zal worden. Vaak zal gekozen worden voor een “natuur-
lijk tijdstip” bijvoorbeeld na een vakantie. Indien de datum van de overstap omstreeks 1 oktober (de 
teldatum) zal plaatsvinden wordt verwacht dat de plaatsing voor 1 oktober gerealiseerd is. 

4.9.4 Van S(B)O naar regulier basisonderwijs (BaO) 
Binnen het SPOW zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling leidend. De S(B)O school evalueert
periodiek of zij (nog) kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoeften of dat plaatsing in het regulier
basisonderwijs (of in het geval van het SO plaatsing in het SBO of PAO) tot de mogelijkheden behoort.
Dit sluit aan bij de visie van het SPOW dat een plaatsing in het S(B)O tijdelijk is, tenzij de leerling dusdani-
ge ondersteuningsbehoeften heeft dat een TLV voor onbepaalde tijd noodzakelijk is. In de komende
twee jaar zal het SPOW in kaart brengen welke factoren van belang zijn om terugplaatsing te realiseren.
Op basis van deze factoren zullen beleidsafspraken gemaakt worden die tot doel hebben dat meer
leerlingen de overstap kunnen maken.
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Samenwerking ouders

5.1 Ouders als educatief partner

Ouders zijn voor scholen een cruciale partner. Ouders en scholen hebben hetzelfde belang voor ogen, 
namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. Partner zijn betekent dat ouders en scholen elkaar 
goed informeren, elkaar betrekken en altijd vanuit het belang van het kind met elkaar in gesprek blij-
ven. Ouders en school maken dus samen afspraken. Beide partijen zijn nodig om van de uitvoering van 
de afspraken een succes te maken. Dit betekent zo min mogelijk praten over kinderen/gezinnen, maar 
praten met de betrokken ouders en kinderen. Ouders worden al vanaf de eerste signalering van een 
mogelijke ondersteuningsbehoefte, als volwaardige partners, actief betrokken bij het zoeken naar de 
meest passende ondersteuning van hun kind. Dit kan zijn een passend aanbod binnen de basisonder-
steuning dan wel, met inschakeling van het ondersteuningsteam van de school, extra ondersteuning. 
Bij alle fasen van het te doorlopen traject zijn de ouders rechtstreeks betrokken.

5.2 Afstemming rondom individuele leerlingen

Op verschillende momenten komt het belang van de samenwerking extra naar voren. Dat begint al bij 
de aanmelding. Dan is essentieel dat ouders en school de ondersteuningsbehoefte van de leerling goed 
doorspreken. Dan kan de leerling al bij de start echt passend onderwijs krijgen.
Ook wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning is overleg tussen ouders, 
school en eventuele deskundigen nodig. In dit geval worden ouders uitgenodigd bij een SOT- of HIA- 
overleg. De school is verplicht over deze zaken met de ouders te overleggen.
Hetzelfde geldt wanneer een kind het beste geplaatst kan worden op een school voor speciaal basis-
onderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO). Goede afstemming is ook dan nodig omdat het hierbij ook 
gaat om de keuze voor een nieuwe school. 

Naast de actieve betrokkenheid van ouders bij de ondersteuning van hun kind, hebben ouders ook een 
aantal formele rechten in de trajecten van ondersteuningstoewijzing namelijk: 
• Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het groeidocument.
•  Ouders hebben de mogelijkheid van het indienen van klachten en van bezwaar en beroep  

(paragraaf 5.4.1).
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5.3 Communicatie met ouders vanuit het SPOW

De ouders kunnen informatie over het SPOW vinden:
• op de website van het SPOW;
• op de website van de school;
• in de schoolgids van de school.

Indien een leerling bij het SPOW wordt aangemeld door middel van Onderwijs Transparant (OT) dan 
worden ouders “uitgenodigd” om mee te lezen in het digitale groeidocument. Op deze manier hebben 
ouders inzicht in alle communicatie rond hun kind. Deze functionaliteit wordt naar verwachting in janu-
ari 2017 operationeel. 

5.4 Ouders en medezeggenschap

Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het samenwerkingsverband  
is vormgegeven:
1.  Via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van de individuele school heeft op het onder-

steuningsprofiel.
2.  Via deelname aan de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (zie paragraaf 6.4).

5.5 Geschillenregeling

Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en de 
communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan het zijn dat 
ouders zich niet in het besluit van de school kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op onder-
steuning van de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Daarnaast biedt SPOW de 
mogelijkheid de casus voor een second opinion voor te leggen aan “SWV Onderwijs dat past”, samen-
werkingsverband te Schiedam. 

De procedure hiervoor is:
1. Ouders vragen de second opinion aan bij het SPOW.
2.  De eerste deskundige van het SPOW neemt contact op met de voorzitter van de toelaatbaarheids-

commissie van “SWV Onderwijs dat past”.
3.  Het groeidocument wordt doorgestuurd naar “SWV Onderwijs dat past”. De ouders geven hier 

schriftelijk toestemming voor.
4.  De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek samen met de gedragswetenschapper van het 

SPOW en de gedragswetenschapper van “SWV Onderwijs dat past”.
5.  De toelaatbaarheidscommissie “SWV Onderwijs dat past” formuleert, nadat het dossier doorgeno-

men is en ouders en het SPOW gehoord zijn, een advies.
6. Het advies wordt schriftelijk en mondeling aan de ouders en aan het SPOW verstrekt.
7.  Accepteren de ouders het advies, dan kan het dossier worden afgesloten. Als de second opinion 

voor partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt is er sprake van een geschil. Een geschil kan 
worden voorgelegd aan de geschillencommissie passend onderwijs: 

Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Tel: 030-280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl

Ouders behouden de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het college voor mensenrech-
ten en gelijke behandeling (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) en om een beroep aan te 
tekenen bij de rechter.
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5.4. Ouders en medezeggenschap

Ouders hebben op twee manieren inspraak op de wijze waarop het samenwerkingsverband is vormge-
geven:
1.	 	Via	het	adviesrecht	dat	de	Medezeggenschapsraad	van	de	individuele	school	heeft	op	het	onder-

steuningsprofiel.
2.  Via deelname aan de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. (zie paragraaf 

6.3.1.)

5.4.1. Geschillenregeling
Ook	als	ouders	vroegtijdig	en	volledig	over	de	ondersteuning	voor	hun	kind	zijn	geïnformeerd	en	de	
communicatie	tussen	school	en	ouders	met	respect	voor	beider	rollen	is	verlopen,	kan	het	zijn	dat	
ouders zich niet in het besluit van de school kunnen vinden. Zij kunnen dan een beroep doen op onder-
steuning van de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl). Daarnaast biedt SPOW de 
mogelijkheid	de	casus	voor	een	second	opinion	voor	te	leggen	aan	“SWV	Onderwijs	dat	past”,	samen-
werkingsverband te Schiedam. 

De procedure hiervoor is:
1. Ouders vragen de second opinion aan bij het SPOW.
2.	 	De	eerste	deskundige	van	het	SPOW	neemt	contact	op	met	de	voorzitter	van	de	toelaatbaarheids-

commissie van “SWV Onderwijs dat past”.
3.  Het groeidocument wordt doorgestuurd naar “SWV Onderwijs dat past”. De ouders geven hier 

schriftelijk	toestemming	voor.
4.  De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek samen met de gedragswetenschapper van het 

SPOW en de gedragswetenschapper van “SWV Onderwijs dat past”.
5.	 	De	toelaatbaarheidscommissie	“SWV	Onderwijs	dat	past”	formuleert,	nadat	het	dossier	doorgeno-

men	is	en	ouders	en	het	SPOW	gehoord	zijn,	een	advies.
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tekenen bij de rechter.
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mogelijkheid de casus voor een second opinion voor te leggen aan “SWV Onderwijs dat past”, samen-
werkingsverband te Schiedam. 
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Organisatie van het 
samenwerkingsverband

6.1. Rechtsvorm

Het samenwerkingsverband vormt een stichting met als volledige naam: Stichting Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs Westland, kortweg SPOW, met het Passend Onderwijs nummer 28.03 (PO 28.03).

6.2. Bestuurlijke uitgangspunten

De deelnemende schoolbesturen hebben hun zorgplicht voor passend onderwijs vormgegeven in het, 
wettelijke verplichte, samenwerkingsverband. Het bestuur onderschrijft de in paragraaf 2.1. Genoemde 
kernwaarden en stelt deze centraal in haar beslissingen en aanpak. 
De besturingsfilosofie van het samenwerkingsverband wordt gekenmerkt door het motto: 
“Inclusief, tenzij…….”. 

6.3. Besturingsmodel

Het besturingsmodel kent de volgende aspecten:
• De structuur van de organisatie (zie paragraaf 6.4)
• De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zie paragraaf 6.5.)
• Gemeenten en ketenpartners (zie paragraaf 6.6.)
• Intern en extern toezicht (zie paragraaf 6.7.)
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6.4 De structuur van de organisatie
In onderstaand model is de organisatiestructuur schematisch weergegeven.
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Het samenwerkingsverband bestaat uit twaalf besturen en (enkele van) haar scholen. De besturen van 
de scholen worden vertegenwoordigd in het bestuur van het SPOW in het Algemeen Bestuur (AB) en het 
Dagelijks bestuur (DB). 
De bestuursleden van het AB zijn afgevaardigden van de twaalf schoolbesturen die deelnemen aan het 
samenwerkingsverband. 
Het DB bestaat uit 5 leden, te weten 
• een bestuurder van WSKO
• een bestuurder van SOOW
• een bestuurder van PCPOW
• een bestuurder van het SO
• een bestuurder van de overige deelnemende schoolbesturen

Het bestuur voert overleg met de ondersteuningsplanraad over alle beleidskeuzes die in het ondersteu-
ningsplan worden vastgelegd. Het bestuur moet over de inhoud van het ondersteuningsplan en elke 
wijziging daarvan, steeds voorafgaand de instemming van de raad verkrijgen. Dit instemmingsrecht van 
de ondersteuningsplanraad is vastgelegd in art. 14a WMS. Het bestuur van het SPOW heeft dit overleg 
gemandateerd aan haar directeur. 

De ondersteuningsplanraad bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders van de scholen binnen het 
samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden 
van de medezeggenschapsraden van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Kandidaten voor de 
ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen lid van de medezeggenschapsraad (MR) te zijn. 

Het SPOW gaat uit van een bestuur-directie model waarbij het bestuur een toezichthoudende rol vervult 
en de directeur leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en te-
vens de Centrale Dienst (CD) aanstuurt. Het DB geeft leiding aan de directeur. De directeur oefent de taken 
en bevoegdheden uit die door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd, onder verantwoordelijkheid van 
het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een managementstatuut vast (zie bijlage 
4) waarbinnen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. De governance structuur zal in schooljaar 16-
17 kritisch onder de loep genomen worden. 

De centrale dienst bestaat uit ondersteuningsadviseurs, een secretaresse (voor functieomschrijvingen zie 
bijlage 3) en de directeur. De belangrijkste taken van de centrale dienst zijn:
• Administratieve en wettelijke taken, waaronder het afgeven van TV’s
• Advisering van de Intern Begeleider
• Kwaliteitsverbetering van het SOT
• Het voorzitten van een HIA overleg
• Ondersteuning van het SOT bij het werken met het OPP
• Ondersteuning van het SOT bij het arrangeren van de extra ondersteuning binnen de reguliere scholen

Aan het samenwerkingsverband is een medezeggenschapsraad (P-MR) verbonden. Deze medezeggen-
schapsraad bestaat uit tenminste twee leden die worden gekozen uit en door het personeel dat in dienst is 
bij het samenwerkingsverband. 

6.5 De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Het samenwerkingsverband kent een decentrale verantwoordelijkheidstoedeling (subsidiariteit). Elk 
schoolbestuur is verantwoordelijk voor zijn school of scholen. Dit betekent dat het schoolbestuur de 
verantwoordelijkheid draagt voor het ontwikkelen en borgen van de basisondersteuning zoals op samen-
werkingsverbandniveau is vastgesteld, en het uitvoeren van de kwaliteitszorg op school- en bestuursni-
veau. Het samenwerkingsverband bepaalt dus het ‘wat’ van de basisondersteuning en de schoolbesturen 
bepalen ‘hoe’ zij dat waarmaken.
Binnen het samenwerkingsverband kennen we enkele vormen van extra ondersteuning waarvoor de ver-
antwoordelijkheid voor de kwaliteit op verschillende niveaus belegd is:
•  Extra ondersteuning vorm gegeven op de school met middelen van het SPOW: de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit van de uitvoering ligt bij de schoolbesturen.
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•  Tijdelijke plaatsing in de gedragsgroep: Het SPOW is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 
borgen van de kwaliteit.

•  BOSK: de verantwoording van de kwaliteit van de uitvoering ligt bij de aanbieders van de onder-
steuning te weten de Ambulante Educatieve Dienst (AED), de Loodsboot en de Herman Broeren 
Stichting. 

•  Steunpunt hoogbegaafdheid: het SPOW is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en borgen van de 
kwaliteit. 

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toewijzing van de zware ondersteuning. De 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zware ondersteuning op hun scholen.

6.6 Gemeenten en ketenpartners

SPOW werkt samen met de volgende gemeenten:
• Gemeente Westland
• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Midden Delfland
Meer over de inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen samenwerkingsverband en gemeen-
ten is opgenomen in hoofdstuk 7 van het ondersteuningsplan.

Verder werkt SPOW samen met de volgende ketenpartners:
• Sociaal Kernteam (Gemeente Westland)
• CJG (Gemeente Midden Delfland
• Wijkteam Hoek van Holland (Gemeente Rotterdam)
• Cluster 1 Bartimeus
• Cluster 1 Visio
• Cluster 2 Simea
• Cluster 2 Auris
• Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Westland

6.7  Intern en extern toezicht

6.7.1. Intern toezicht
Het AB is het toezichthoudende deel van het bestuur, belast met goedkeurende en benoemende taken 
en bevoegdheden. Het DB is het uitvoerend deel van het bestuur, belast met gedelegeerde uitvoe-
rende taken en bevoegdheden. 
Het AB toetst de genomen besluiten van het DB middels het unanimiteitsbeginsel, dat wil zeggen dat 
een besluit met algemene stemmen moet worden aangenomen. De komende twee jaar wil het be-
stuur de wijze van intern toezicht onder de loep nemen en verbeteren zodat het toezicht conform de 
code goed bestuur geregeld is waarbij de scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht 
helder is vastgelegd. 

6.7.2 Extern toezicht
Het externe toezicht wordt uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie voor het 
Onderwijs heeft daartoe een waarderingskader voor samenwerkingsverbanden opgesteld, bestaande 
uit kwaliteitsaspecten en indicatoren. De drie domeinen die de inspectie toetst staan hieronder be-
schrijven.

Kwaliteitsaspect 1 – Resultaten
Het Samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een samenhangend 
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
Het samenwerkingsverband: 
1.  realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben;



Ondersteuningsplan SPOW 2016-2020 37

 
2. realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig en effectief.
3. zet zijn middelen doelmatig in.
4.  realiseert de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die het voor leerlingen met extra onder-

steuningsbehoeften heeft opgesteld. 
5.  zorgt ervoor dat er geen schoolverzuim is door leerlingen die (mogelijk) extra ondersteuning nodig 

hebben.
6. stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg.

Kwaliteitsaspect 2 - Management en organisatie
Het Samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de Wet passend 
onderwijs te realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne communicatie en een doel-
matige, inzichtelijke organisatie.
Het samenwerkingsverband: 
1.  heeft een missie bepaald, waaruit consequenties zijn getrokken voor de inrichting van de organisatie 

en de te bereiken doelstellingen (visie).
2.  heeft de taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het Samenwerkingsverband en van degenen 

die voor het Samenwerkingsverband taken (al dan niet in mandaat) uitvoeren helder vastgelegd.
3.  heeft een doelmatige overlegstructuur. 
4.  heeft eenduidige procedures en termijnen voor het plaatsen van leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben en het toewijzen van extra ondersteuning.
5. voert een actief voorlichtingsbeleid over taken en functies van het Samenwerkingsverband.
6.  heeft het interne toezicht op het bestuur georganiseerd, vastgesteld waarop dit toezicht betrekking 

heeft en zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
 
Kwaliteitsaspect 3 – Kwaliteitszorg
Het Samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, planmatige 
kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en borging van gerealiseerde 
verbeteringen.
Het samenwerkingsverband: 
1. plant en normeert zijn resultaten in een vierjarencyclus. 
2. voert zelfevaluaties uit.
3. werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering. 
4. legt jaarlijks verantwoording af van gerealiseerde kwaliteit. 
5. borgt gerealiseerde verbeteringen. 
6. onderzoekt bij de belanghebbenden de tevredenheid over het Samenwerkingsverband.

NB: op het moment van schrijven van dit plan is een nieuw waarderingskader voor samenwerkingsverban-
den in ontwikkeling. Duidelijk is inmiddels dat in dit waarderingskader de volgende domeinen terugkomen:
•  Resultaten: Het samenwerkingsverband voert de aan hem opgedragen taken uit en realiseert een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

•  Doelen, evaluatie en verbetering: Het samenwerkingsverband heeft vanuit zijn maatschappelijke 
opdracht doelen geformuleerd en verbetert de uitvoering van zijn taken op basis van regelmatige en 
systematische evaluatie van de realisatie van die doelen.

•  Structuur en cultuur: Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft een heldere structuur, kent 
een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.

•  Verantwoording en dialoog: Het bestuur van het samenwerkingsverband legt intern en extern toe-
gankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voert daarover actief een 
dialoog.

•  Continuïteit: Het bestuur van het samenwerkingsverband is financieel gezond en kan op korte en lan-
gere termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen.

•  Doelmatigheid: Het bestuur besteedt de overheidsbekostiging op de beste manier ten behoeve van de 
uitvoering van zijn taken in het licht van zijn maatschappelijke opdracht en niet aan andere zaken. 

•  Rechtmatigheid: Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en transpa-
rant. Het legt verantwoording af over de verwerving en besteding.
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Passend onderwijs 
in relatie tot 
gemeentelijk beleid

7.1 Beleidsontwikkeling bij gemeenten

Schoolbesturen, het samenwerkingsverband en gemeenten stemmen af tussen onderwijsondersteu-
ning en jeugdzorg voor kinderen en jongeren. Hun gedeelde belang is het zorgen voor samenhang in 
de ondersteuning die op school of in een gezin geboden wordt. Dit in aansluiting op andere vormen 
van (in)formele ondersteuning door vrijwilligers en welzijnsvoorzieningen, naast specialistische jeugd-
zorg vanuit de regio. De nieuwe sociale teams (in Rotterdam wijkteams en in Midden-Delfland het 
maatschappelijk team) vormen een belangrijke brug tussen al deze ketenpartners, die de verbinding 
met het onderwijs sterker maakt. 

7.2 Uitgangspunten voor samenwerking

Met de verbinding tussen school en de nieuwe werkwijze van de sociale teams worden twee doelen 
bereikt. Gezamenlijk wordt de eigen kracht van gezinnen benut, zodat opgroei- en opvoedproblemen bij 
kinderen en jongeren zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit doen de scholen door de leerlingen een 
veilige en prettige schoolomgeving te bieden, waar ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 
Scholen hebben een signalerende functie om vroegtijdig te kunnen inspelen op de ondersteuningsbe-
hoeften van leerlingen. In samenwerking met de ouders en de sociale teams kan vervolgens een passend 
ondersteuningsaanbod worden gedaan. De persoonlijke leerdoelen van leerlingen zijn leidend in deze on-
dersteuning. Hiervoor wordt een dekkend aanbod van (lokaal of regionaal) beschikbare ondersteunings-
arrangementen in het basisonderwijs georganiseerd. De sociale teams werken samen met de scholen 
door zich in te zetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Verbinding 
van onderwijs en jeugdzorg heeft ook tot doel een eenduidige lokale werkwijze te realiseren. Scholen en 
de sociale teams werken met een heldere taakverdeling, waarbij de betrokken professionals van beide 
kanten vanuit hun eigen expertise een aandeel hebben in de samenwerking. Er is een extra inspanning 
nodig van beide kanten om de samenwerking te versterken. De speerpunten blijven voorlopig vroegsig-
nalering, handelingsgerichte diagnostiek en geïntegreerde handelingsplannen. Wat betreft preventie 
kiezen de gemeenten Westland en Midden-Delfland voor een focus op ouderbetrokkenheid. 

7.3 Samenwerking met jeugdhulp

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de 
Participatiewet. Er zijn in de aanloop naar de overheveling van deze taken concrete (samenwerkings)
afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. De inkoop van jeugdhulp is vastgelegd in jaarlijkse 
inkoopplannen, die elke gemeente op lokaal niveau opstelt. Specifiek voor Westland geldt dat er in het 
voorjaar van 2016 een integraal beleidsplan voor zorg, werk en jeugdhulp wordt opgesteld, dat als sociaal 
beleidskader zal dienen voor de komende jaren. Net als in Midden-Delfland ligt bij de inkoop van jeugd-
hulp het accent op het bieden van maatwerk dichtbij huis. Regionaal wordt samengewerkt op gebieden 
die de gemeenten niet alleen kan verzorgen. De sociale teams hebben een belangrijke rol bij het leveren 
van maatwerk. Wat betreft de gemeentelijke voorstellen voor jeugdhulp zal er op overeenstemming 
gericht overleg (OOGO) worden gevoerd met het samenwerkingsverband en de schoolbesturen. 
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Passend onderwijs 
in relatie tot 
gemeentelijk beleid

7.1 Beleidsontwikkeling bij gemeenten
Schoolbesturen, het samenwerkingsverband en gemeenten stemmen af tussen onderwijs-ondersteuning en 
jeugdzorg voor kinderen en jongeren. Hun gedeelde belang is het zorgen voor samenhang in de ondersteuning 
die op school of in een gezin geboden wordt. Dit in aansluiting op andere vormen van (in)formele ondersteu-
ning door vrijwilligers en welzijnsvoorzieningen, naast specialistische jeugdzorg vanuit de regio. De nieuwe 
sociale teams (in Rotterdam wijkteams) vormen een belangrijke brug tussen al deze ketenpartners, die de 
verbinding met het onderwijs sterker maakt. 

7.2 Uitgangspunten voor samenwerking

Met de verbinding tussen school en de nieuwe werkwijze van de sociale teams worden twee doelen bereikt. 
Gezamenlijk wordt de eigen kracht van gezinnen benut, zodat opgroei- en opvoedproblemen bij kinderen en 
jongeren zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit doen de scholen door de leerlingen een veilige en prettige 
schoolomgeving te bieden, waar ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Scholen hebben een 
signalerende functie om vroegtijdig te kunnen inspelen op de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. In 
samenwerking met de ouders en de sociale teams kan vervolgens een passend ondersteuningsaanbod worden 
gedaan. De persoonlijke leerdoelen van leerlingen zijn leidend in deze ondersteuning. Hiervoor wordt een 
dekkend aanbod van (lokaal of regionaal) beschikbare ondersteuningsarrangementen in het basisonderwijs 
georganiseerd. De sociale teams werken samen met de scholen door zich in te zetten voor een veilige en 
gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Verbinding van onderwijs en jeugdzorg heeft ook tot doel 
een eenduidige lokale werkwijze te realiseren. Scholen en de sociale teams werken met een heldere taakver-
deling, waarbij de betrokken professionals van beide kanten vanuit hun eigen expertise een aandeel hebben in 
de samenwerking. Er is een extra inspanning nodig van beide kanten om de samenwerking te versterken. De 
speerpunten blijven voorlopig vroegsignalering, handelingsgerichte diagnostiek en geïntegreerde handelings-
plannen. Wat betreft preventie kiezen gemeenten voor een focus op ouderbetrokkenheid. 

7.3 Samenwerking met jeugdhulp

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de Par-
ticipatiewet. Er zijn in de aanloop naar de overheveling van deze taken concrete (samenwerkings-)afspraken 
gemaakt met verschillende zorgaanbieders. De inkoop van jeugdhulp is vastgelegd in jaarlijkse inkoopplannen, 
die elke gemeente op lokaal niveau opstelt. Specifiek voor Westland geldt dat er in het voorjaar van 2016 een 
integraal beleidsplan voor zorg, werk en jeugdhulp wordt opgesteld, dat als sociaal beleidskader zal dienen 
voor de komende jaren. Net als in Midden-Delfland ligt bij de inkoop van jeugdhulp het accent op het bieden 
van maatwerk dichtbij huis. Regionaal wordt samengewerkt op gebieden die de gemeenten niet alleen kan 
verzorgen. De sociale teams hebben een belangrijke rol bij het leveren van maatwerk. Wat betreft de gemeen-
telijke voorstellen voor jeugdhulp zal er op overeenstemming gericht overleg (OOGO) worden gevoerd met het 
samenwerkingsverband en de schoolbesturen. 

7.3.1 Gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland
In de sociale teams worden de werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg, het (school)maatschappelijk 
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7.1 Beleidsontwikkeling bij gemeenten

Schoolbesturen, het samenwerkingsverband en gemeenten stemmen af tussen onderwijsondersteu-
ning en jeugdzorg voor kinderen en jongeren. Hun gedeelde belang is het zorgen voor samenhang in 
de ondersteuning die op school of in een gezin geboden wordt. Dit in aansluiting op andere vormen 
van (in)formele ondersteuning door vrijwilligers en welzijnsvoorzieningen, naast specialistische jeugd-
zorg vanuit de regio. De nieuwe sociale teams (in Rotterdam wijkteams en in Midden-Delfland het 
maatschappelijk team) vormen een belangrijke brug tussen al deze ketenpartners, die de verbinding 
met het onderwijs sterker maakt. 

7.2 Uitgangspunten voor samenwerking

Met de verbinding tussen school en de nieuwe werkwijze van de sociale teams worden twee doelen 
bereikt. Gezamenlijk wordt de eigen kracht van gezinnen benut, zodat opgroei- en opvoedproblemen bij 
kinderen en jongeren zo veel mogelijk worden voorkomen. Dit doen de scholen door de leerlingen een 
veilige en prettige schoolomgeving te bieden, waar ze de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 
Scholen hebben een signalerende functie om vroegtijdig te kunnen inspelen op de ondersteuningsbe-
hoeften van leerlingen. In samenwerking met de ouders en de sociale teams kan vervolgens een passend 
ondersteuningsaanbod worden gedaan. De persoonlijke leerdoelen van leerlingen zijn leidend in deze on-
dersteuning. Hiervoor wordt een dekkend aanbod van (lokaal of regionaal) beschikbare ondersteunings-
arrangementen in het basisonderwijs georganiseerd. De sociale teams werken samen met de scholen 
door zich in te zetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor kinderen en jongeren. Verbinding 
van onderwijs en jeugdzorg heeft ook tot doel een eenduidige lokale werkwijze te realiseren. Scholen en 
de sociale teams werken met een heldere taakverdeling, waarbij de betrokken professionals van beide 
kanten vanuit hun eigen expertise een aandeel hebben in de samenwerking. Er is een extra inspanning 
nodig van beide kanten om de samenwerking te versterken. De speerpunten blijven voorlopig vroegsig-
nalering, handelingsgerichte diagnostiek en geïntegreerde handelingsplannen. Wat betreft preventie 
kiezen de gemeenten Westland en Midden-Delfland voor een focus op ouderbetrokkenheid. 

7.3 Samenwerking met jeugdhulp

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, WMO en de 
Participatiewet. Er zijn in de aanloop naar de overheveling van deze taken concrete (samenwerkings)
afspraken gemaakt met verschillende zorgaanbieders. De inkoop van jeugdhulp is vastgelegd in jaarlijkse 
inkoopplannen, die elke gemeente op lokaal niveau opstelt. Specifiek voor Westland geldt dat er in het 
voorjaar van 2016 een integraal beleidsplan voor zorg, werk en jeugdhulp wordt opgesteld, dat als sociaal 
beleidskader zal dienen voor de komende jaren. Net als in Midden-Delfland ligt bij de inkoop van jeugd-
hulp het accent op het bieden van maatwerk dichtbij huis. Regionaal wordt samengewerkt op gebieden 
die de gemeenten niet alleen kan verzorgen. De sociale teams hebben een belangrijke rol bij het leveren 
van maatwerk. Wat betreft de gemeentelijke voorstellen voor jeugdhulp zal er op overeenstemming 
gericht overleg (OOGO) worden gevoerd met het samenwerkingsverband en de schoolbesturen. 
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werk en de jeugdzorg zo veel mogelijk geïntegreerd. Er is een vaste contactpersoon per school(locatie) 
geïntroduceerd. Ontwikkelpunt is nog het aansluiten in expertise bij de behoefte aan advies en pre-
ventieve ondersteuning van de betreffende school. De school kan een contactpersoon van het sociale 
team op afroep benaderen met vragen, als er zorgen zijn over een leerling (of het gezin), of deze bij 
vaste overlegmomenten aanwezig laten zijn. De gemeente streeft naar zo min mogelijk bureaucra-
tische indicatieprocedures bij de toewijzing van een arrangement. Dit gebeurt altijd in samenspraak 
met ouders. Zij zijn zelf in regie, tenzij de veiligheid van kinderen in het geding is. In dat geval neemt 
het sociale team de coördinatie van een gezinsplan over. Dit in afstemming met de school. Uitgangs-
punt is dat de scholen tijdig om advies vragen als de eigen kracht van een gezin tekortschiet. De vaste 
contactpersoon van de sociale teams bekijkt met een brede blik welke vorm van gezinsondersteuning 
noodzakelijk is. Dat betekent dat de uiteindelijke oplossing op het terrein van meedoen, opgroeien of 
werken kan liggen. Samen met de intern begeleider en de schoolondersteuner wordt overlegd wat de 
gewenste aanpak is. Zij maken als ondersteuningsteam een integrale analyse wanneer er een dubbele 
hulpvraag is voor school en gezin. 
In dit plan staat beschreven welke ondersteuning en hulp, binnen het onderwijs en daarbuiten, gebo-
den worden aan leerling, gezin en/of leerkracht. Die ondersteuning is bij voorkeur zo licht mogelijk en 
gericht op het versterken van de eigen kracht. Als het nodig is, wordt ook zwaardere jeugdzorg ingezet.
In Westland zijn schoolbesturen, inclusief kinderopvang, samenwerkingsverband, sociaal kernteam 
en gemeente een traject gestart bezig om in gezamenlijkheid de hier beschreven werkwijze verder te 
ontwikkelen, met als doel zorg en onderwijs goed op elkaar af te stemmen en het gewenste resultaat 
in termen van gezond en veilig opgroeien en optimale talentontwikkeling kunnen worden gebracht. 
Didactische aanpassingen in het onderwijsaanbod doen vooral een beroep op de expertise van de 
scholen, terwijl bij pedagogische c.q. sociale problematiek de arrangementen vaker raken aan het 
zorgaanbod van de sociale teams. Ontwikkelpunt is inzet van de vaste schoolcontactpersoon voor voor-
lichting en training op school. Zo kunnen veel vragen breder opgepakt worden en wordt het bereik van 
de preventieve ondersteuning vergroot. Scholen worden zo gestimuleerd om hun signalerende kracht 
en handelingsbekwaamheid te versterken.
Samen met de scholen kunnen de sociale teams voorkomen dat veel voorkomende opvoed- en 
opgroeiproblemen escaleren, waardoor inzet van specialistische jeugdzorg noodzakelijk is. Ontwikkel-
punt is daarbij de geïntegreerde handelingsplanning, die de effectiviteit van ieders professionele inzet 
verhoogt. In het Westland worden de wensen rond vroegsignalering en geïntegreerde handelingsplan-
ning verder uitgewerkt. Onderdeel daarvan is specialistische jeugdzorg dichterbij de leefomgeving van 
ouders en kinderen brengen. Juist voor kinderen met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of een 
(verstandelijke) handicap is het van belang dat het onderwijsarrangement en opvoedondersteuning 
goed op elkaar zijn afgestemd. 
Dit hangt samen met de taak van de sociale teams om specialistische zorg te arrangeren voor kinderen 
die dit nodig hebben. Hiervoor blijft een vorm van indicatiestelling noodzakelijk, net als bij de zwaarde-
re onderwijsarrangementen. De rol van specialistische hulpverleners ten opzichte van de sociale teams 
is tweeledig: ten eerste kunnen zij door de medewerkers van het sociale team geconsulteerd worden 
bij ingewikkelde hulpvragen. Expertise op het gebied van meedoen en werken kan een aanvulling zijn, 
die de sociale teams in staat stellen om hun preventieve aanbod te verbreden. Ten tweede kunnen 
medewerkers van een sociaal team naar regionale specialistische zorg verwijzen voor diagnostiek of 
behandeling. Deze behandeling vindt in principe ambulant plaats, maar als het nodig is kan een jeug-
dige in een specialistische instelling opgenomen worden voor dagbehandeling of 24-uursverblijf. 
Midden-Delfland en Westland werken de komende tijd verder aan het ontwikkelen van mogelijkheden 
om de werkwijzen van de verschillende sociale teams en andere maatschappelijke partners en hulpver-
leners op elkaar af te stemmen, zodat een eenduidige werkwijze ontstaat wat betreft jeugdhulp. 

7.3.2 Gemeente Rotterdam
Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp waar dat nodig is, 
voor een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en 
gemeente ligt in het gericht combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen posi-
tief te beïnvloeden. Rotterdam biedt elk kind, elke jongere een passende plek op school, met onder-
steuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is. Het scholenveld en de gemeente hebben hierin 
elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen, om thuiszitters te voorkomen. 
De gemeente Rotterdam wil graag in samenwerking met het onderwijs maximaal inzetten op de 
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7.3.1 Gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland
In de sociale teams worden de werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg, het (school)maatschap-
pelijk werk en de jeugdzorg zo veel mogelijk geïntegreerd. Er is een vaste contactpersoon per school(lo-
catie) geïntroduceerd. Ontwikkelpunt is nog het aansluiten in expertise bij de behoefte aan advies en 
preventieve ondersteuning van de betreffende school. De school kan een contactpersoon van het sociale 
team op afroep benaderen met vragen, als er zorgen zijn over een leerling (of het gezin), of deze bij vaste 
overlegmomenten aanwezig laten zijn. De gemeente streeft naar zo min mogelijk bureaucratische indi-
catieprocedures bij de toewijzing van een arrangement. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ouders. 
Zij zijn zelf in regie, tenzij de veiligheid van kinderen in het geding is. In dat geval neemt het sociale team 
de coördinatie van een gezinsplan over. Dit in afstemming met de school. Uitgangspunt is dat de scholen 
tijdig om advies vragen als de eigen kracht van een gezin tekortschiet. De vaste contactpersoon van de so-
ciale teams bekijkt met een brede blik welke vorm van gezinsondersteuning noodzakelijk is. Dat betekent 
dat de uiteindelijke oplossing op het terrein van meedoen, opgroeien of werken kan liggen. Samen met 
de intern begeleider en de schoolondersteuner wordt overlegd wat de gewenste aanpak is. Zij maken als 
ondersteuningsteam een integrale analyse wanneer er een dubbele hulpvraag is voor school en gezin. 
In dit plan staat beschreven welke ondersteuning en hulp, binnen het onderwijs en daarbuiten, geboden 
worden aan leerling, gezin en/of leerkracht. Die ondersteuning is bij voorkeur zo licht mogelijk en gericht 
op het versterken van de eigen kracht. Als het nodig is, wordt ook zwaardere jeugdzorg ingezet.
In Westland zijn schoolbesturen, inclusief kinderopvang, samenwerkingsverband, sociaal kernteam en 
gemeente een traject gestart om in gezamenlijkheid de hier beschreven werkwijze verder te ontwikkelen, 
met als doel zorg en onderwijs goed op elkaar af te stemmen en het gewenste resultaat in termen van 
gezond en veilig opgroeien en optimale talentontwikkeling tot stand te brengen.
Didactische aanpassingen in het onderwijsaanbod doen vooral een beroep op de expertise van de scho-
len, terwijl bij pedagogische c.q. sociale problematiek de arrangementen vaker raken aan het zorgaanbod 
van de sociale teams. Ontwikkelpunt is inzet van de vaste schoolcontactpersoon voor voorlichting en 
training op school. Zo kunnen veel vragen breder opgepakt worden en wordt het bereik van de preventie-
ve ondersteuning vergroot. Scholen worden zo gestimuleerd om hun signalerende kracht en handelings-
bekwaamheid te versterken.
Samen met de scholen kunnen de sociale teams voorkomen dat veel voorkomende opvoed- en opgroeipro-
blemen escaleren, waardoor inzet van specialistische jeugdzorg noodzakelijk is. Ontwikkelpunt is daarbij de 
geïntegreerde handelingsplanning, die de effectiviteit van ieders professionele inzet verhoogt. In het West-
land worden de wensen rond vroegsignalering en geïntegreerde handelingsplanning verder uitgewerkt. 
Onderdeel daarvan is specialistische jeugdzorg dichterbij de leefomgeving van ouders en kinderen brengen. 
Juist voor kinderen met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of een (verstandelijke) handicap is het van 
belang dat het onderwijsarrangement en opvoedondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. 
Dit hangt samen met de taak van de sociale teams om specialistische zorg te arrangeren voor kinderen 
die dit nodig hebben. Hiervoor blijft een vorm van indicatiestelling noodzakelijk, net als bij de zwaardere 
onderwijsarrangementen. De rol van specialistische hulpverleners ten opzichte van de sociale teams is 
tweeledig: ten eerste kunnen zij door de medewerkers van het sociale team geconsulteerd worden bij 
ingewikkelde hulpvragen. Expertise op het gebied van meedoen en werken kan een aanvulling zijn, die de 
sociale teams in staat stellen om hun preventieve aanbod te verbreden. Ten tweede kunnen medewer-
kers van een sociaal team naar regionale specialistische zorg verwijzen voor diagnostiek of behandeling. 
Deze behandeling vindt in principe ambulant plaats, maar als het nodig is kan een jeugdige in een specia-
listische instelling opgenomen worden voor dagbehandeling of 24-uursverblijf. 

7.3.2 Gemeente Rotterdam
Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp waar dat nodig is, 
voor een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en 
gemeente ligt in het gericht combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen posi-
tief te beïnvloeden. Rotterdam biedt elk kind, elke jongere een passende plek op school, met onder-
steuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is. Het scholenveld en de gemeente hebben hierin 
elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen, om thuiszitters te voorkomen. 
De gemeente Rotterdam wil graag in samenwerking met het onderwijs maximaal inzetten op de af-
stemming tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp. De school is immers een belangrijke plek voor 
de jeugd. Het is een belangrijke vindplaats voor vroege signalering van de behoefte aan jeugdhulp en 
werkplaats voor de oplossing van problemen.
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afstemming tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp. De school is immers een belangrijke plek voor 
de jeugd. Het is een belangrijke vindplaats voor vroege signalering van de behoefte aan jeugdhulp en 
werkplaats voor de oplossing van problemen.

In het beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) 2015-2018 heeft Rotterdam de inrichting van haar 
jeugdstelsel beschreven. Het NRJ heeft als ambitie dat meer kinderen in Rotterdam opgroeien in een kans-
rijk en veilig thuis. Ook in het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont 2015-2018 is de aansluiting tussen 
onderwijs en jeugdhulp beschreven. 

Met invoering van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel is de gemeente vanaf begin 2015 verantwoordelijk 
voor alle (jeugd)hulp en ondersteuning aan jonge Rotterdammers: kinderen, jongeren en natuurlijk hun 
ouders. In totaal 42 integrale wijkteams ondersteunen hen die dit nodig hebben. Rondom deze wijkteams, 
liggen de wijknetwerken. De scholen vallen hier uiteraard onder, net als de wijkagent, huisarts, vrijwilligers 
in de buurt en kinderopvang. Hoek van Holland heeft een eigen wijkteam. 

De jeugd- en gezinscoach is regisseur binnen het wijkteam. Wanneer een gezin ondersteuning nodig heeft, 
bekijkt hij of zij wat het wijkteam en –netwerk bieden. Het wijkteam kan advies geven zodat iemand zelf 
aan de slag gaat, in het netwerk een oplossing vinden, zelf kortdurende en indien nodig langdurende hulp 
bieden, of zorgen dat er specialistische hulp komt. Elk wijkteam heeft een eigen budget en mandaat om 
zorgarrangementen toe te wijzen. 
De schoolmaatschappelijk werker is de schakel in het contact tussen (voor)school en het wijkteam in 
de buurt waar het kind woont. Vanuit het oogpunt van preventie, integraliteit en samenwerking in de 
driehoek kind-ouders-school is het voor het Rotterdamse onderwijs van groot belang dat het schoolmaat-
schappelijk werk deel uitmaakt van het schoolondersteuningsteam en structureel in, voor en vanuit de 
school haar professie uitoefent. 
In Hoek van Holland is er door de kleinschaligheid nauwer contact en samenwerking tussen het wijkteam 
en het onderwijs. 

De gemeente, het voorschoolse en scholenveld ontwikkelen een werkwijze om de consultatie, deskundig-
heidsbevordering van de professionals, de toeleiding naar het wijkteam en de overdracht van het kind- of 
leerlingdossier in de voorschoolse periode vorm te geven. Deze wordt uitgewerkt in de taakgroep ‘Zorg 
0-4 jaar’ die samengesteld is met vertegenwoordigers van kinderopvang, peuterspeelzalen, CJG, gemeente 
Rotterdam en aanbieders van schoolmaatschappelijk werk. De afspraak voor nu is dat bestaande groepen 
nul leunen voor de koppeling met zorg op de schoolmaatschappelijk werker van de basisschool waaraan 
ze zijn verbonden. Voor professionals binnen (nog) niet aan school gekoppelde voorzieningen geldt dat het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, als vraagbaak en sparringpartner dient.

7.4 Leerplicht en leerlingenadministratie

Bij zowel scholen als de gemeente staat het verminderen van schoolverzuim en -uitval hoog in het vaandel. 
Om dit doel te bereiken is regionaal een heldere aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim geformuleerd, 
waarbij de scholen intensief samenwerken met de leerplichtambtenaren. Omdat scholen vaak te maken 
hebben met meerdere gemeenten vanwege het grensverkeer, is een eenduidig protocol opgesteld: het 
Regionaal meldprotocol verzuim en schoolverzuim regio Haaglanden voor het primair onderwijs. Ook leer-
plicht van Rotterdam werkt voor de scholen in Hoek van Holland volgens dit protocol. Conform dit protocol 
wordt in schooljaar 2015-2016 de toepassing van regels rondom (het melden van) verzuim en schooluitval 
in de praktijk getoetst. Dit met als doel om rechtsongelijkheid in de aanpak te voorkomen. 
De leerlingenadministratie van de gemeente is verantwoordelijk voor het verwerken van in- en uitschrijvin-
gen van leerlingen op scholen. Zij signaleert als eerste wanneer een leerling geen schoolinschrijving heeft. 
Daarnaast registreert zij verzuimmeldingen en heeft zij alle leerlingen in beeld. Door nauwe samenwerking 
tussen de afdeling leerplicht en de scholen kan snel worden gereageerd op veranderingen in schoolbezoek 
of andere bedreigingen voor de schoolloopbaan van een leerling. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar 
door verhuizing in het Westland, Maasland of Hoek van Holland komen wonen, is de school samen met 
het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek. Leerplicht 
ondersteunt hen hierbij als dit nodig is. 
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In het beleidsplan Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) 2015-2018 heeft Rotterdam de inrichting van 
haar jeugdstelsel beschreven. Het NRJ heeft als ambitie dat meer kinderen in Rotterdam opgroeien in 
een kansrijk en veilig thuis. Ook in het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont 2015-2018 is de aan-
sluiting tussen onderwijs en jeugdhulp beschreven. 

Met invoering van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel is de gemeente vanaf begin 2015 verantwoorde-
lijk voor alle (jeugd)hulp en ondersteuning aan jonge Rotterdammers: kinderen, jongeren en natuurlijk 
hun ouders. In totaal 42 integrale wijkteams ondersteunen hen die dit nodig hebben. Rondom deze 
wijkteams, liggen de wijknetwerken. De scholen vallen hier uiteraard onder, net als de wijkagent, huis-
arts, vrijwilligers in de buurt en kinderopvang. Hoek van Holland heeft een eigen wijkteam. 

De jeugd- en gezinscoach is regisseur binnen het wijkteam. Wanneer een gezin ondersteuning nodig 
heeft, bekijkt hij of zij wat het wijkteam en –netwerk bieden. Het wijkteam kan advies geven zodat 
iemand zelf aan de slag gaat, in het netwerk een oplossing vinden, zelf kortdurende en indien nodig 
langdurende hulp bieden, of zorgen dat er specialistische hulp komt. Elk wijkteam heeft een eigen 
budget en mandaat om zorgarrangementen toe te wijzen. 
De schoolmaatschappelijk werker is de schakel in het contact tussen (voor)school en het wijkteam in 
de buurt waar het kind woont. Vanuit het oogpunt van preventie, integraliteit en samenwerking in de 
driehoek kind-ouders-school is het voor het Rotterdamse onderwijs van groot belang dat het school-
maatschappelijk werk deel uitmaakt van het schoolondersteuningsteam en structureel in, voor en 
vanuit de school haar professie uitoefent. 
In Hoek van Holland is er door de kleinschaligheid nauwer contact en samenwerking tussen het wijk-
team en het onderwijs. 

De gemeente, het voorschoolse en scholenveld ontwikkelen een werkwijze om de consultatie, deskun-
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voorzieningen geldt dat het Centrum voor Jeugd en Gezin, als vraagbaak en sparringpartner dient.

7.4 Leerplicht en leerlingenadministratie

Bij zowel scholen als de gemeente staat het verminderen van schoolverzuim en -uitval hoog in het vaandel. 
Om dit doel te bereiken is regionaal een heldere aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim geformuleerd, 
waarbij de scholen intensief samenwerken met de leerplichtambtenaren. Omdat scholen vaak te maken 
hebben met meerdere gemeenten vanwege het grensverkeer, is een eenduidig protocol opgesteld: het 
Regionaal meldprotocol verzuim en schoolverzuim regio Haaglanden voor het primair onderwijs. Ook leer-
plicht van Rotterdam werkt voor de scholen in Hoek van Holland volgens dit protocol. Conform dit protocol 
wordt in schooljaar 2015-2016 de toepassing van regels rondom (het melden van) verzuim en schooluitval 
in de praktijk getoetst. Dit met als doel om rechtsongelijkheid in de aanpak te voorkomen. 
De leerlingenadministratie van de gemeente is verantwoordelijk voor het verwerken van in- en uitschrijvin-
gen van leerlingen op scholen. Zij signaleert als eerste wanneer een leerling geen schoolinschrijving heeft. 
Daarnaast registreert zij verzuimmeldingen en heeft zij alle leerlingen in beeld. Door nauwe samenwerking 
tussen de afdeling leerplicht en de scholen kan snel worden gereageerd op veranderingen in schoolbezoek 
of andere bedreigingen voor de schoolloopbaan van een leerling. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar 
door verhuizing in het Westland, Maasland of Hoek van Holland komen wonen, is de school samen met 
het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek. Leerplicht 
ondersteunt hen hierbij als dit nodig is. 
Naast de sociale teams vormt ook Leerplicht een belangrijke schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. 
Schooluitval of -verzuim is een belangrijk signaal. Veel jongeren worden toegeleid naar jeugdhulp, vrijwillig 
of gedwongen, door signalering van en samenwerking met Leerplicht. Luxe verzuim is bijvoorbeeld door 
goede samenwerking en controle teruggedrongen, maar blijft een gezamenlijk aandachtspunt. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt binnen het Westland gewerkt met de digitale overdracht van leerlin-
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7.3.1 Gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland
In de sociale teams worden de werkzaamheden van de jeugdgezondheidszorg, het (school)maatschap-
pelijk werk en de jeugdzorg zo veel mogelijk geïntegreerd. Er is een vaste contactpersoon per school(lo-
catie) geïntroduceerd. Ontwikkelpunt is nog het aansluiten in expertise bij de behoefte aan advies en 
preventieve ondersteuning van de betreffende school. De school kan een contactpersoon van het sociale 
team op afroep benaderen met vragen, als er zorgen zijn over een leerling (of het gezin), of deze bij vaste 
overlegmomenten aanwezig laten zijn. De gemeente streeft naar zo min mogelijk bureaucratische indi-
catieprocedures bij de toewijzing van een arrangement. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ouders. 
Zij zijn zelf in regie, tenzij de veiligheid van kinderen in het geding is. In dat geval neemt het sociale team 
de coördinatie van een gezinsplan over. Dit in afstemming met de school. Uitgangspunt is dat de scholen 
tijdig om advies vragen als de eigen kracht van een gezin tekortschiet. De vaste contactpersoon van de so-
ciale teams bekijkt met een brede blik welke vorm van gezinsondersteuning noodzakelijk is. Dat betekent 
dat de uiteindelijke oplossing op het terrein van meedoen, opgroeien of werken kan liggen. Samen met 
de intern begeleider en de schoolondersteuner wordt overlegd wat de gewenste aanpak is. Zij maken als 
ondersteuningsteam een integrale analyse wanneer er een dubbele hulpvraag is voor school en gezin. 
In dit plan staat beschreven welke ondersteuning en hulp, binnen het onderwijs en daarbuiten, geboden 
worden aan leerling, gezin en/of leerkracht. Die ondersteuning is bij voorkeur zo licht mogelijk en gericht 
op het versterken van de eigen kracht. Als het nodig is, wordt ook zwaardere jeugdzorg ingezet.
In Westland zijn schoolbesturen, inclusief kinderopvang, samenwerkingsverband, sociaal kernteam en 
gemeente een traject gestart om in gezamenlijkheid de hier beschreven werkwijze verder te ontwikkelen, 
met als doel zorg en onderwijs goed op elkaar af te stemmen en het gewenste resultaat in termen van 
gezond en veilig opgroeien en optimale talentontwikkeling tot stand te brengen.
Didactische aanpassingen in het onderwijsaanbod doen vooral een beroep op de expertise van de scho-
len, terwijl bij pedagogische c.q. sociale problematiek de arrangementen vaker raken aan het zorgaanbod 
van de sociale teams. Ontwikkelpunt is inzet van de vaste schoolcontactpersoon voor voorlichting en 
training op school. Zo kunnen veel vragen breder opgepakt worden en wordt het bereik van de preventie-
ve ondersteuning vergroot. Scholen worden zo gestimuleerd om hun signalerende kracht en handelings-
bekwaamheid te versterken.
Samen met de scholen kunnen de sociale teams voorkomen dat veel voorkomende opvoed- en opgroeipro-
blemen escaleren, waardoor inzet van specialistische jeugdzorg noodzakelijk is. Ontwikkelpunt is daarbij de 
geïntegreerde handelingsplanning, die de effectiviteit van ieders professionele inzet verhoogt. In het West-
land worden de wensen rond vroegsignalering en geïntegreerde handelingsplanning verder uitgewerkt. 
Onderdeel daarvan is specialistische jeugdzorg dichterbij de leefomgeving van ouders en kinderen brengen. 
Juist voor kinderen met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of een (verstandelijke) handicap is het van 
belang dat het onderwijsarrangement en opvoedondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. 
Dit hangt samen met de taak van de sociale teams om specialistische zorg te arrangeren voor kinderen 
die dit nodig hebben. Hiervoor blijft een vorm van indicatiestelling noodzakelijk, net als bij de zwaardere 
onderwijsarrangementen. De rol van specialistische hulpverleners ten opzichte van de sociale teams is 
tweeledig: ten eerste kunnen zij door de medewerkers van het sociale team geconsulteerd worden bij 
ingewikkelde hulpvragen. Expertise op het gebied van meedoen en werken kan een aanvulling zijn, die de 
sociale teams in staat stellen om hun preventieve aanbod te verbreden. Ten tweede kunnen medewer-
kers van een sociaal team naar regionale specialistische zorg verwijzen voor diagnostiek of behandeling. 
Deze behandeling vindt in principe ambulant plaats, maar als het nodig is kan een jeugdige in een specia-
listische instelling opgenomen worden voor dagbehandeling of 24-uursverblijf. 

7.3.2 Gemeente Rotterdam
Elk kind verdient een goede onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp waar dat nodig is, 
voor een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en 
gemeente ligt in het gericht combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen posi-
tief te beïnvloeden. Rotterdam biedt elk kind, elke jongere een passende plek op school, met onder-
steuning en wijkgerichte jeugdhulp waar dat nodig is. Het scholenveld en de gemeente hebben hierin 
elk een eigen verantwoordelijkheid, maar werken nadrukkelijk samen, om thuiszitters te voorkomen. 
De gemeente Rotterdam wil graag in samenwerking met het onderwijs maximaal inzetten op de af-
stemming tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp. De school is immers een belangrijke plek voor 
de jeugd. Het is een belangrijke vindplaats voor vroege signalering van de behoefte aan jeugdhulp en 
werkplaats voor de oplossing van problemen.
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Naast de sociale teams vormt ook Leerplicht een belangrijke schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. 
Schooluitval of -verzuim is een belangrijk signaal. Veel jongeren worden toegeleid naar jeugdhulp, 
vrijwillig of gedwongen, door signalering van en samenwerking met Leerplicht. Luxe verzuim is bijvoor-
beeld door goede samenwerking en controle teruggedrongen, maar blijft een gezamenlijk aandachts-
punt. 
Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt binnen het Westland gewerkt met de digitale overdracht van leer-
lingendossiers middels Onderwijs Transparant. Dit is door een samenwerking tussen de schoolbesturen 
PO en VO en de gemeente Westland tot stand gebracht. Met betrekking tot de overstap PO-VO zijn 
afspraken gemaakt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In Rotterdam worden de 
afspraken tussen het po en vo in het kader van de overgang jaarlijks vastgelegd in de Plaatsingswijzer 
van dat betreffende schooljaar. De afspraken in de Plaatsingswijzer gelden ook voor de basisscholen in 
Hoek van Holland. Hierin staat ook de procedure beschreven voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en 
(speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam is verantwoordelijk voor de Rotterdamse Plaatsingswijzer 
en stelt deze jaarlijks vast.

7.5 Thuiszitters

Thuiszitters zijn leerlingen die om welke reden dan ook, uitgezonderd ziekte of vrijstelling van leer-
plicht, meer dan 4 weken thuiszitten. Een leerling die thuiszit of thuis komt te zitten zonder te zijn 
aangemeld op een school (absoluut verzuim), is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
ouders en de leerplichtambtenaar. Daarnaast heeft het SWV de taak om te voorkomen dat een leerling 
thuis komt te zitten, omdat het schoolbestuur een leerling niet plaatst. Schoolbesturen dragen in het 
samenwerkingsverband de zorgplicht voor passend onderwijs voor iedere leerling. 
Wanneer een leerling op een school is aangemeld en desondanks thuiszit, is dat niet alleen de verant-
woordelijkheid van de ouders, maar ook van het betreffende schoolbestuur. De oorzaak van thuiszitten 
ligt vaak besloten in een combinatie van kind- en gezinsfactoren. Maar ook schoolgebonden factoren 
kunnen een rol spelen. In meer complexe zaken moet er intensief samengewerkt worden met verschil-
lende disciplines rondom een thuiszitter. 
Doel is dat de scholen, de leerplichtambtenaren en de sociale teams bij (dreigende) thuiszitters door 
middel van een gezamenlijk plan van aanpak de leerling snel en adequaat terugleiden naar een pas-
sende plek binnen het onderwijs. Hiervoor is een factsheet ontwikkeld, waarin de werkwijze wordt 
toegelicht. Wanneer de intrinsieke en/of systeemfactoren zo ernstig en problematisch zijn dat eerst 
een behandeling in een setting voor jeugdzorg nodig is moet er worden vastgesteld of zorg (tijdelijk) 
leidend is. In dat geval moet er afstemming met de jeugdzorgpartners worden gezocht en kan er door 
leerplicht voor bepaalde duur vrijstelling van de leerplicht worden verleend. Zorg gaat dan voor on-
derwijs, voordat er mogelijk weer een onderwijsperspectief ontstaat. De monitor voor dit traject is in 
handen van leerplicht.
Bij ouders van thuiszitters die weigeren mee te werken aan een passend en beschikbaar onderwijstra-
ject zal leerplicht, na alle gedane inspanningen van de school, de regisseur zijn van een (strafrechtelijk) 
traject. In dergelijke gevallen blijven de sociale teams zich inspannen voor de inzet van vrijwillige zorg, 
tenzij de veiligheid van een kind het geding is. In dat geval volgt ook hier meer dwang en drang. Dit 
vraagt om onderlinge afstemming van ieders professionele inzet.
Omdat thuiszitten dikwijls begint met frequente ziekmelding, is vanuit de Jeugdgezondheidszorg) Zuid-
Holland West (JGZ ZHW) en de RMC-regio Haaglanden een protocol (onvoldoende verklaard) ziektever-
zuim opgesteld. Dit protocol geldt ook voor Hoek van Holland. De JGZ ZHW biedt de mogelijkheid om 
specifiek onderzoek te verrichten bij leerlingen waar sprake is van langdurig en frequent schoolverzuim 
in het kader van ziekte. Vooral als er vragen zijn of een achterliggende ziekte de oorzaak is van dit 
langdurige en/of frequente schoolverzuim of dat er andere onderliggende problemen bij de leerling/
gezinssituatie aanwezig zijn. Dit in nauwe samenwerking met de sociale teams.
Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdarts. Afhankelijk van het onderzoek wordt een 
advies gegeven, een plan van aanpak opgezet, vervolgafspraken gemaakt met jeugdarts of jeugdver-
pleegkundige of wordt doorverwezen naar derden. Tevens vindt terugkoppeling plaats naar de aanmel-
der en leerplichtambtenaar.
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gendossiers middels Onderwijs Transparant. Dit is door een samenwerking tussen de schoolbesturen 
PO en VO en de gemeente Westland tot stand gebracht. Met betrekking tot de overstap PO-VO zijn 
afspraken gemaakt voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In Rotterdam worden de 
afspraken tussen het po en vo in het kader van de overgang jaarlijks vastgelegd in de Plaatsingswijzer 
van dat betreffende schooljaar. De afspraken in de Plaatsingswijzer gelden ook voor de basisscholen in 
Hoek van Holland. Hierin staat ook de procedure beschreven voor leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en 
(speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam is verantwoordelijk voor de Rotterdamse Plaatsingswijzer 
en stelt deze jaarlijks vast.

7.5 Thuiszitters

Thuiszitters zijn leerlingen die om welke reden dan ook, uitgezonderd ziekte of vrijstelling van leer-
plicht, meer dan 4 weken thuiszitten. Een leerling die thuiszit of thuis komt te zitten zonder te zijn 
aangemeld op een school (absoluut verzuim), is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ou-
ders. Daarnaast heeft het SWV de taak om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten, omdat 
het schoolbestuur een leerling niet plaatst. Schoolbesturen dragen in het samenwerkingsverband de 
zorgplicht voor passend onderwijs voor iedere leerling. 
Wanneer een leerling op een school is aangemeld en desondanks thuiszit, is dat niet alleen de verant-
woordelijkheid van de ouders, maar ook van het betreffende schoolbestuur. De oorzaak van thuiszitten 
ligt vaak besloten in een combinatie van kind- en gezinsfactoren. Maar ook schoolgebonden factoren 
kunnen een rol spelen. In meer complexe zaken moet er intensief samengewerkt worden met verschil-
lende disciplines rondom een thuiszitter. 
Doel is dat de scholen, de leerplichtambtenaren en de sociale teams bij (dreigende) thuiszitters door 
middel van een gezamenlijk plan van aanpak de leerling snel en adequaat terugleiden naar een pas-
sende plek binnen het onderwijs. Hiervoor is een factsheet ontwikkeld, waarin de werkwijze wordt 
toegelicht. Wanneer de intrinsieke en/of systeemfactoren zo ernstig en problematisch zijn dat eerst 
een behandeling in een setting voor jeugdzorg nodig is moet er worden vastgesteld of zorg (tijdelijk) 
leidend is. In dat geval moet er afstemming met de jeugdzorgpartners worden gezocht en kan er door 
leerplicht voor bepaalde duur vrijstelling van de leerplicht worden verleend. Zorg gaat dan voor on-
derwijs, voordat er mogelijk weer een onderwijsperspectief ontstaat. De monitor voor dit traject is in 
handen van leerplicht.
Bij ouders van thuiszitters die weigeren mee te werken aan een passend en beschikbaar onderwijstra-
ject zal leerplicht, na alle gedane inspanningen van de school, de regisseur zijn van een (strafrechtelijk) 
traject. In dergelijke gevallen blijven de sociale teams zich inspannen voor de inzet van vrijwillige zorg, 
tenzij de veiligheid van een kind het geding is. In dat geval volgt ook hier meer dwang en drang. Dit 
vraagt om onderlinge afstemming van ieders professionele inzet.
Omdat thuiszitten dikwijls begint met frequente ziekmelding, is vanuit de Jeugdgezondheidszorg) 
Zuid-Holland West (JGZ ZHW) en de RMC-regio Haaglanden een protocol (onvoldoende verklaard) ziek-
teverzuim opgesteld. Dit protocol geldt ook voor Hoek van Holland. De JGZ ZHW biedt de mogelijkheid 
om specifiek onderzoek te verrichten bij leerlingen waar sprake is van langdurig en frequent schoolver-
zuim in het kader van ziekte. Vooral als er vragen zijn of een achterliggende ziekte de oorzaak is van dit 
langdurige en/of frequente schoolverzuim of dat er andere onderliggende problemen bij de leerling/
gezinssituatie aanwezig zijn. Dit in nauwe samenwerking met de sociale teams.
Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdarts. Afhankelijk van het onderzoek wordt een 
advies gegeven, een plan van aanpak opgezet, vervolgafspraken gemaakt met jeugdarts of jeugdver-
pleegkundige of wordt doorverwezen naar derden. Tevens vindt terugkoppeling plaats naar de aanmel-
der en leerplichtambtenaar.
Doel van het onderzoek is om leerlingen die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimen, 
vroegtijdig in contact te brengen met de JGZ om te beoordelen of het schoolverzuim al dan niet ge-
oorloofd is. Zo nodig kan hulpverlening in gang gezet worden om te voorkomen dat het schoolverzuim 
uitmondt in schooluitval.
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7.6 Plaatsingsbeleid bij impasses in de besluitvorming omtrent  bij het
realiseren van Passend onderwijs

Mocht zich een impasse in de besluitvorming rondom het realiseren van passend onderwijs voordoen dan 
hanteert het SPOW de volgende werkwijze: 
•  Wanneer voor een leerling geen passende onderwijsplek gevonden kan worden wordt het samenwer-

kingsverband op de hoogte gesteld door de school die de zorgplicht heeft. 
•  Een ondersteuningsadviseur van het SPOW organiseert een zgn plaatsingstafel. Aan de plaatsingstafel 

nemen deel de ouders, het SKT, de huidige school (met zorgplicht) overige (thuisnabije) scholen en 
indien nodig een S(B)O school. Tijdens dit overleg worden de ondersteuningsbehoeften van de leerling 
in kaart gebracht en wordt besproken welke school hier het beste aan tegemoet kan komen. Het uit-
gangspunt is dat de leerling op één van de (thuisnabije) scholen op basis van vrijwilligheid geplaatst zal 
moeten worden. 

•  Indien er op basis van vrijwilligheid geen school gevonden wordt, meldt de ondersteuningsadviseur 
dit aan de directeur van het SPOW. De schoolondersteuner voegt een advies toe aan de melding. In dit 
advies staat, onderbouwd, beschreven welke school hij/zij de best passende plek vindt voor de betref-
fende leerling op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

•  De directeur van het SPOW bespreekt dit advies met de betreffende directeur in de hoop dat plaatsing 
op vrijwillige basis alsnog mogelijk is. Daarnaast wordt besproken wat het Samenwerkingsverband voor 
de betreffende school kan betekenen om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen (denk 
aan extra ondersteuning). 

•  Indien er van vrijwilligheid geen sprake is legt de directeur van het Samenwerkingsverband de zaak 
voor aan het Dagelijks Bestuur van het SPOW. 

•  Indien ook dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt de zaak voorgelegd aan een onafhan-
kelijke derde. Deze zal op basis van eigen onderzoek (gesprekken bestuur, ondersteuningsadviseur 
scholen) een advies uitbrengen aan het DB. Het DB zal hierop een bindend besluit nemen. Mocht het 
advies een school betreffen die niet vertegenwoordigd is in het DB, dan wordt het betreffende bestuur 
voor een overleg uitgenodigd. 

•  Indien de ouders niet akkoord gaan met de voorgestelde school dan neemt de directeur van het 
Samenwerkingsverband contact op met leerplicht en het SKT om te overleggen welke stappen verder 
genomen dienen te worden. 

7.7 Leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting
Passend onderwijs beoogt de uitstroom van leerlingen naar bovenschoolse speciale voorzieningen te 
reduceren en meer kinderen in een thuisnabije situatie én regulier onderwijs op te vangen. De invoering 
van passend onderwijs zal daardoor ook gevolgen hebben voor de beleidsterreinen leerlingenvervoer en 
onderwijshuisvesting, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor de gemeente en het samenwer-
kingsverband is het daarom van belang om wijzigingen in leerlingen-stromen  en de (financiële) effecten 
hiervan op verschillende beleidsterreinen integraal in beeld brengen. Dit om toekomstgerichte beleids-
keuzes te kunnen maken, waardoor er wellicht nieuwe mogelijkheden ontstaan die vanuit een sectorale 
benadering niet mogelijk zijn.

7.7.1. Leerlingenvervoer 
Voor het leerlingenvervoer verandert er wettelijk gezien weinig. De gemeente blijft verantwoordelijk voor 
de toewijzing van een voorziening leerlingenvervoer. Wat wel verandert zijn de volgende punten:
•  De gemeentelijke verordening moet rekening houden ‘met de van de ouders redelijkerwijs te vergen 

inzet’. Dat betekent dat alle leerlingen met een indicatie voor openbaar vervoer met begeleiding aan-
gepast vervoer krijgen. De ouders hoeven hun kinderen slechts te begeleiden naar de vooraf aangewe-
zen opstapplaatsen. 

•  Voor leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt in het Westland uitgegaan van de veror-
dening leerlingenvervoer. 

•  Uitgangspunt van de nieuwe verordening in Midden Delfland is de keuze voor openbaar vervoer, tenzij 
dit ontbreekt of de reistijd langer is dan anderhalf uur. Een leerling die door zijn structurele handicap 
geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer (ook niet met begeleiding) krijgt aangepast vervoer.
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•  Rotterdam gaat het doelgroepenvervoer, waar het leerlingenvervoer ook onder valt, aanbesteden. 
Dit moet leiden tot nieuwe contracten met één of meer partijen die in de loop van 2017 gefaseerd 
in werking treden. De verwachting is dat dit geen financiële en/of inhoudelijke consequenties zal 
hebben voor het leerlingenvervoer. Voor de gemeente Rotterdam vormt de huidige verordening 
“leerlingenvervoer Rotterdam 2015” het uitgangspunt.

7.7.2. Onderwijshuisvesting
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te voorzien in adequate huisvesting voor het primair, voortgezet 
en speciaal onderwijs. Ze ontvangen in het Gemeentefonds jaarlijks een budget van het Rijk om de 
zorgplicht voor hun schoolgebouwen te regelen. Sinds januari 2015 kan alleen nog een aanvraag wor-
den ingediend voor nieuwbouw, uitbreiding en onderhoud van de gymzalen. Schoolbesturen ontvan-
gen zelf budget voor het onderhoud van hun gebouwen. Na het lokale op overeenstemming gerichte 
overleg (OOGO) over huisvesting tussen gemeente en schoolbesturen en (eventueel) advies van de 
Onderwijsraad, stelt de gemeente jaarlijks een huisvestingsprogramma en -overzicht op. Ook bepaalt 
de gemeente hoe dit wordt uitgevoerd. 
De invoering van passend onderwijs heeft gevolgen voor de onderwijshuisvesting. Als meer kinderen 
met een extra zorgvraag op reguliere basisscholen instromen, moet de functionele kwaliteit van de 
huisvesting daarmee immers in overeenstemming zijn. Dit betekent dat het “opnemen” van leerlingen 
die extra zorg en ondersteuning nodig hebben, mogelijk zal leiden tot het aanpassen van schoolge-
bouwen. Gemeente en samenwerkingsverband moeten voor het vinden van oplossingen binnen de 
vigerende wet- en regelgeving samen optrekken.
De gemeenten willen daarvoor de systematiek van de integrale huisvestingsplanning (IHP) blijven han-
teren. Deze systematiek werkt tot op heden goed. In een IHP worden de huisvestingsknelpunten voor 
de langere termijn inzichtelijk gemaakt. De bevindingen worden gekoppeld aan een toekomstvisie en 
ramingen van de kosten. Hiermee ontstaat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de uit-
voering van het huisvestingsbeleid en de inzet van middelen. Het programma wordt uitgevoerd binnen 
de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders.
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acht Kwaliteitsontwikkeling

8.1. Kwaliteit (meten) binnen het SPOW
De wettelijke taken van het samenwerkingsverband bestaan uit:
• Afspraken vastleggen in een ondersteuningsplan.
• Overleg met gemeente(n) en medezeggenschap over het ondersteuningsplan.
• Het samenwerkingsverband beslist of een leerling kan worden toegelaten tot het S(B)O.
• Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening.

Om ervoor te zorgen dat deze taken kwalitatief goed worden uitgevoerd hanteert het SPOW de PDCA cy-
clus. Deze cyclus beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in de organisatie van toepassing zijn. 
Het cyclische karakter van dit model garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.
De vier activiteiten binnen de kwaliteitscyclus zijn:
•  Plan: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaam-

heden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.
• Do: Voer de geplande verbetering uit.
•  Check: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets 

deze aan de vastgestelde doelstellingen.
• Act: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij check.

  Do

  P
lan

Check
  Act 
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8.2. Monitoring en evaluatie

Op basis van de volgende middelen en instrumenten monitort en/of evalueert het SPOW jaarlijks de 
kwaliteit met betrekking tot haar wettelijke taken. 

• Het bestuursjaarverslag, inclusief financiële verantwoording.
• De management review n.a.v. van het kwaliteitszorgmanagementsysteem (KMS).
• De kengetallen uit de Kijkglazen van DUO.
• De resultaten van de basisondersteuning naar aanleiding van de schoolondersteuningsprofielen. 
• De monitor gegevens uit Onderwijs Transparant (OT).
• De gesprekkencyclus met het personeel van de Centrale Dienst.
• De tevredenheidspeiling ten aanzien van het samenwerkingsverband
• Het activiteitenplan.
• De gesprekken met de scholen door de directeur SPOW (2 jaarlijkse cyclus).
•  De gesprekken van de ondersteuningsadviseurs met de scholen over de te besteden middelen ten 

aanzien van de basis- en extra ondersteuning.
• Evaluatie van het ondersteuningsplan (minimaal 4 jaarlijks).

8.3. Planning en control 

Tenminste eenmaal in de vier jaar stelt het SPOW een ondersteuningsplan vast. Op basis van dit on-
dersteuningsplan wordt jaarlijks een activiteitenplan en een meerjarenbegroting opgesteld, welke tot 
stand komen na evaluatie van diverse processen, zie paragraaf 8.2.

8.4. Verantwoording

De directeur van het samenwerkingsverband legt verantwoording af middels:
•  Het bestuursverslag (jaarlijks): dit verslag beschrijft de belangrijkste inhoudelijke en financiële ont-

wikkelingen. De inhoudelijke en financiële kengetallen van het samenwerkingsverband zijn een vast 
onderdeel van het bestuursverslag.

•  De managementrapportage (per kwartaal): hierin beschrijft de directeur van het samenwerkings-
verband de voortgang m.b.t. de beleidsvoornemens. 

• De opgave thuiszitters (twee maandelijks) aan inspectie van het onderwijs. 

De school verantwoordt aan het samenwerkingsverband:
•  De kwaliteit van de basisondersteuning en de mogelijkheden tot ondersteuning op de school mid-

dels het schoolondersteuningsprofiel.

De leden van het Algemeen Bestuur verantwoorden jaarlijks in een vergadering van  
`het Algemeen Bestuur:
• Het niveau van de basisondersteuning.
• De inzet van de middelen voor basis- extra- en zware ondersteuning.
• De inzet van de extra ondersteuning vanuit het SPOW. 
• Het aantal verwijzingen naar S(BO).
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Financiën

9.1. Allocatiemodel - verdeling van de middelen

9.1.1. Basisondersteuning
De basiskwaliteit hoort volgens het inspectiekader op elke school in orde te zijn. Schoolbesturen zijn ver-
antwoordelijk voor deze kwaliteit, ook in financiële zin. De voorgeschreven basisondersteuning binnen het 
samenwerkingsverband is ambitieus. Niet alle scholen zullen hieraan in de huidige situatie voldoen. Scholen 
hebben tot augustus 2018 de tijd om aan de afspraken over basisondersteuning te voldoen. De scholen 
ontvangen middelen van het samenwerkingsverband om het gewenste niveau van basisondersteuning te 
realiseren. 

9.1.2. Extra ondersteuning
De extra ondersteuning wordt bekostigd uit middelen van het samenwerkingsverband. Een deel van deze 
middelen worden beschikbaar gesteld aan de scholen. De scholen kunnen deze middelen inzetten om 
tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoefte van een leerling. Een ander deel van de extra 
ondersteuning is op voorhand georganiseerd in de zekere verwachting dat het op enig moment voor een 
groep leerlingen nodig zal zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om lesplaatsen in een gedragsgroep of de inzet van 
expertise vanuit voormalig cluster 3 of 4. Ook deze vorm van extra ondersteuning wordt bekostigd met mid-
delen van het samenwerkingsverband. 

9.1.3. Zware Ondersteuning
De kosten van de zware ondersteuning in het S(B)O worden op samenwerkingsverbandniveau gedragen. Dit 
betreft de inhouding door DUO van de kosten aan plaatsen in het SO, de (eventuele) overdrachtsverplichting 
aan het S(B)O, de financiële gevolgen van de peildatum 1 februari voor het S(B)O en het grensverkeer SBO. 
Verder stelt het samenwerkingsverband middelen ter beschikking voor zware ondersteuning op de reguliere 
school wanneer de leerling aangewezen is op het S(B)O maar door de huidige school aantoonbaar gemaakt 
kan worden dat de leerling beter af is op deze school. 

9.1.4. Algemeen
De middelen voor de extra ondersteuning op school worden door het SPOW overgemaakt aan de besturen. 
De afzonderlijke besturen bepalen zelf hoe zij vervolgens de middelen verdelen over de scholen. Zij zijn daar-
bij gehouden aan de rechtmatigheid en de integriteit van de besteding van gelden. Dit wordt getoetst door 
de raden van toezicht van de afzonderlijke besturen, het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband 
en de externe accountant.

9.2. Meerjaren begroting

Er is nadrukkelijk aansluiting gezocht tussen de doelstellingen van het samenwerkingsverband en de begro-
ting. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel de middelen zoveel mogelijk ten goede te laten komen 
aan de scholen en daarmee de leerlingen waardoor de kwaliteit van de scholen verhoogd wordt zodat 
scholen steeds meer in staat zijn tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen binnen 
het regulier onderwijs. Opgemerkt dient te worden dat het terugbrengen van deelname aan het S(B)O geen 
doel op zich is, maar het is goed te beseffen dat wanneer de kosten van de zware ondersteuning dalen er 
meer middelen naar de scholen terug kunnen vloeien. Jaarlijks wordt een meerjaren begroting opgesteld en 
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aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd. In bijlage 9 is de meerjaren begroting 2016-2022 
opgenomen, welke door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband is goedgekeurd op 10 
mei 2016.het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd. In bijlage 9  is de meerjaren begroting 2016-
2022 opgenomen, welke door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband is goedgekeurd op 
10 mei 2016.
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Bijlage 1: Besturen en deelnemende scholen

Naam Contact persoon Contact gegevens

Westlandse stichting Katholiek
Onderwijs (WSKO)

Dhr. J.C. van der Ende (Voorzitter DB, 
lid AB)

De Ruijtbaan 83 
2685 RS Poeldijk 
Tel: 0174-28 04 46

Stichting Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs Westland (PCPOW)

Dhr. P.A. Vreugdenhil (Penningmeester 
DB, lid AB)

Postbus 265 
2670 AH Naaldwijk
Tel: 0174-52 69 50

Stichting Openbaar Onderwijs West-
land (SOOW)

Dhr. J. van den Broek (Secretaris DB, 
lid AB)

Postbus 154 
2670 AD Naaldwijk
Tel: 0174-62 85 72

Vereniging voor Montessori-onderwijs 
Westland

Mw. M. Kramer (Lid DB & AB) Madeweg 34 A
2681 PM Monster
Tel: 0174-28 08 21

Stichting katholiek onderwijs te 
Maasland (SKOM)

Dhr. F. Kempke (Lid AB) Postbus 45 
3155 ZG Maasland
Tel: 010-592 27 98

Rotterdamse vereniging voor katholiek 
onderwijs te Rotterdam (RVKO)

Dhr. P.G.J.M. van Deursen (Lid AB) Postbus 4250 
3006 AG Rotterdam
Tel: 010-453 75 00

Stichting Kind en Onderwijs  
(P.C. Onderwijs Hoek van Holland)

Dhr. A. van Toor (Lid AB) Postbus 11 
3150 AA Hoek van Holland
Tel: 0174-38 38 34

Bestuur Openbaar onderwijs  
Rotterdam (BOOR)

Dhr. H. Lesterhuis (Lid AB) Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam
Tel: 0174-38 23 46

Stichting De Haagse Scholen Dhr. J. Willenborg (Lid AB) Postbus 61454 
2506 AL Den Haag
Tel: 070-306 52 05

Stichting Responz Dhr. J. Taal (Voorzitter AB) Willem Dreespark 307 
2531 SX Den Haag
Tel: 070-388 88 50

Stichting Horizon Mw. W. Lageweg (Lid AB) Postbus 1344 
3000 BH Rotterdam 
Tel: 010-280 63 31

Herman Broerenstichting Dhr. M. van Kesteren (Lid DB & AB) Clara van Sparwoudestraat 1 
2612 SP Delft
Tel: 015-213 79 88
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Bijlage 2: Scholen

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

Andreashof Kwintsheul

De Achtsprong De Lier

De Bernadette Naaldwijk

SBO De Delta Poeldijk

De Nieuwe Weg Poeldijk

De Regenboog Naaldwijk

De Zeester Monster

De Zevensprong Maasdijk

Godfried Bomans ’s-Gravenzande

Joannesschool Naaldwijk

John F. Kennedy ‘s-Gravenzande

Mariaschool Wateringen

Montessorischool Naaldwijk Naaldwijk

Pius X Wateringen

St. Jozefbasisschool Wateringen

’t Startblok Honselersdijk

Verburch-hof Poeldijk

Stichting PCPOW

De Hoeksteen Honselersdijk

De Ouverture Naaldwijk

De Wegwijzer ’s-Gravenzande

Groene Oase Maasland

Het Kompas Maasdijk

De Blinkerd Monster

Kameleon ’s-Gravenzande/Heenweg

Kon. Julianaschool De Lier

Pieter vd Plas Wateringen

Pr Willem Alexander school ’s-Gravenzande

Pr Willem Alexander school De Lier

Prins Mauritsschool De Lier

Rehoboth Naaldwijk

SBO De Diamant Naaldwijk

St. Openbaar Onderwijs Westland (SOOW)

De Driekleur ’s-Gravenzande

De Kyckert Wateringen

De Schutse Maasland

De Vlieten/De Schakel De Lier/Maasdijk

De Willemsschool Monster

Het Palet/Daltonschool Naaldwijk Naaldwijk/Honselersdijk/Poeldijk
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Vereniging voor Montessori onderwijs Westland

Eerste Westlandse Montessorischool Monster

Herman Broerenstichting

Herman Broerenschool Naaldwijk

St. Kath. Onderwijs Maasland (SKOM)

Aloysiusschool voor katholiek  
basisonderwijs

Maasland

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

Jozefschool Hoek van Holland

Stichting Kind en Onderwijs voor Chr. primair onderwijs, Rotterdam

De Driemaster Hoek van Holland

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Van Rijckevorselschool Hoek van Holland

Stichting de Haagse Scholen

De Strandwacht (PI) Naaldwijk

Bijlage 3: Medewerkers SPOW

Functie Naam

Directeur SPOW J.C.R. Jehee-de Visser (Angèle)

Ondersteuningsadviseur – GZ psycholoog drs. M.J. Donatz (Marin)

Ondersteuningsadviseur – Registerpsycho-
loog NIP/Kinder en Jeugd

drs. J.M. de Reede (Mathilde)

Ondersteuningsadviseur – Psycholoog L. van der Velde MSc (Lysanne)

Ondersteuningsadviseur – Psycholoog J. de Jong MSc (Jeroen)

Ondersteuningsadviseur – Orthopedagoog drs. A. van der Veen (Alice)

Secretaresse L. de Kruijk (Lianne)

Secretaresse L. de Kruijk (Lianne)
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Bijlage 4: Competentieprofiel Intern Begeleider 

Dit profiel is tot stand gekomen op basis van het competentieprofiel van de LBIB. De tien schuingedruk-
te competenties worden door de Intern Begeleiders zelf als de meest belangrijke aangemerkt. 

1. De coachende begeleider: competent in het begeleiden van volwassenen
•  De intern begeleider is zich bewust van eigen houding en gedrag en de invloed daarvan op het 

team, ouders, en andere betrokkenen.
• De intern begeleider weet in de omgang met volwassenen zodanig met: 

 w macht en gezagsverhoudingen
 w afstandelijkheid en nabijheid
 w  vriendelijkheid en weerstand

  om te gaan, dat een goede basis voor onderlinge verstandhouding en communicatie  
aanwezig is.

•  De intern begeleider hanteert verschillende, passende begeleidingsvormen zoals: adviseren, 
mentoring, informeren, begeleiding en coaching.

•  De intern begeleider begeleidt de leerkrachten zodanig dat zij hun pedagogisch en didactisch 
handelen afstemmen op de behoeftes en mogelijkheden van de leerlingen in de groep en hun 
ouders.

•    De intern begeleider begeleidt en leidt teamleden en het team incidenteel en structureel: 
bij het opbrengst- en handelingsgericht werken, bij de leerlingondersteuning en op  
onderwijskundig gebied.

•  De intern begeleider maakt teamleden en andere betrokkenen mede-eigenaar van en  
medeverantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces.

2. De handelingsgerichte onderzoeker: competent in onderzoek
•  De intern begeleider stelt, in samenspraak met betrokkenen, leerrendement vast, kwaliteit en 

kwantiteit, trends en ontwikkelingen en mogelijkheden en beperkingen.
•  De intern begeleider interpreteert adviezen en/of onderzoek van anderen op relevantie voor de 

school/leerling en vertaalt deze naar schoolspecifieke/leerlingspecifieke acties.
•  De intern begeleider doet een beroep op externe ondersteuners om de extra onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van de leerling en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften van 
de leerkracht in kaart brengen en daarbij handelingsadviezen te geven.

•  De intern begeleider hanteert de cyclische stappen uit het handelingsgericht werken, te weten: 
waarnemen, begrijpen, strategie en uitvoeren (evaluatie = waarnemen).

•  De intern begeleider hanteert de grenzen ten aanzien van eigen verantwoordelijkheid en  
schakelt professionals in waar nodig.

• De intern begeleider doet onderzoek naar en analyseert:
 w  omgevingsfactoren van de school met als doel de schoolpopulatie en de onderwijs/ 

ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen;
 w  leerlingvolgsysteemgegevens ten behoeve van de kwaliteit van het primaire  

onderwijsproces en maakt deze bespreekbaar;
 w  groepsfactoren, zoals groepsdynamiek, klassenmanagement en het functioneren van de 

leerkrachten ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en maakt deze 
bespreekbaar.

•  De intern begeleider doet onderzoek naar de landelijke gegevens (bijvoorbeeld landelijke 
trends, inspectierapporten) ten behoeve van kwaliteit van het primaire onderwijsproces en 
maakt deze bespreekbaar.
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Vereniging voor Montessori onderwijs Westland

Eerste Westlandse Montessorischool Monster

Herman Broerenstichting

Herman Broerenschool Naaldwijk

St. Kath. Onderwijs Maasland (SKOM)

Aloysiusschool voor katholiek  
basisonderwijs

Maasland

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

Jozefschool Hoek van Holland

Stichting Kind en Onderwijs voor Chr. primair onderwijs, Rotterdam

De Driemaster Hoek van Holland

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Van Rijckevorselschool Hoek van Holland

Stichting de Haagse Scholen

De Strandwacht (PI) Naaldwijk

Bijlage 3: Medewerkers SPOW

Functie Naam

Directeur SPOW J.C.R. Jehee-de Visser (Angèle)

Ondersteuningsadviseur – GZ psycholoog drs. M.J. Donatz (Marin)

Ondersteuningsadviseur – Registerpsycho-
loog NIP/Kinder en Jeugd

drs. J.M. de Reede (Mathilde)

Ondersteuningsadviseur – Psycholoog L. van der Velde MSc (Lysanne)

Ondersteuningsadviseur – Psycholoog J. de Jong MSc (Jeroen)

Ondersteuningsadviseur – Orthopedagoog drs. A. van der Veen (Alice)

Secretaresse L. de Kruijk (Lianne)

Secretaresse L. de Kruijk (Lianne)
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3. De functionele beheerder: competent in het beheer van middelen en data
•  De intern begeleider selecteert, sorteert logisch en doelgericht op basis van de HGW-cyclus, en 

deelt digitale data en middelen in.
•  De intern begeleider organiseert een overzichtelijke digitale opslag (leerlingvolgsysteem) en 

voert een heldere digitale administratie.
• De intern begeleider houdt opslag en systemen (leerlingvolgsysteem) up-to-date.
•  De intern begeleider delegeert taakuitvoering en verantwoordelijkheden aan teamleden met 

betrekking tot eerder genoemde middelen (opslag, systemen).

4. De effectieve organisator: organisatorisch competent
• De intern begeleider zorgt voor de logistieke afstemming tussen mensen en middelen.
•  De intern begeleider is efficiënt en effectief in haar overleg en afstemming, geeft prioriteiten 

aan.
•  De intern begeleider zorgt ervoor dat de teamleden op de hoogte zijn van afspraken, regels, 

procedures en protocollen binnen het onderwijs- en ondersteuningssysteem.
• De intern begeleider voorkomt organisatieproblemen en lost problemen in de organisatie op.
•  De intern begeleider coördineert het opbrengst- en handelingsgericht werken en de leerling 

ondersteuning op schoolniveau.
•  De intern begeleider organiseert en geeft leiding aan overleg tussen ouders, teamleden, externe 

professionals en zorgt voor samenwerking en afstemming tussen de partijen.
•  De intern begeleider zet professionals in vanuit de ondersteuningsmogelijkheden in de regio 

(sociale kaart) en begeleidt en monitort het traject en de acties met en voor de professionals.
•  De intern begeleider maakt haar eigen planning van haar werkzaamheden en prioriteert deze 

taken en voert die efficiënt uit.

5. De innovatieve beleidsondersteuner: competent in het begeleiden van vernieuwingen
•  De intern begeleider oriënteert zich breed op de politiek, regionale, lokale en schoolspecifieke 

onderwijskundige situatie en adviseert op basis hiervan de directie van de school.
•  De intern begeleider heeft visie en ontwikkelt beleid onder verantwoordelijkheid van de directie 

van de school en zet de visie en het beleid om naar werkprocessen en afspraken in de 
organisatie. 

6. De samenwerkende verbinder: competent in het samenwerken met externen
• De intern begeleider neemt actief en constructief deel aan overlegvormen met externen.
•  De intern begeleider draagt het profiel van de school actief uit en houdt rekening met  

mogelijkheden en beperkingen van de eigen organisatie.
•  De intern begeleider participeert in externe netwerken (bv. SOT, wijkteams, samenwerkingsver-

band, IB-netwerken, jeugdhulpverlening enz.).
•  De intern begeleider wisselt, gelet op de privacy wetgeving, informatie uit met externen (bv. 

inspectie, leerplicht etc.).
•  De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle externe contacten op het gebied van leerling-

begeleiding vanuit de school, delegeert taken hierin en begeleidt vervolgens teamleden bij de 
communicatie met deze externen.

7. De zelfreflecterende professional: competent in zelfreflectie en ontwikkeling
•  De intern begeleider evalueert haar eigen functioneren en volgt ontwikkelingen in het  

onderwijs.
• De intern begeleider ontwikkelt zich planmatig en schoolt zich indien nodig.
•  De intern begeleider brengt onder woorden wat belangrijk is voor hem/haar en vanuit welke 

professionele opvattingen hij/zij werkt.
•  De intern begeleider ontwikkelt zich binnen de mogelijkheden van de werkplek en voldoet aan 

de eisen van het competentieprofiel van het samenwerkingsverband SPOW.
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Bijlage 5: Functieomschrijving Ondersteuningsadviseur 

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Samenwerkingsverband Westland, een samenwer-
kingsverband voor scholen binnen het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit 44 
reguliere basisscholen en twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs. In totaal bestaat het uit ongeveer 
11.000 leerlingen. 
De stichting kent een Directeur, een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur (hierna te noemen 
Bestuur) en een dienst bestaande uit de directiesecretaresse en de ondersteuningsadviseurs. De 
ondersteuningsadviseur adviseert en ondersteunt scholen bij ondersteuningsvraagstukken, adviseert 
over de organisatie van onderwijsarrangementen, begeleidt bij de ontwikkeling van de schoolonder-
steuningsteams en is als eerste deskundige betrokken bij de afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring 
voor het S(B)O. 

Resultaatgebieden
1. Advisering en ondersteuning van scholen bij ondersteuningsvraagstukken

•  Analyseert de hulpvraag van de school en maakt daarbij een risico-inschatting en een  
ernsttaxatie;

• Adviseert ten aanzien van de aanpak en de inzet van (extra) ondersteuning;
• Adviseert het schoolondersteuningsteam (SOT);
• Adviseert scholen over de verschillende mogelijkheden van extra ondersteuning;
• Fungeert als sparringpartner voor de directeur en intern begeleider van de school;

2. Ondersteuning bij de organisatie van de extra- en zware ondersteuning
•  Adviseert de school over de kaders en richtlijnen van de toekenning van de extra- en zware 

ondersteuning;
• Kent (als tweede deskundige) de zware ondersteuning toe;
•  Adviseert de uitvoerders, school, ouders en andere betrokkenen ten aanzien van de opstelling 

en de uitvoering van de extra- en zware ondersteuning;
• Evalueert met de school de opbrengsten van de extra- en zware ondersteuning. 

3. Beleidsontwikkeling
• Neemt deel aan de teamvergadering van de centrale dienst; 
• Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het samenwerkingsverband;
• Onderhoudt contacten met de zorgregisseurs van de gemeente en externe organisaties;
•  Reflecteert op processen in de (basis)school en het samenwerkingsverband en vertaalt dit in 

beleidsadviezen. 
 
Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

•  Beslist bij/over: de toekenning van de zware ondersteuning, het analyseren van de hulpvraag 
van de school en het maken van een risico-inschatting en een ernsttaxatie, de ondersteuning 
van de verbinding van de school met de (preventieve) jeugdzorg;

•  Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen en beleidslijnen van het samenwerkings-
verband;

•  Verantwoording: aan de directeur van het samenwerkingsverband over de advisering en  
ondersteuning aan scholen bij ondersteuningsvraagstukken, de ondersteuning bij het opstellen 
en uitvoeren van de extra- en zware ondersteuning en de begeleiding van de schoolondersteu-
ningsteams. 
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•  De intern begeleider heeft visie en ontwikkelt beleid onder verantwoordelijkheid van de directie 

van de school en zet de visie en het beleid om naar werkprocessen en afspraken in de 
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•  De intern begeleider wisselt, gelet op de privacy wetgeving, informatie uit met externen (bv. 

inspectie, leerplicht etc.).
•  De intern begeleider is verantwoordelijk voor alle externe contacten op het gebied van leerling-

begeleiding vanuit de school, delegeert taken hierin en begeleidt vervolgens teamleden bij de 
communicatie met deze externen.

7. De zelfreflecterende professional: competent in zelfreflectie en ontwikkeling
•  De intern begeleider evalueert haar eigen functioneren en volgt ontwikkelingen in het  

onderwijs.
• De intern begeleider ontwikkelt zich planmatig en schoolt zich indien nodig.
•  De intern begeleider brengt onder woorden wat belangrijk is voor hem/haar en vanuit welke 

professionele opvattingen hij/zij werkt.
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Contacten
•  Met de directeur en intern begeleider van de school over de hulpvraag om te adviseren en te 

informeren;
•  Met de schoolondersteuningsteams over de onderwijsbehoeften van leerlingen om te informe-

ren en af te stemmen;
•  Met ouders en schoolleiding over de inhoud van een passend arrangement om te adviseren en 

afspraken te maken;
•  Met andere lokale schoolondersteuners over de ontwikkeling van beleid binnen het samenwer-

kingsverband om afstemming te verkrijgen.

Functie-eisen
•  WO-opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek met diagnostiek aantekening en bij voorkeur 

specialisatie schoolpsycholoog;
• In het bezit van rijbewijs B en auto;
• Kennis van (en bij voorkeur ervaring in) het primair onderwijs. 

Competenties
1. Competenties geestelijke jeugdgezondheidszorg:

•  Kennis van ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspsychopathologie, ontwikkelingsstoornissen 
en specifieke leerproblemen (bv. dyslexie, dyscalculie);

•  Kennis van en vaardigheden in signalering (individueel- , groeps- en schoolniveau) en in diagnos-
tiek (HGD), inclusief wetenschappelijk verantwoorde besliskunde/diagnostische besluitvorming;

•  Kennis van en vaardigheden in hulpverlening, behandeling en evidence-based therapie  
(gedragstherapie, CGT, speltherapie, vaardigheidstrainingen) op het gebied van leer en  
sociaal-emotionele problemen;

•  Kennis van de kaart van de Jeugdzorg en de GGZ en in staat zijn door te verwijzen naar en af te 
stemmen met alle ketenpartners in de Jeugdzorg en GGZ.

2. Competenties onderwijsbegeleiding (leerling- en systeembegeleiding):
•  In staat zijn kennis en vaardigheden op het gebied van signalering, diagnostiek en behandeling 

te vertalen naar toepassing in de onderwijs- en opvoedingscontext;
•  In staat adviezen en activiteiten van de schoolondersteuner zoveel als mogelijk gericht op een 

preventieve, (ortho)pedagogische en onderwijskundige aanpak te richten;
• In staat zijn de advisering te richten op het leereffect voor de school/het team (systeemgericht);
•  Kennis en vaardigheden om gecombineerde onderwijs- en zorgplannen voor leerlingen en leer-

krachten op te stellen en bij de uitvoering een coördinerende rol te spelen;
•  Kennis en vaardigheden op het gebied van preventieve zorgactiviteiten op groeps- en school-

niveau voor wat betreft initiatie, adoptie en implementatie;
• Kennis van onderwijs en het onderwijsbestel en van vigerend onderwijsbeleid;
• Kennis van de taak, organisatie en werkwijze van de scholen in het samenwerkingsverband;
•  Kennis van didactiek en didactische werkvormen, van curriculumontwikkeling, van instructie en 

klassenmanagement en van onderwijsleerpsychologie;
•  Kennis van onderwijsmethoden, orthodidactiek en specifieke programma’s, bijvoorbeeld op het 

gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie;
•  Begeleidingsvaardigheden: consultatie, consultatieve leerlingbegeleiding, coaching, procesbe-

geleiding, training;
•  Kennis en vaardigheden met betrekking tot het ontwikkelen, implementeren en evalueren van 

onderwijsvernieuwingen op het gebied van (gesystematiseerde) leerlingenzorg. Veranderingen 
kunnen initiëren, stimuleren, implementeren en begeleiden;

•  Kennis met betrekking tot culturele diversiteit, vaardigheden met betrekking tot het omgaan 
met verschillen en de implicaties die dit heeft voor onderwijs en instructie. 
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3. Overige competenties:
• Stelt de vraag van alle betrokkenen centraal;
•  Werkt volgens de principes van het Handelingsgericht werken, Handelingsgerichte diagnostiek 

en daaruit voortvloeiend vanuit de richtinggevende principes van Handelingsgericht Integraal 
Arrangeren;

• Kennis met betrekking tot beroepsethiek, doorgronding daarvan en toepassing in de praktijk;
•   Interpersoonlijke vaardigheden: samenwerken, leiding geven, organisatievermogen, organisa-

tiebewust handelen, overtuigingskracht, klantgerichtheid, commercieel inzicht, schriftelijk en 
mondeling communiceren, flexibiliteit;

• Kennis en vaardigheden op het gebied van ICT;
• Stelt zich onafhankelijk en objectief op;
• Creëert een sfeer van evenwaardigheid/gelijkwaardigheid en openheid;
• Is alert op tendensen en kan contextgevoelig adviseren en beoordelen.
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Bijlage 6: Managementstatuut 

INHOUD 

Vaststellingsdatum managementstatuut

Artikel 1 Definitiebepaling 
Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 
Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 
Artikel 5 Ondermandaat
Artikel 6 Rapportage
Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten
Artikel 8 Werkingsduur
Artikel 9 Slotbepalingen

Vastgesteld d.d. 23 juni 2015 door het Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Westland

Artikel 1 Definitiebepaling 

In dit managementstatuut wordt verstaan onder:

Bestuur: Het bestuur van het samenwerkingsverband: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 18a van 
de Wet op het primair onderwijs

DGO: Het georganiseerd overleg met de vakorganisaties zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet op het 
primair onderwijs

Directeur: De in artikel 15 van de statuten bedoelde directeur van het samenwerkingsverband, krach-
tens mandaat belast met o.a. de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, en die 
voorts daarop rechtstreeks aanspreekbaar is door het bestuur

Mandaat: De machtiging door het dagelijks bestuur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een 
ander tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur uitoefenen van taken 
en bevoegdheden

Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband (louter perso-
neelsgeleding) (artikel 3, lid 5, Wet Medezeggenschap Scholen)

Ondermandaat: De machtiging door de directeur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een 
ander (derde) tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur uitoefenen van 
taken en bevoegdheden

Ondersteuningsplanraad: De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (artikel 4a, Wet 
Medezeggenschap Scholen)

School/scholen: De school/scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de aangeslote-
nen staan

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 

Het dagelijks bestuur stelt het managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, vast. 
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Artikel 3 Taken en bevoegdheden (dagelijks) bestuur

Lid 1 
a.  Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het samen-

werkingsverband, voor het realiseren van een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzie-
ningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan, voor de verdeling, besteding en 
toewijzing van de ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen alsmede voor (het nastreven van) de 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteu-
ningsbehoefte en voor de daarmee samenhangende bedrijfsvoering.

b.  Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. De leden van het algemeen 
bestuur zijn belast met goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden. Aan het bestuur is 
voorbehouden de besluitvorming met betrekking tot:
1. Vaststelling van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
2.  Vaststelling van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het samenwerkings-

verband;
3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting;
4.  Vaststelling van het bestuurstatuut alsmede de vaststelling van het eventuele kader voor het 

dagelijks bestuur;
5. Aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
6.  Wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, 

waaronder begrepen de bestemming van een eventueel batig saldo.

c.  Het dagelijks bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van het algemeen bestuur met  
betrekking tot:

 1.    Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon 
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;

 2.       De vaststelling van het treasurystatuut;
 3.       Ingrijpende reorganisaties van de stichting;
 4.        De benoeming, schorsing en het ontslag van een directeur en het vaststellen van diens 

mandaat en diens arbeidsvoorwaarden.
 5.       De vaststelling van het managementstatuut ten behoeve van de directeur.
 
d.  Het dagelijks bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur.
 
e.  Het dagelijks bestuur stelt de reglementen voor de ondersteuningsplanraad en de medezeggen-

schapsraad, alsmede wijzigingen daarin, vast.

Lid 2 
Het dagelijks bestuur verleent ten aanzien van alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de 
wet toekomen en die niet in het eerste lid van dit artikel zijn uitgezonderd, krachtens dit management-
statuut mandaat aan de directeur.

Lid 3
Het bestuur kan de mandatering van taken en bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken.

Lid 4
Het bestuur stelt een toezichtkader vast waarin in elk geval de beoogde resultaten (doelen) van het 
samenwerkingsverband en de handelingsruimte voor de directeur worden aangegeven. Het toezichtka-
der is leidend voor de inhoud van de verantwoordingsrapportage door de directeur aan het bestuur.
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Bijlage 6: Managementstatuut 

INHOUD 

Vaststellingsdatum managementstatuut

Artikel 1 Definitiebepaling 
Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 
Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 
Artikel 5 Ondermandaat
Artikel 6 Rapportage
Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten
Artikel 8 Werkingsduur
Artikel 9 Slotbepalingen

Vastgesteld d.d. 23 juni 2015 door het Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Westland

Artikel 1 Definitiebepaling 

In dit managementstatuut wordt verstaan onder:

Bestuur: Het bestuur van het samenwerkingsverband: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 18a van 
de Wet op het primair onderwijs

DGO: Het georganiseerd overleg met de vakorganisaties zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet op het 
primair onderwijs

Directeur: De in artikel 15 van de statuten bedoelde directeur van het samenwerkingsverband, krach-
tens mandaat belast met o.a. de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, en die 
voorts daarop rechtstreeks aanspreekbaar is door het bestuur

Mandaat: De machtiging door het dagelijks bestuur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een 
ander tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur uitoefenen van taken 
en bevoegdheden

Medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband (louter perso-
neelsgeleding) (artikel 3, lid 5, Wet Medezeggenschap Scholen)

Ondermandaat: De machtiging door de directeur waarbij een bevoegdheid wordt gegeven aan een 
ander (derde) tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur uitoefenen van 
taken en bevoegdheden

Ondersteuningsplanraad: De ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (artikel 4a, Wet 
Medezeggenschap Scholen)

School/scholen: De school/scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de aangeslote-
nen staan

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 

Het dagelijks bestuur stelt het managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, vast. 
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Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 

Lid 1
De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die aan de directeur krachtens dit managementsta-
tuut zijn gemandateerd.

Lid 2
De directeur heeft – met inachtneming van de beleidskaders en financiële uitgangspunten die door het 
bestuur zijn vastgesteld en met inachtneming van nadere aanwijzingen en richtlijnen – de volgende 
taken en bevoegdheden: 
a.  De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het verwer-

kelijken van de doelstellingen en wettelijke taken van de stichting, zoals verwoord in de statuten.
b.  De directeur vertegenwoordigt de stichting ten aanzien van de taken/bevoegdheden welke aan 

hem zijn gemandateerd.
c.  De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en activiteiten van het 

samenwerkingsverband. 
d.  De directeur is belast met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en het volgen van 

de bijbehorende totstandkomingsprocedure, waaronder het op overeenstemming gericht overleg 
met de gemeenten.

e.  De directeur geeft leiding aan het personeel van het samenwerkingsverband en draagt er zorg voor, 
dat met de individuele personeelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken worden ge-
voerd. De directeur is eveneens verantwoordelijk voor aanname en ontslag van personeel binnen 
de gestelde beleidskaders.

f.  De directeur voert het overleg in het DGO, met de medezeggenschapsraad* en de ondersteunings-
planraad.

g.  De directeur beheert de aan het samenwerkingsverband toegekende formatieve en financiële 
middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het 
vastgestelde beleid zijn toegestaan. 

h. De directeur woont de (dagelijks) bestuursvergadering bij en heeft een adviserende stem.
i.  De directeur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit die in de bij zijn functie beho-

rende functiebeschrijving zijn opgenomen.

Artikel 5 Ondermandaat

Lid 1
De directeur kan aan derden die werkzaam zijn ten behoeve van het samenwerkingsverband mandaat 
verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 4 van dit management-
statuut.

Lid 2
De directeur stelt een regeling vast waarin het ondermandaat, zoals genoemd in het eerste lid van dit 
artikel, beschreven wordt en stelt het bestuur hiervan in kennis. De in dit lid genoemde regeling maakt 
als bijlage deel uit van dit managementstatuut.

Lid 3
De directeur kan besluiten en/of maatregelen van derden die in naam van de hem zijn genomen 
wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van het 
samenwerkingsverband en zijn aangeslotenen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk intrekken.
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Artikel 6 Rapportage 

Lid 1
Het dagelijks bestuur overlegt jaarlijks met de directeur over de beleidsplannen voor het komende jaar.

Lid 2
De directeur voert periodiek bilateraal voortgangsoverleg met de voorzitter van het dagelijks bestuur.

Lid 3 
Voortgangsrapportage: De directeur informeert eenmaal per vier maanden het dagelijks bestuur over 
de voortgang van het lopende beleid in relatie tot het jaarplan/ondersteuningsplan.

Lid 4 
Verantwoordingsrapportage: De directeur legt jaarlijks een verantwoordingsrapportage ter goedkeu-
ring voor aan het dagelijks bestuur – op basis van het toezichtkader dat het dagelijks bestuur vooraf 
heeft vastgesteld – over de beoogde resultaten (doelen) van het samenwerkingsverband. 

Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten 

Lid 1 
Het dagelijks bestuur kan maatregelen en/of besluiten van de directeur of derden wegens strijd met 
enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van het samenwerkingsver-
band en zijn aangeslotenen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

Lid 2
Het dagelijks bestuur kan een besluit of maatregel van de directeur of derden schorsen, indien het be-
sluit of maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Ziet het bestuur binnen vier 
weken, nadat hij het schorsingsbesluit heeft genomen, af van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd 
de schorsing. 

Artikel 8 Werkingsduur

Het managementstatuut geldt voor het tijdvak tot en met 1 februari 2016 en wordt vervolgens telkens 
stilzwijgend verlengd met een periode van twee jaren. 

Artikel 9 Slotbepalingen 

Lid 1 
Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag waarop dit 
statuut door het bestuur is vastgesteld. 

Lid 2 
De tussentijdse wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag 
waarop het bestuur de wijziging van het statuut heeft vastgesteld. 

Lid 3 
In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet of bij interpretatieverschillen, beslist het dage-
lijks bestuur. 

Lid 4
Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat een exemplaar van het managementstatuut ter inzage 
beschikbaar is op een voor een ieder aangeslotene toegankelijke plaats. 
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Bijlage 7: Het Groeidocument

Algemene informatie

Naam kind

Geboortedatum

Datum invullen

Opgesteld door

Aangepast op

Groep

Aantal leerlingen

Leerkracht

Groepsverloop

Gezinssituatie

Ouderlijk gezag

Betrokken instanties

Voorgeschiedenis

Voeg een uitdraai van de LVS toetsen bij, hierbij ook de grafiek meesturen met vaardigheidsscores.

Waarnemen door school

Stimulerende factoren, wat gaat er goed?
-

Belemmerende factoren, wat gaat er (nog) niet goed?
-

Aan welk uitstroomperspectief wordt gedacht?
-

Mijn hulpvraag op dit moment is:
-

Ik denk dat de huidige situatie er is, omdat:
-

Geef een voorbeeld dat de kern van de huidige situatie weergeeft:
-
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Ingezette hulp

Deze hulp is ingezet op school:
-

Dit was het effect:
-

Externe hulpverlening:
-

Dit was het effect:
-

Welke oplossingen of aanbevelingen heeft de leerkracht?
-

Ruimte voor overige opmerkingen
-

Waarnemen door ouder(s)/verzorger(s)

Stimulerende factoren, wat gaat er goed?
-

Belemmerende factoren, wat gaat er (nog) niet goed?
-

Aan welk uitstroomperspectief wordt gedacht?
-

Mijn/onze hulpvraag op dit moment is:
-

Ik denk/wij denken dat de huidige situatie er is, omdat:
-

Externe hulpverlening:
-

Dit was het effect:
-

Welke oplossingen of aanbevelingen heeft/hebben ouder(s)/verzorger(s)? 
-
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Waarnemen door de leerling

Stimulerende factoren, wat gaat er goed?
-

Belemmerende factoren, wat gaat er (nog) niet goed?
-

Aan welk uitstroomperspectief denk je?
-

Mijn hulpvraag op dit moment is:
-

Ik denk dat de huidige situatie er is, omdat:
-

Welke oplossingen of aanbevelingen heb je?
-

Begrijpen

De uitstroombestemming is (van toepassing vanaf groep 4):
-

Vaststellingsdatum:
-

Onderbouwing voor het stellen van deze uitstroombestemming:
-

Welke factoren beïnvloeden elkaar? 
-

Wat zijn de veronderstellingen (als…) en de mogelijke oplossingen/interventies/acties (dan…)?

Als:

Dan:

Welke onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften zijn er (tot nu toe)?
-

Welke onduidelijkheden en/of (onderzoeks)vragen zijn er (nog)?
-

Welke factoren beïnvloeden elkaar? 
-

Welke onduidelijkheden en/of (onderzoeks)vragen zijn er (nog)?
-
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Strategie

Wat is de situatie naar we naar toe willen?
-

Wat is/zijn het/de doel(en)?
-

Welke tussendoelen stel je om het/de doel(en) te bereiken?
-

Hoe ga je ervoor zorgen dat deze tussendoelen bereikt worden?
-

Hoe ga je evalueren of de (tussen)doelen bereikt zijn?
-

Wanneer ga je evalueren of de (tussen)doelen bereikt zijn?
-

Op welk(e) vakgebied(en) is het nodig om een eigen leerlijn aan te bieden?
-

Wat zijn de actiepunten?
-

Wat is/zijn de reden(en) voor de gemaakte keuze?
-

Ondertekening

Ouder(s)/verzorger(s) School (leerkracht) 

Naam: Naam:

Datum: Datum:

Plaats: Plaats:
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Uitvoeren (logboek) 

Datum

Ingevuld door

Wat werkt tot nu toe goed?

Wat werkt tot nu toe (nog) niet 
goed?

Welke punten gaan mee in de 
totale evaluatie?

Evaluatie 

Welke doelen zijn behaald?
-

Welke doelen zijn (nog) niet behaald?
-

Wat werkt goed?
-

Wat werkt niet goed?
-

Wat kunnen we doen om de doelen alsnog te behalen?
-

Wat is daarvoor nodig?
-

Wat wordt het vervolg?
-
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Bijlage 8: Indicatiecriteria 

Indicatiecriteria SBO
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal basis onderwijs indien:
1.  Aangetoond kan worden dat in het voortraject sprake is geweest van diverse besprekingen in het 

ondersteuningsteam van de school.
2.  Aangetoond kan worden dat in het voortraject gebruik is gemaakt van de inzet van externen van 

buiten de school (denk aan schoolondersteuner, schoolcontactpersoon van het SKT, ambulant 
begeleider of externe deskundigen) die daadwerkelijk hebben meegedacht voor het handelen in de 
klas of bij het aansluiten van de onderwijsbehoeften van de leerling.

3. Aangetoond kan worden dat er extra hulp op de basisschool is ingezet.
4.  Aangetoond kan worden (d.m.v. een geëvalueerd OPP) aangetoond dat de ingezette hulp geen 

duidelijk merkbare verbeteringen heeft opgeleverd of dat het eindresultaat nog niet voldoende is 
om binnen de basisschool te functioneren. 

5. Uit het OPP blijkt dat: 
•  aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van de leerling op het SBO beter invulling 

gegeven kan worden; 
• de school handelingsverlegen is en/of het welbevinden van het kind in de knel komt;
• de ouders reeds in het voortraject betrokken zijn;
• het kind geen IQ lager dan 55 heeft.

Indicatiecriteria zeer moeilijk lerende kinderen
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen indien:
1.  Op basis van psychodiagnostisch onderzoek dat individueel is afgenomen en rekening houdt met 

de kenmerken van de leerling, is vastgesteld een intelligentiequotiënt lager dan 60.
 Een leerling is tevens toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen indien:
a)  Op basis van psychodiagnostisch onderzoek dat individueel is afgenomen en rekening houdt met 

de kenmerken van de leerling, is vastgesteld een intelligentiequotiënt tussen 59 en 70;
b)  Een stoornis, die indien van toepassing volgens het classificatiesysteem DSM-IV of ICD-10 is vastge-

steld en die de beperking, bedoeld onder c, ernstig negatief beïnvloedt;
c) Er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:

•  een leerachterstand of het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de 
bijlage, onder B en/of H; 

 EN
•  een zeer geringe sociale redzaamheid als bedoeld in de bijlage onder D; 
 EN
•  de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen 

sorteren, en extra ondersteuning de deelname aan het regulier onderwijs aantoonbaar niet 
mogelijk maakt.

Indicatiecriteria lichamelijk gehandicapte kinderen
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen indien:
1.   Op basis van medisch en psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld een of meer stoornissen in 

structuur of in functie die gepaard gaan met stoornissen in de motorische functies en die leiden tot 
een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen;

2. Er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:
• een leerachterstand als bedoeld in de bijlage, onder A;
• het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B en of H;
• schoolverzuim als bedoeld in de bijlage, onder F;
OF
• een zeer geringe zelfredzaamheid als bedoeld in de bijlage, onder E;
EN
•  de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren, 

en extra ondersteuning de deelname aan het regulier onderwijs aantoonbaar niet mogelijk maakt.

72 Ondersteuningsplan SPOW 2016-2019

Uitvoeren (logboek) 

Datum

Ingevuld door

Wat werkt tot nu toe goed?

Wat werkt tot nu toe (nog) niet 
goed?

Welke punten gaan mee in de 
totale evaluatie?

Evaluatie 

Welke doelen zijn behaald?
-

Welke doelen zijn (nog) niet behaald?
-

Wat werkt goed?
-

Wat werkt niet goed?
-

Wat kunnen we doen om de doelen alsnog te behalen?
-

Wat is daarvoor nodig?
-

Wat wordt het vervolg?
-



74 Ondersteuningsplan SPOW 2016-202074 Ondersteuningsplan SPOW 2016-2019

Indicatiecriteria langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke 
handicap indien:
1. Op basis van psychodiagnostisch en medisch onderzoek is vastgesteld:

a) een chronische somatische stoornis;
b) een chronische centrale of chronische perifere neurologische stoornis, of;
c) een chronische psychosomatische stoornis; die niet in hoofdzaak leiden tot een
d)  stoornis in motorische functies maar wel leiden tot een ernstige belemmering om aan onder-

wijs deel te nemen;
2. Er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:

• een leerachterstand als bedoeld in de bijlage, onder A;
• het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B en/of H;
• schoolverzuim als bedoeld in de bijlage, onder F;
OF
• een zeer geringe zelfredzaamheid als bedoeld in de bijlage, onder E;
 EN
•  de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen 

sorteren, en extra ondersteuning de deelname aan het regulier onderwijs aantoonbaar niet 
mogelijk maakt.

 
Indicatiecriteria meervoudig gehandicapte kinderen cluster 3
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen binnen 
cluster 3 indien:
1.  Op basis van psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld een diepe stoornis in de intellectuele 

ontwikkeling, of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling met bijbehorend zeer be-
perkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek.

2.  Een leerling is tevens toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinde-
ren binnen cluster 3 indien:
a)  op basis van psychodiagnostisch onderzoek dat individueel is afgenomen en rekening houdt 

met de kenmerken van de leerling, is vastgesteld een intelligentiequotiënt tussen 59 en 70; 
EN
b)  op basis van medisch en psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld een of meer stoornissen 

in structuur of in functie die gepaard gaan met stoornissen in de motorische functies en die 
leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen;

EN
c) er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:

• een leerachterstand als bedoeld in de bijlage, onder A;
• het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B en/of H;
• schoolverzuim als bedoeld in de bijlage, onder F;
OF
• een zeer geringe zelfredzaamheid als bedoeld in de bijlage, onder E. 
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Indicatiecriteria cluster 4
Een leerling is toelaatbaar tot cluster 4 indien:
1.  Op basis van psychodiagnostisch, orthopedagogisch of psychiatrisch onderzoek eventueel in combi-

natie met andere onderzoekgegevens over de mate waarin de problematiek een integraal karak-
ter heeft, is vastgesteld een ernstige psychische stoornis of een ontwikkelingspsychopathologie 
volgens het classificatiesysteem DSM-IV of ICD-10 voor zover het betreft:

• een emotionele stoornis;
• een gedragsstoornis;
• een ontwikkelingsstoornis.

2.  Deze stoornis manifesteert zich op school, en hetzij thuis hetzij bij vrije tijdsbesteding waarbij 
gerichte hulpverlening verleend is/wordt door een voorziening als Jeugdhulpverlening, Jeugd-GGZ 
of hulp door een kinderpsychiatrische voorziening of Jeugdbescherming, en er sprake is van een 
ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:
a) het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B;
OF
b) de leerling een gevaar is voor zichzelf of voor anderen als bedoeld in de bijlage, onder G;
EN
c)  de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorte-

ren, en extra ondersteuning de deelname aan het regulier onderwijs aantoonbaar niet mogelijk 
maakt.

3.  Een leerling is tevens toelaatbaar tot cluster 4 indien er sprake is van ernstige gedragsproblematiek, 
die zich manifesteert op school, en hetzij thuis hetzij bij vrije tijdsbesteding, waarvoor gerichte 
geïndiceerde hulpverlening verleend is/wordt door een voorziening als Jeugdhulpverlening, Jeugd-
GGZ, of hulp van een kinderpsychiatrische voorziening of Jeugdbescherming, waarbij uit de resulta-
ten blijkt dat na een half jaar weinig tot geen vooruitgang is geboekt en sprake is van een ernstige 
structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:
a) het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B;
OF
b) de leerling een gevaar is voor zichzelf of voor anderen als bedoeld in de bijlage, onder G;
EN
c)  de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen sorteren, 

en extra ondersteuning de deelname aan het regulier onderwijs aantoonbaar niet mogelijk maakt.
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Indicatiecriteria langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke 
handicap indien:
1. Op basis van psychodiagnostisch en medisch onderzoek is vastgesteld:

a) een chronische somatische stoornis;
b) een chronische centrale of chronische perifere neurologische stoornis, of;
c) een chronische psychosomatische stoornis; die niet in hoofdzaak leiden tot een
d)  stoornis in motorische functies maar wel leiden tot een ernstige belemmering om aan onder-

wijs deel te nemen;
2. Er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:

• een leerachterstand als bedoeld in de bijlage, onder A;
• het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B en/of H;
• schoolverzuim als bedoeld in de bijlage, onder F;
OF
• een zeer geringe zelfredzaamheid als bedoeld in de bijlage, onder E;
 EN
•  de zorg vanuit het regulier onderwijs onvoldoende effect heeft gesorteerd of zal kunnen 

sorteren, en extra ondersteuning de deelname aan het regulier onderwijs aantoonbaar niet 
mogelijk maakt.

 
Indicatiecriteria meervoudig gehandicapte kinderen cluster 3
Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinderen binnen 
cluster 3 indien:
1.  Op basis van psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld een diepe stoornis in de intellectuele 

ontwikkeling, of een ernstige stoornis in de intellectuele ontwikkeling met bijbehorend zeer be-
perkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek.

2.  Een leerling is tevens toelaatbaar tot het speciaal onderwijs aan meervoudig gehandicapte kinde-
ren binnen cluster 3 indien:
a)  op basis van psychodiagnostisch onderzoek dat individueel is afgenomen en rekening houdt 

met de kenmerken van de leerling, is vastgesteld een intelligentiequotiënt tussen 59 en 70; 
EN
b)  op basis van medisch en psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld een of meer stoornissen 

in structuur of in functie die gepaard gaan met stoornissen in de motorische functies en die 
leiden tot een ernstige belemmering om aan onderwijs deel te nemen;

EN
c) er sprake is van een ernstige structurele beperking in de onderwijsparticipatie die blijkt uit:

• een leerachterstand als bedoeld in de bijlage, onder A;
• het ontbreken van algemene leervoorwaarden als bedoeld in de bijlage, onder B en/of H;
• schoolverzuim als bedoeld in de bijlage, onder F;
OF
• een zeer geringe zelfredzaamheid als bedoeld in de bijlage, onder E. 
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Bijlage: Beperkingen in de onderwijsparticipatie
Onder beperkingen in de onderwijsparticipatie in de zin van deze regeling worden verstaan:
A.  Een leerachterstand blijkend uit resultaten zoals gerapporteerd in het OPP, zodanig dat de pres-

taties van de leerling in het basisonderwijs in vergelijking met de prestaties van leerlingen van de 
overeenkomstige didactische leeftijdsgroep, behoren tot de 10 procent zwakst presterende leer-
lingen of een discrepantie van meer dan 25 procent is vastgesteld tussen de didactische leeftijd en 
didactische leeftijdsequivalent op twee van de drie volgende terreinen: voor groep 1 en 2 voorbe-
reidend lezen, spellen en rekenen en voor groep 3 en hoger rekenen, technisch lezen of spellen, en 
begrijpend lezen;

B.  Het ontbreken van algemene leervoorwaarden bij de leerling die nog niet eerder het regulier 
onderwijs volgde, blijkend uit gegevens van zorg- of hulpverleningsinstanties zodanig dat sprake is 
van ernstige tekortkomingen op het gebied van de werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, 
aandacht, motivatie en instructiegevoeligheid en welke eigenschappen noodzakelijk zijn om te 
kunnen deelnemen aan dat onderwijs en;

C.  Het ontbreken van algemene leervoorwaarden bij de leerling die voor cluster 4 wordt aangemeld, 
blijkend uit gegevens van het OPP zodanig dat sprake is van ernstige tekortkomingen in verband 
met het gedrag op het gebied van de werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, aandacht,  
motivatie en instructiegevoeligheid of ernstige problemen in de interactie met het onderwijsge-
vend personeel of ernstig storend gedrag ten aanzien van het onderwijsleerproces van medeleer-
lingen, waarbij de genoemde gedragsproblemen manifest zijn gedurende een jaar, zich niet be-
perken tot een bepaalde situatie, weinig of niet worden beïnvloed door op de problemen gerichte 
aanpak en afspraken, en niet te verklaren zijn uit de omstandigheden van de leerling;

D.  Een zeer geringe sociale redzaamheid – zeer gering adaptief functioneren – bij de leerling die voor 
cluster 3 /ZMLK wordt aangemeld, die wordt vastgesteld op basis van een psychodiagnostisch 
onderzoek of observatie ondersteund met een instrument, waaruit blijkt dat de leerling een zeer 
ernstige ontwikkelingsachterstand heeft op het gebied van zelfredzaamheid, sociale omgang en 
verbale communicatie en niet zelfstandig op een reguliere school kan functioneren;

E.  Een zeer geringe zelfredzaamheid bij de leerling die voor cluster 3 /LG/LZK wordt aangemeld, die 
op basis van medisch of psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld, waarbij de leerling ook met 
gebruikmaking van technische hulpmiddelen voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen 
afhankelijk is van een ander;

F.  Structureel verzuim bij de leerling die voor cluster 3/LG/LZK wordt aangemeld, blijkend uit de ver-
zuimregistratie van het afgelopen jaar of een behandelschema van zorgverleners, waarbij de leer-
ling 25 procent van de verplichte onderwijstijd verzuimt als gevolg van de stoornis of in verband 
met de benodigde zorg ter zake van de stoornis;

G.  Extreem gedrag bij de leerling die voor cluster 4 wordt aangemeld, waarbij op basis van psychodi-
agnostisch onderzoek blijkt dat de leerling een gevaar voor zichzelf of vooranderen is, de leer-
ling zelfverwondend of suïcidaal gedrag vertoont, lijdt aan ernstige depressie, extreem fysiek of 
extreem verbaal agressief gedrag vertoont, waarbij dit gedrag zich niet beperkt tot een bepaalde 
situatie en weinig of niet wordt beïnvloed door op de problemen gerichte aanpak en afspraken;

H.  Ontbrekende leervoorwaarden of leerachterstand bij leerlingen die voor cluster 3/zmlk worden 
aangemeld:
•  voor kinderen tot en met 7 jaar ontbrekende leervoorwaarden zoals bedoeld onder B waarbij 

uit rapportages blijkt dat de leerling gedurende een jaar slechts zeer geringe vorderingen heeft 
gemaakt;

•  voor kinderen van 8 tot 12 jaar een zeer geringe vooruitgang gedurende een jaar op de gebie-
den van aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen die blijkt uit een didactisch toetsoverzicht van 
tenminste een jaar met ruwe toetsscores.
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Bijlage 9: Afkortingen en terminologie

AB  Algemeen Bestuur
AB-er  Ambulant Begeleider
AED  Ambulante Educatieve Dienst
BaO  Basisonderwijs
BOSK  Begeleiding Op School en in de Klas
CD  Centrale Dienst
CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin
DB  Dagelijks Bestuur
DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs
EMB  Ernstig Meervoudig Beperkt 
GD  Groeidocument
(G)MR  (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
HGW  Handelingsgericht Werken
HIA  Handelingsgericht Integraal Arrangeren
IB  Intern Begeleiding
IB-er  Intern Begeleider
IHP  Integrale Huisvestings Planning
IQ  Intelligentie Quotient 
LBIB  Landelijke Beroepsgroep Intern Begeleiders
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs
OC&W  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OOGO  Op overeenstemming gericht overleg
OPP  Ontwikkelingsperspectief
OPR  Ondersteuningsplan Raad
OT  Onderwijs Transparant
PDCA  Plan Do Check Act
PO  Passend Onderwijs
SBO  School voor Speciaal Basisonderwijs
S(B)O  Speciaal (Basis) Onderwijs
SENtrum  Special Educational Needs centrum
SKT  Sociaal Kern Team
SO  School voor Speciaal Onderwijs
SOP  School Ondersteuningsprofiel
SOT  School Ondersteuning Team
SPOW  Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland
SWV  Samenwerkingsverband
TLV  Toelaatbaarheidsverklaring
VO  Voortgezet Onderwijs
VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs
VVE  Voorschoolse en vroegschoolse educatie
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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Bijlage: Beperkingen in de onderwijsparticipatie
Onder beperkingen in de onderwijsparticipatie in de zin van deze regeling worden verstaan:
A.  Een leerachterstand blijkend uit resultaten zoals gerapporteerd in het OPP, zodanig dat de pres-

taties van de leerling in het basisonderwijs in vergelijking met de prestaties van leerlingen van de 
overeenkomstige didactische leeftijdsgroep, behoren tot de 10 procent zwakst presterende leer-
lingen of een discrepantie van meer dan 25 procent is vastgesteld tussen de didactische leeftijd en 
didactische leeftijdsequivalent op twee van de drie volgende terreinen: voor groep 1 en 2 voorbe-
reidend lezen, spellen en rekenen en voor groep 3 en hoger rekenen, technisch lezen of spellen, en 
begrijpend lezen;

B.  Het ontbreken van algemene leervoorwaarden bij de leerling die nog niet eerder het regulier 
onderwijs volgde, blijkend uit gegevens van zorg- of hulpverleningsinstanties zodanig dat sprake is 
van ernstige tekortkomingen op het gebied van de werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, 
aandacht, motivatie en instructiegevoeligheid en welke eigenschappen noodzakelijk zijn om te 
kunnen deelnemen aan dat onderwijs en;

C.  Het ontbreken van algemene leervoorwaarden bij de leerling die voor cluster 4 wordt aangemeld, 
blijkend uit gegevens van het OPP zodanig dat sprake is van ernstige tekortkomingen in verband 
met het gedrag op het gebied van de werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, aandacht,  
motivatie en instructiegevoeligheid of ernstige problemen in de interactie met het onderwijsge-
vend personeel of ernstig storend gedrag ten aanzien van het onderwijsleerproces van medeleer-
lingen, waarbij de genoemde gedragsproblemen manifest zijn gedurende een jaar, zich niet be-
perken tot een bepaalde situatie, weinig of niet worden beïnvloed door op de problemen gerichte 
aanpak en afspraken, en niet te verklaren zijn uit de omstandigheden van de leerling;

D.  Een zeer geringe sociale redzaamheid – zeer gering adaptief functioneren – bij de leerling die voor 
cluster 3 /ZMLK wordt aangemeld, die wordt vastgesteld op basis van een psychodiagnostisch 
onderzoek of observatie ondersteund met een instrument, waaruit blijkt dat de leerling een zeer 
ernstige ontwikkelingsachterstand heeft op het gebied van zelfredzaamheid, sociale omgang en 
verbale communicatie en niet zelfstandig op een reguliere school kan functioneren;

E.  Een zeer geringe zelfredzaamheid bij de leerling die voor cluster 3 /LG/LZK wordt aangemeld, die 
op basis van medisch of psychodiagnostisch onderzoek is vastgesteld, waarbij de leerling ook met 
gebruikmaking van technische hulpmiddelen voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen 
afhankelijk is van een ander;

F.  Structureel verzuim bij de leerling die voor cluster 3/LG/LZK wordt aangemeld, blijkend uit de ver-
zuimregistratie van het afgelopen jaar of een behandelschema van zorgverleners, waarbij de leer-
ling 25 procent van de verplichte onderwijstijd verzuimt als gevolg van de stoornis of in verband 
met de benodigde zorg ter zake van de stoornis;

G.  Extreem gedrag bij de leerling die voor cluster 4 wordt aangemeld, waarbij op basis van psychodi-
agnostisch onderzoek blijkt dat de leerling een gevaar voor zichzelf of vooranderen is, de leer-
ling zelfverwondend of suïcidaal gedrag vertoont, lijdt aan ernstige depressie, extreem fysiek of 
extreem verbaal agressief gedrag vertoont, waarbij dit gedrag zich niet beperkt tot een bepaalde 
situatie en weinig of niet wordt beïnvloed door op de problemen gerichte aanpak en afspraken;

H.  Ontbrekende leervoorwaarden of leerachterstand bij leerlingen die voor cluster 3/zmlk worden 
aangemeld:
•  voor kinderen tot en met 7 jaar ontbrekende leervoorwaarden zoals bedoeld onder B waarbij 

uit rapportages blijkt dat de leerling gedurende een jaar slechts zeer geringe vorderingen heeft 
gemaakt;

•  voor kinderen van 8 tot 12 jaar een zeer geringe vooruitgang gedurende een jaar op de gebie-
den van aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen die blijkt uit een didactisch toetsoverzicht van 
tenminste een jaar met ruwe toetsscores.
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Bijlage 10: Meerjarenbegroting
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