
Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen werken aan de basis 
 

 

 

Ondersteuningsplan 2014-2016 

Samenwerkingsverband Plein 013 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
1 

Voorwoord 

Voor u ligt het ondersteuningsplan Passend onderwijs van het samenwerkingsverband Plein 

013. In het ondersteuningsplan staat hoe wij in Plein 013 Passend onderwijs organiseren voor 

leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat iedere leerling naar school kan. De scholen 

binnen ons samenwerkingsverband werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter 

aan te laten sluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  

Al vanaf oktober 2005 volgt onze regio de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs. Het 

Veldinitiatief waar basisonderwijs, voortgezet onderwijs en REC-scholen uit onze regio hebben 

samengewerkt aan passende initiatieven was een eerste aanzet tot nieuwe 

samenwerkingsvormen en uitwisselingen om leraren te ondersteunen bij nieuwe werkvormen. 

Vanaf 2010 is duidelijk geworden dat er aparte samenwerkingsverbanden zouden komen voor 

primair onderwijs en voortgezet onderwijs.  

Kenmerkend voor de aanloop naar en de inrichting van ons samenwerkingsverband is het 

groeiend besef dat de transitie naar Passend onderwijs pas kan slagen als partners vanuit een 

collectief bewustzijn bereid zijn tot samenwerken. Dit besef en deze inzet zijn een belangrijke 

basis die ten grondslag ligt aan dit ondersteuningsplan. Vanaf december 2011 hebben leraren, 

ouders, directeuren, IB-ers en bestuurders in diverse werkgroepen zeer nauw samengewerkt 

aan de basisplannen die nu zijn uitgewerkt in dit ondersteuningsplan.  

Passend onderwijs biedt vele kansen om de inrichting van de ondersteuning van leerlingen op 

eigen regionaal niveau in te richten. Deze kansen willen we ten volle benutten. Daarnaast heeft 

de regio een zware opdracht om de ondersteuning van leerlingen efficiënter in te richten. We 

zijn er van overtuigd dat investeren in de basis en eigenaarschap bij de leraar leiden tot het 

realiseren van bovengenoemde ambities. 

In de afgelopen twee jaar is ook veel aandacht besteed aan de koppeling tussen onderwijs en 

jeugdzorg. De gemeenten werken hard aan een nieuw zorgstelsel ‘Transitie naar nieuwe 

jeugdzorg’. Beide ontwikkelingen zetten leerlingen en hun ouders centraal en moeten elkaar 

ondersteunen en versterken. Het samenwerkingsverband participeert in meerdere overleggen 

om de totale zorg voor de jeugd in samenhang te organiseren. Deze thema’s zijn ook onderdeel 

van het op overeenstemmingsgericht overleg met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Dit 

overleg heeft plaatsgevonden in april 2014.  

Het ondersteuningsplan is ter instemming op 31 januari 2014 voorgelegd aan de 

Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Deze raad heeft op 1 maart 2014 haar 

instemming verleend aan het plan waarna het plan door het bestuur van het 

samenwerkingsverband op 26 maart 2014 definitief is vastgesteld. 

Op 1 mei 2014 is het vastgestelde plan aangeboden aan de onderwijsinspectie. 

Het voorliggende ondersteuningsplan beschrijft in hoofdstukken wat onze regio doet en nog wil 

doen om Passend onderwijs verder te optimaliseren. De inhoud ervan is ontleend aan de wet 

Passend onderwijs.  
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Het ondersteuningsplan is uiteraard een verantwoording van onze inzet naar zowel intern als 

extern betrokkenen, en is hopelijk zo geschreven dat het ook als handboek te gebruiken is. Het 

moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we in onze regio Passend onderwijs organiseren en wie 

daarbij betrokken zijn. Om de leesbaarheid te vergroten en onze website te benutten en te 

promoten, zullen we met regelmaat verwijzen naar teksten, procedures en documenten op onze 

website. Zo blijven betrokkenen en belangstellenden op de hoogte van de actuele 

ontwikkelingen en kunnen uitvoeringsafspraken worden geraadpleegd. 

 

T.J. van Rijzewijk 

Directeur 
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Het ondersteuningsplan 

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in 

afstemming met de vijf gemeenten en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het 

ondersteuningsplan wordt wettelijk minimaal om de vier jaar herzien. Gezien de omvang van de 

vele wijzigingen en de onzekerheid over de effecten van de maatregelen kiest Plein 013 ervoor 

om het eerste ondersteuningsplan vast te stellen voor een periode van twee jaar.  

Het ondersteuningsplan beschrijft volgens de wet: 

a. de wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning 

wordt georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend 

mogelijke plaats in het onderwijs krijgen; 

b. de procedure en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van 

ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een 

meerjarenbegroting; 

c. de procedure en criteria voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen op speciale 

scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal 

onderwijs, met inbegrip van de advisering daaromtrent; 

d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing en overplaatsing naar het 

basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs; 

e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging; 

f. de wijze waarop is voorzien in informatieverstrekking aan ouders, met inbegrip van informatie 

over ondersteuningsvoorzieningen, de wijze waarop persoonsgegevens mogen worden gebruikt 

en worden verwerkt en beschermd; 

g. de wijze van bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. 

Het ondersteuningsplan wordt uitgewerkt in activiteitenplannen per schooljaar waarin de 

doelstellingen worden geconcretiseerd en in de benodigde activiteiten worden uitgeschreven. 

De evaluaties uit het activiteitenplan worden direct verwerkt in het activiteitenplan, waardoor 

de informatie altijd actueel is.  

In dit ondersteuningsplan staat eerst de visie van het samenwerkingsverband beschreven. De 

visie geeft sturing aan de organisatie en inrichting van zowel de inhoudelijke als de financiële 

kant van Passend onderwijs. De visie mondt uit in hoofddoelstellingen, aan de hand waarvan dit 

ondersteuningsplan is ingericht. 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
4 

Inhoudsopgave 

Voorwoord  1 

   
Het ondersteuningsplan  3 

   

Inhoudsopgave  4 

   

Inleiding  6 

   

Visie van het samenwerkingsverband  7 

   

De ouders  10 
 Samenwerking tussen ouders, kind en school  

 Loketfunctie voor ouders  

   

Dekkend netwerk  12 
 Alle leerlingen naar school  

 Onze scholen  

 Leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te zitten  

 Samenwerking met leerplicht  

   

Inrichting van de ondersteuning  17 
 Basisondersteuning  

 Extra ondersteuning  

 Het ondersteuningsprofiel als instrument  

   

De Ondersteuningsprofielen van de scholen  19 
 Werkwijze  

 Bevindingen  

 Aanvullende bevindingen van de auditoren  

   

Toeleiding naar extra ondersteuning  27 
 De zorgplicht  

 Arrangementen voor leerlingen die langer dan een half jaar op school zitten  

 Arrangementen voor 4-jarige instromers en verhuizers niet uit zorgtraject, SBO of SO  

 4-5 jarige instromers of verhuizers uit het zorgtraject, SBO of SO  

 Verhuizers als nieuwe leerling  

 Algemeen  

 Toelaatbaarheidsverklaring  

 Lichte ondersteuning  

 Zware ondersteuning  

 Kosten van arrangementen  

 Symbiose  

 Specifieke begeleiding voor dreigende thuiszitters  

   

Verdeling van de middelen  39 
 Het ‘budget extra ondersteuning’  

 Verevening  

 Systematiek van toewijzen  

   

Ondersteuning van de scholen  43 
 Voorzieningen  

 Structurele ondersteuning van de scholen  

 Projecten  

 Algemene afspraken over de ondersteuning van scholen  

 

 

  

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
5 

Passend onderwijs en de jeugdzorg 51 
 De transitie jeugdzorg  

 Sociale kaart  

 Actief Ouderschap / Educatief Partnerschap  

 De frontlijnmedewerker beschikbaar voor elke school  

   

Overgang naar het basisonderwijs  56 

   
Overgang naar het voortgezet onderwijs  57 
 Bestuurlijk overleg  

 Profielen en werkwijzen  

 Warme overdracht  

 Leerlingen beter betrekken bij de overdracht  

 Overgang van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte  

 Overgang van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring  

 Leerplicht  

   

Geschillen  60 
   

Meerjarenbegroting  62 
   

Organisatie van het samenwerkingsverband  65 
 Het bestuur van de stichting  

 Directeur van het samenwerkingsverband  

 Medewerkers van het samenwerkingsverband  

 Medezeggenschapsraad  

 Klankbordgroep  

 Ondersteuningsplanraad  

 Overleg met gemeenten  

 Het organogram van Plein 013  

   

Doelstellingen voor de komende twee jaren  69 
 Ondersteunen en faciliteren van extra ondersteuning  

 Samenwerking met de zorgpartners  

 De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen  

 Zicht op het verloop van arrangementen  

 Ondersteuning van ouders  

 De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken  

 Transparante organisatie  

 Kwaliteitsbeleid en kengetallen  

 Evaluatie samenwerkingsverband door de scholen  

 Bestuursverslag  

 Functioneren van de medewerkers van het samenwerkingsverband  

 Inspectie van het Onderwijs  

 Overige kengetallen  

 Financieel  

   

Omgaan met persoonsgegevens  73 
   

Aanvullende informatie  74 
   

Ondertekening  75 

 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
6 

Inleiding 

Op 1 augustus 2014 treedt de wetswijziging Passend onderwijs in werking. Vanaf die datum 

krijgen schoolbesturen zorgplicht en worden de middelen en de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van Passend onderwijs bij de schoolbesturen gelegd. Zij werken samen in het nieuwe 

samenwerkingsverband Passend onderwijs Plein 013. De invoering van de gewijzigde wet 

betekent: 

• Zorgplicht voor schoolbesturen is van kracht. 

• Bekostiging van de nieuwe samenwerkingsverbanden is van start. 

• Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de toekenning van extra 

onderwijsondersteuning. 

• Leerlinggebonden financiering (het rugzakje) verdwijnt.  

• De huidige samenwerkingsverbanden WSNS en de REC's  worden opgeheven.  

• De verplichte indicatiestelling door de CVI en de PCL stopt. 

• De middelen voor ambulante begeleiding blijven tot 2016 bij de REC-scholen, tenzij 

anders met het samenwerkingsverband is overeengekomen. 

Alle scholen voor primair onderwijs uit de regio van Plein 013 maken deel uit van het nieuwe 

samenwerkingsverband (behoudens scholen voor cluster 1 en 2). De regiogrens van het nieuw 

op te richten samenwerkingsverband is via een ministeriële regeling vastgesteld en loopt in 

beginsel gelijk met de grenzen van de gemeenten: Alphen-Chaam (postcode 5130-5131), Goirle, 

Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg.  

Het samenwerkingsverband heeft van OCW het regionummer PO 30-04 gekregen, draagt de 

statutaire naam Stichting Passend onderwijs PO 30-04 en heeft als werknaam Plein 013.   

Het samenwerkingsverband krijgt geleidelijk de beschikking over de middelen voor de lichte 

ondersteuning (voorheen WSNS) en de middelen voor de zware ondersteuning (voorheen SO-

bekostiging en LGF). Het algemene doel van het samenwerkingsverband is om voor iedere 

leerling passend onderwijs te organiseren. 

“Passend onderwijs betekent voor ons samenwerkingsverband dat wij onderwijs aanbieden 

voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is onze 

ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, 

een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan 

ontwikkelen.” 

Het samenwerkingsverband krijgt een grote mate van beleidsvrijheid om het onderwijs aan 

leerlingen in te richten. Het ondersteuningsplan beschrijft de wijze waarop het 

samenwerkingsverband zorgt voor een inhoudelijk sterk onderwijsaanbod, voor een snelle 

schakeling tussen voorzieningen, weinig bureaucratie (deregulering) en een transparante 

verdeling van middelen in een organisatorisch en financieel systeem dat scholen stimuleert tot 

het verbeteren van het ondersteuningsaanbod. 
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Visie van het samenwerkingsverband 

Passend onderwijs gaat over aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en de wijze 

waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen ‘de zorgleerlingen’, maar alle 

leerlingen in onze regio. Dit betekent dat goed onderwijs voor alle leerlingen het uitgangspunt is. 

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. De meeste leerlingen kunnen het 

basisonderwijs probleemloos en met goede resultaten doorlopen. Leerlingen met een specifieke 

ondersteuningsbehoefte zijn sterker afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs. De mate 

waarin hun ondersteuningsbehoefte een belemmering vormt, hangt af van de basiskwaliteit van 

het onderwijs. De mate van onderwijsbehoeften en hoe zichtbaar deze behoeften worden in een 

klas, heeft mede te maken met de capaciteit van de school en haar team. De leerkracht speelt dus 

een grote rol in het aanbieden van een Passend onderwijsaanbod. Passend onderwijs vraagt een 

continue investering in goede didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten, hoge 

verwachtingen en een schoolcultuur waarin resultaten op alle niveaus zichtbaar worden 

gemaakt (referentiekader, 2011). Het samenwerkingsverband moet een ondersteunende en 

faciliterende rol spelen bij het continue optimaliseren van het onderwijs. De leraar speelt hierin 

een centrale rol. Het accent zal verschuiven van ‘meer’ naar ‘beter’ waarbij expertise en 

competentieontwikkeling centrale thema’s zijn. 

Kennis over de ondersteuningsbehoefte van kinderen ligt bij ouders, leraren en de kinderen zelf. 

Ouders en leraren zien immers dagelijks het kind in zijn ontwikkeling. We vinden dat ruimte en 

verantwoordelijkheid over passende ondersteuning zo dicht mogelijk moet liggen bij ouders en 

leraren en dat kinderen daarbij betrokken moeten worden. Passend onderwijs biedt ons kansen 

om het eigenaarschap over onderwijs en arrangementen bij schoolbesturen, scholen, leraren en 

ouders te leggen.  

Het realiseren van een goed onderwijsaanbod vraagt in sommige gevallen om de expertise van 

externe partners. Het geven van Passend onderwijs moet in nauwe samenwerking met de 

expertise rondom de scholen georganiseerd worden. Wat is er voor deze leerlingen nodig om in 

de klas goed te kunnen functioneren? Het gaat soms om ondersteuning in de klassensituatie zelf 

en soms om ondersteuning van de leerling of het gezin, waarbij de mening van de school en de 

ouders gelijkwaardig moet worden meegenomen. In samenwerking met de zorgpartners is het 

mogelijk om meer leerlingen onderwijs te laten volgen in het regulier onderwijs. De gemeenten 

in onze regio willen de zorg voor jeugd herkenbaarder, dichter bij de scholen en gezinnen en 

minder bureaucratisch organiseren. De visie van het samenwerkingsverband en de visie van de 

gemeenten op de jeugdzorg sluiten sterk op elkaar aan. Bij de ondersteuning van school en het 

gezin gaat het om de kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis. 

Ondersteunen in plaats van overnemen, snel hulp inzetten in de directe leefomgeving: minder 

schakels, minder gezichten, korte lijnen. 

In de regio Plein 013 mag geen enkele leerling thuis komen te zitten. De besturen hebben 

zorgplicht. Het bestuur van de school moet, indien zij geen passende onderwijs kan bieden aan 

een leerling, ervoor zorgen dat de leerling elders dit aanbod kan krijgen. Leerlingen mogen niet 

langer geweigerd of verwijderd worden vanwege hun extra ondersteuningsbehoefte voordat er 

een plek op een andere school gevonden is. Om dit te realiseren werken de besturen samen in 

het samenwerkingsverband om gezamenlijk een dekkend aanbod te realiseren.  
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Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat er voor alle leerlingen een passend aanbod is. Dit 

betekent dat er met grote regelmaat gekeken moet worden of het aanbod in de regio voldoende 

is afgestemd op de behoeften van de leerlingen. 

Er zijn altijd leerlingen voor wie een vorm van speciaal onderwijs beter aansluit bij hun 

onderwijsbehoeften. De ouders, waar mogelijk ook de leerling en de school kunnen vinden dat 

een andere school een passender aanbod biedt. School en ouders kunnen advies vragen aan 

allerlei organisaties om hen heen. De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, moet 

echter op maat door school, ouders en het speciaal (basis) onderwijs zelf geregeld kunnen 

worden. Deze kennen de leerling het best of gaat straks daadwerkelijk met de leerling werken. 

Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een 

passende onderwijsplek. Vanzelf betrekken zij bij hun afwegingen ook de  partners uit de zorg. 

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke plicht om voor de leerlingen die zijn aangewezen 

op het speciaal (basis-) onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Het 

samenwerkingsverband gaat altijd uit van tijdelijke plaatsingen naar het speciaal onderwijs of 

het speciaal basisonderwijs. Het is belangrijk dat bij plaatsing ook direct over een mogelijke 

terugplaatsing wordt gesproken. Wanneer het scholen lukt om vroegtijdig de problematiek te 

signaleren is de kans op een terugplaatsing het grootst. Bij het afgeven van een tijdelijke 

toelaatbaarheidsverklaring wordt maatwerk nagestreefd. Voor kwetsbare kinderen die al op 

zeer jonge leeftijd vanuit de zorg aan het onderwijs worden toevertrouwd en waar plaatsing in 

de reguliere school niet in de verwachting ligt, zal de geldigheid van de 

toelaatbaarheidsverklaring een hele basisschoolperiode kunnen omvatten. 

Als er overeenstemming is tussen ouders, school en nieuwe school over het gewenste 

arrangement dan zal het samenwerkingsverband altijd een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. 

Deze nieuwe situatie vereist dat scholen op een andere manier met ouders in gesprek gaan. Het 

bepalen van een Passend onderwijsaanbod gaat in overleg met ouders. De betrokkenheid van 

ouders groeit als ouders ook deelnemen aan de totstandkoming van de beslissing. Het 

samenwerkingsverband moet ouders leren zien als gelijkwaardige partners die een stem hebben 

in het kiezen van een Passend onderwijsaanbod. De rol van het samenwerkingsverband is 

ondersteunend aan het proces van het akkoord tussen ouders, school en nieuwe school:  

Organisator Netwerken inrichten, kennis over onderwijs aan leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte beschikbaar stellen en delen                 

Adviseur Opstellen arrangementen binnen de school, ondersteunen leraren die 

werken met arrangementen in de klas 

Makelaar Overzicht van het dekkend netwerk van de ondersteuningsprofielen van 

scholen 

Administratief  Afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring 

Mediator Klachtencommissie en bemiddelende rol bij meningsverschillen, 

conflicten of geen akkoord tussen ouders, school en nieuwe school 

  

Het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en het efficiënt inrichten van arrangementen voor 

leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moet op schoolniveau worden georganiseerd 

waarbij besturen en samenwerkingsverband een stimulerende en controlerende rol vervullen. 
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Dit betekent dat de bijbehorende middelen voor deze extra ondersteuning ook zoveel mogelijk 

op schoolniveau inzetbaar moeten zijn. De processen van het samenwerkingsverband moeten 

zodanig zijn dat het basisscholen stimuleert hun onderwijs kwalitatief goed te ontwikkelen en 

voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften minder beroep hoeven te doen op dure 

speciale onderwijsvoorzieningen.  

Van directeuren vraagt deze aanpak het vermogen om innovatief te zijn en de bereidheid om 

zich intensief bezig te houden met het primaire proces. Zij moeten onderwijs en zorg als één 

gaan zien, pedagogisch klimaat en leeropbrengsten centraal stellen en kwaliteitsbeleid 

nastreven. Het samenwerkingsverband is ondersteunend aan dit proces.  

Bovenstaande visie moet vormgegeven worden in een transparante organisatie. Dat wil zeggen 

dat de organisatie van het samenwerkingsverband helder en toegankelijk is voor alle 

betrokkenen in het bijzonder het eigen personeel, de teams op de scholen, de ouders, de 

gemeenten en de externe partners. 

 

We stellen ons de volgende zeven opdrachten: 

1. Het ondersteunen en faciliteren van de extra ondersteuning op de scholen; 

2. Goede samenwerking met en tussen scholen en zorgpartners realiseren; 

3. Zorgen voor en toezien op een dekkend netwerk voor alle leerlingen; 

4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren al dan niet binnen de eigen school; 

5. Informatieverstrekking naar ouders en scholen; 

6. De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken; 

7. Een transparante organisatie zijn. 
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De ouders 

Samenwerking tussen ouders, kind en school 

Scholen, ouders en het kind hebben elkaar nodig bij het vormgeven van Passend onderwijs. De 

betrokkenheid thuis levert een bijdrage aan het succes op de school. Scholen moeten ouders zien 

als gelijkwaardige partners die een stem hebben in het kiezen van een Passend 

onderwijsaanbod. School en ouders moeten bij hun keuze kinderen zien als belangrijke 

informatiebron.  

Scholen komen sneller tot een passende oplossing met de ouders die zich een gelijkwaardige 

partner voelen. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer ouders actief betrokken zijn bij de 

totstandkoming van oplossingen. Scholen moeten leren met ouders  en leerling te spreken en de 

ideeën van ouders en kinderen voldoende aandacht te geven. Bij een oplossing die vooral vanuit 

de school komt, bestaat de kans dat deze na verloop van tijd minder bruikbaar is, omdat het een 

oplossing is die in de ogen van ouders niet door henzelf bedacht is. 

De oplossingsrichting van school en ouders is niet altijd gelijk. De oplossing moet gezocht 

worden in de dialoog waarbij de leerkracht, de ouders en de leerling ideeën mogen aandragen. 

In de dialoog wordt gezocht naar oplossingen en toepassingen die in het belang zijn van de 

verdere ontwikkeling van de leerling. Op deze wijze is iedereen eigenaar van de oplossing, dient 

de oplossing meerdere belangen en zullen alle betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor 

het te behalen resultaat. 

 

Loketfunctie voor ouders 

De invoering van Passend onderwijs kan vele vragen oproepen. De positie van ouders wordt 

belangrijker dan ooit en goede voorlichting is van groot belang. De school is altijd de eerste 

gesprekspartner voor de ouders. 

Toch kan het voorkomen dat ouders behoefte hebben aan onafhankelijke voorlichting of 

informatie over de mogelijkheden van begeleiding op de basisschool, over hoe de route naar het 

speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs verloopt of over hoe de overgang naar het 

voortgezet onderwijs is geregeld. Juist ouders die te maken krijgen met een schoolwisseling 

hebben behoefte aan een goed overzicht.  

Het samenwerkingsverband wil de positie van ouders versterken. Alleen de ouders die volledig 

op de hoogte zijn van hun rechten en plichten kunnen gezien worden als gelijkwaardige partners 

en een goede gesprekspartner voor de school. In de praktijk blijkt dat goed geïnformeerde 

ouders meer bereid zijn om samen met de school na te denken over een passende oplossing voor 

hun kind. Plein 013 geeft ouders geen inhoudelijk advies, maar zorgt dat ouders goed op de 

hoogte zijn van alle regels, mogelijkheden en procedures. Het samenwerkingsverband zet 

hiertoe de consulenten in binnen de scholen, onderhoudt een website met specifieke informatie 

voor ouders en is laagdrempelig toegankelijk voor ouders met vragen.  
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Met de komst van Passend onderwijs worden veel veranderingen in gang gezet. Ouders zijn 

soms onwetend of onzeker over de mogelijkheden van hun inbreng bij het bepalen van een 

passende onderwijsplek voor hun kind. Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat 

ouders en school met elkaar en  met het kind in gesprek gaan. Ouders moeten ook uitgedaagd 

worden om met de school te praten, moeten vragen durven stellen en moeten aanmoedigend 

gedrag vertonen. Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen en ouders door begeleiding 

van teams, leraren en ouders aan te bieden. Daarbij valt te denken aan Educatief Partnerschap of 

Actief Ouderschap. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een instrument dat scholen en 

ouders kunnen inzetten om met het kind in gesprek te gaan over zijn of haar 

ondersteuningsbehoefte. 
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Dekkend netwerk 

Alle leerlingen naar school 

De wetswijziging verplicht het samenwerkingsverband om per 1 augustus 2014 voor alle 

leerlingen een passende onderwijsplek te organiseren. Deze plicht is verankerd in de wet, 

waarin staat dat het bevoegd gezag van de school verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

zorgplicht. Zorgplicht betekent dat een school de aangemelde leerling zelf een Passend 

onderwijsaanbod biedt of een onderwijsaanbod organiseert op een andere school. De school 

heeft de zorgplicht voor alle leerlingen die zich aanmelden. Dit betekent dat de zorgplicht al in 

werking treedt voor de inschrijving op de school. 

Het beleid van Plein 013 is erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen in de voor hen 

vertrouwde omgeving het onderwijs te bieden dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte. Dit 

betekent dat zoveel als mogelijk moet worden bezien of leerlingen in de reguliere basisschool 

kunnen worden geholpen. Pas als blijkt dat hier te geringe mogelijkheden bestaan en dat zowel 

de school als de ouders een andere onderwijssetting passend vinden, komt een andere school in 

beeld.  

Het onderwijs op maat is bij voorkeur thuisnabij op de basisschool, maar niet uitsluitend. Voor 

een aantal leerlingen zal het onderwijs dat wordt geboden in de basisschool, al dan niet met 

ondersteuning van het samenwerkingsverband of anderen, niet voldoende blijken. Het speciaal 

basisonderwijs en het speciaal onderwijs spelen een belangrijke rol om voor deze leerlingen 

onderwijs op maat te realiseren. Ook (tijdelijke) plaatsing van leerlingen op een andere 

basisschool behoort tot de mogelijkheden. 

Ten behoeve van de zoektocht naar alternatieve onderwijsplekken heeft het 

samenwerkingsverband een onderwijskaart van alle beschikbare ondersteuning en locaties. De 

scholen ontwikkelen een ondersteuningsprofiel, zodat er zicht is op de mogelijkheden van 

andere basisscholen dan wel van scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of 

aanvullende voorzieningen van het samenwerkingsverband. Hierdoor heeft iedere betrokkene 

snel zicht op alle mogelijkheden. 

De onderwijskaart biedt daarnaast de mogelijkheid aan scholen om elkaar te bevragen op 

specifieke expertise of ervaringen. 

Onze scholen 

Basisscholen 

In de regio gaan de meeste leerlingen naar het regulier onderwijs. Er gaan 23.234 (94,41%) 

leerlingen naar een reguliere basisschool (teldatum 1-10-2012), 889 (3,69%) leerlingen naar 

een speciale basisschool en 486 (1,97%) leerlingen naar een school voor speciaal onderwijs 

(cluster 3 of 4). In de regio zijn 83 verschillende basisscholen met één of meerdere vestigingen, 

vier speciale basisscholen en vijf scholen voor speciaal onderwijs. De scholen zijn verdeeld over 

zestien besturen. Het samenwerkingsverband is interzuilair, wat betekent dat algemeen 

bijzondere, protestants-christelijke, islamitische, openbare en rooms-katholieke scholen zijn 

aangesloten. 
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De basisscholen zijn verdeeld over de vijf gemeenten van het samenwerkingsverband. 

� Alphen-Chaam (postcode 5130-5131) 

� Goirle 

� Hilvarenbeek 

� Oisterwijk 

� Tilburg 

Scholen voor speciaal basisonderwijs 

Er zijn vier scholen voor speciaal basisonderwijs, verdeeld over twee schoolbesturen en 

gehuisvest in twee gemeenten. De scholen voor speciaal basisonderwijs zijn ingericht voor 

leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning die binnen de basisschool niet geboden 

kan worden.  

Deze scholen bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Speciale basisscholen en 

reguliere basisscholen hebben dezelfde kerndoelen. De speciale basisscholen hebben echter 

meer middelen waardoor de klassen er over het algemeen kleiner zijn, de leerkrachten extra 

geschoold en er intern ondersteuning is van een orthopedagoog of psycholoog. Daarnaast 

hebben de speciale basisscholen ook vaak de beschikking over andere specialisten als een 

logopedist, kinderfysiotherapeut, speltherapeut en dyslexiespecialist. Hierdoor zijn onze 

speciale basis scholen in staat het onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van 

de leerling. 

Scholen voor speciaal onderwijs 

Er zijn vijf scholen voor speciaal onderwijs, verdeeld over drie besturen en gehuisvest in drie 

gemeenten. 

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen bij wie de ondersteuningsbehoefte het aanbod van de 

speciale basisschool overstijgt. Het betreft leerlingen met zeer lage intellectuele capaciteiten, 

soms gecombineerd met zorgvragen, complexe leer- of gedragsproblemen en/of lichamelijke of 

zintuiglijke handicaps waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling soms heel specifiek 

van aard kan zijn. Deze leerlingen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en specifieke 

ondersteuning dan in het reguliere onderwijs en het speciaal basisonderwijs geboden kan 

worden. Hierdoor zijn de scholen voor speciaal onderwijs in staat om het onderwijs verder en 

beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van deze leerling. 

De ondersteuningsprofielen van de scholen vindt u via de schematische kaart op de website van 

het samenwerkingsverband www.plein013.nl . Het totaal geeft een overzicht van ons dekkend 

aanbod.  
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Overzicht van de aangesloten scholen 

24PV Basisonderwijs Aboe El-Chayr Bellinistraat 6 5049 CJ Tilburg 

06HK Basisonderwijs Achthoeven Postbus 118 5070 AC Udenhout 

11PW Basisonderwijs Antares Sabelhof 12 5044 JR Tilburg 

11DA Basisonderwijs Antonius Eekhof 8 5084 GJ Biest Houtakker 

07ND Basisonderwijs Armhoefse Akker Spoordijk 68 5018 GH Tilburg 

03MK Basisonderwijs Berkeloo Hazelaarlaan 32-34 5056 XN Berkel-Enschot 

23ZJ Basisonderwijs Bibit Millingenstraat 8 5045 JA Tilburg 

08WQ Basisonderwijs Christoffel Schout Backstraat 41 5037 MJ Tilburg 

06YB Basisonderwijs Cleijn Hasselt Hasseltstraat 198 5046 LP Tilburg 

10VR Basisonderwijs Darwin Lavendel 1 5061 WB Oisterwijk 

10HG Basisonderwijs De Alm Groenewoudstraat 70   5022 GE Tilburg 

23CG Basisonderwijs De Bienekebolders Bosstraat 1 5066 EB Moergestel 

12DS Basisonderwijs De Blaak Grebbe 42 5032 RT Tilburg 

27CB Basisonderwijs De Bloemaert Dalemdreef 23 5035 LZ Tilburg 

01FX Speciaal onderwijs De Bodde Karel Boddenweg 1 5044 EL Tilburg 

27XD Basisonderwijs De Boemerang Rijperkerkstraat 2 5035 BR Tilburg 

09UO Basisonderwijs De Borne Grebbe 40 5032 RT Tilburg 

21MX Basisonderwijs De Bron Waterput 54 5053 EJ Goirle 

12FU Basisonderwijs De Bunders Frans Halsstraat 34 5062 LK Oisterwijk 

06IA Basisonderwijs De Cocon Hoefstraat 173 5014 NK Tilburg 

12WM Basisonderwijs De Coppele Willem de Zwijgerlaan 59 5061 TB  Oisterwijk 

21NP Basisonderwijs De Driehoek Papenstraat 96 5081 JV Hilvarenbeek 

11LG Basisonderwijs De Elzen Elzenstraat 14 a 5038 HD Tilburg 

23DY Basisonderwijs De Heerevelden Giekerkstraat 57 5043 MX Tilburg 

01OZ Speciaal onderwijs De Hondsberg Hondsberg 5 5062 JT Oisterwijk 

23JU Speciaal onderwijs De Keyzer Dr. Keyzerlaan 23 5051 PB Goirle 

10EF Basisonderwijs De Kikkenduut Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk 

03WT Basisonderwijs De Kleine Akkers Burgemeester Philipsenstraat 2 5051 CR Goirle 

10EZ Basisonderwijs De Lochtenbergh Perosistraat 150 5049 LP Tilburg 

23CA Basisonderwijs De Molenhoek Postelein 2  5063 EA Oisterwijk 

22JJ Basisonderwijs De Mussenacker Korte Voren 2 5071 AD Udenhout 

25GN Basisonderwijs De Petteflet Kamerikstraat 19 5045 TW Tilburg 

09JP Basisonderwijs De Regenboog Dirigentenlaan 17 5049 EA Tilburg 

12WI Basisonderwijs De Regenboog Grobbendonckpark 43 5051 KR Goirle 

12MT Basisonderwijs De Sleutel Postbus 2091 5001 CB Tilburg 

23ZL Basisonderwijs De Sporckt Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg 

08NZ Basisonderwijs De Stappen Schaepmanstraat 38 5041 AR Tilburg 

30AM Basisonderwijs De Toermalijn Nazarethstraat 76 5021 VX Tilburg 

07NR Basisonderwijs De Tovervogel Terburghtweg 1A 5061 LA Oisterwijk 

17LF Basisonderwijs De Triangel Wassenaerlaan 38 5021 VS Tilburg 

09MT Basisonderwijs De Vijf Hoeven Hendrik van Tulderstraat 7 5046 NC Tilburg 

10WH Basisonderwijs De Vlashof Bartokstraat 131 5011 JB Tilburg 

11DA Basisonderwijs De Vlinderakker Biestsestraat 38 5084 HG Biest Houtakker 

04WJ Basisonderwijs De Vonder Bernhardstraat 6a 5133 TZ Riel 

04UZ Basisonderwijs De Vonder Kloosterlaan 32 5066 AN Moergestel 

21OQ Basisonderwijs De Vuurvogel Eikstraat 11 5038 ML Tilburg 

23DX Basisonderwijs De Wegwijzer Giekerkstraat 53 5043 MX Tilburg 

09KK Basisonderwijs De Wichelroede Van Heeswijkstraat 1 b 5071 CT Udenhout 

03YB Basisonderwijs De Wingerd Heuvelaar 10 5085 GD Esbeek 

17MQ Basisonderwijs De Zuidwester Staringstraat 10 5025 TX  Tilburg 
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13CI Basisonderwijs Den Akker Lavendel 3 5061 WB Oisterwijk 

06WT Basisonderwijs Den Bijstere Daltonerf 8 5014 HZ Tilburg 

15WZ Basisonderwijs Den Bongerd Frankische Driehoek 2a 5052 BL Goirle 

11VR Basisonderwijs D'n Hazennest Vermeulenstraat 30 5012 HB Tilburg 

11PP Basisonderwijs Doelakkers Koningskruis 11 5081 XM Hilvarenbeek 

09MN Basisonderwijs Don Sarto Oude Hilvarenbeekseweg 15 5022 EM Tilburg 

15DX Basisonderwijs Eerste Jan Ligthart Ringbaan Oost 275 5014 GE Tilburg 

15AB Basisonderwijs Fatima Fatimastraat 24 b 5021 AN Tilburg 

12UV Basisonderwijs Gesworen Hoek Bemmelstraat 6 5043 BE Tilburg 

12SM Basisonderwijs Helen Parkhurst Gramsbergenlaan 4 5043 LA Tilburg 

27CC Basisonderwijs Jan Ligthart Driecant Dalemdreef 25 5035 LZ Tilburg 

23DW Basisonderwijs Jan Ligthart Huibeven Glimmenstraat 7 5043 MZ Tilburg 

08CP Basisonderwijs Jan Ligthart Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD Tilburg 

11DG Basisonderwijs Jeanne d'Arc Le Bourgetstraat 21 5042 TG Tilburg 

10FN Basisonderwijs Kameleon Tamboerstraat 4 5051 JP Goirle 

28CD Basisonderwijs Klinkers Woerdenstraat 60 5036 BL Tilburg 

27CA Basisonderwijs Koolhoven Koolhovenlaan 1-A 5036 TK Tilburg 

26BA Basisonderwijs Meander Meddostraat 6 5045 EH Tilburg 

02XG Speciaal basisonderwijs Mozaik Willem de Zwijgerlaan 63 5061 TB Oisterwijk 

02ZX Speciaal onderwijs Mytylschool Tilburg Professor Stoltehof 1 5022 KE Tilburg 

11XT Speciaal basisonderwijs Noorderlicht De Schans 135 5011 EN Tilburg 

12OQ Basisonderwijs Open Hof Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle 

22JM Basisonderwijs Panta Rhei Galjoenstraat 50 5017 CN Tilburg 

00WP Speciaal onderwijs Parcours De Klimmer Generaal Smutslaan 9 5021 XA Tilburg 

07DJ Basisonderwijs Pendula Hoogvensestraat 49 5017 CA Tilburg 

15JU Basisonderwijs Prins Bernhard Cederstraat 4 5037 JD Tilburg 

07CJ Basisonderwijs Rennevoirt Postbus 78 5056 CP Berkel-Enschot 

06HW Basisonderwijs St. Caecilia Postbus 9 5056 ZG Berkel-Enschot 

09VB Basisonderwijs St. Hubertus Jagerslaan 55 5042 LJ Tilburg 

15CK Basisonderwijs St. Jozef Emmastraat 1 5089 NL Haghorst 

08RU Basisonderwijs St. Willibrordus Van Gaverenlaan 10a 5131 CT Alphen 

08XC Basisonderwijs Starrebos Schoolstraat 38 5081 VH Hilvarenbeek 

11KC Basisonderwijs Stelaertshoeve Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 

21MY Basisonderwijs t Schrijverke Guido Gezellelaan 137 5051 ML Goirle 

07CC Basisonderwijs Tiliander Lange Nieuwstraat 189 5041 DD Tilburg 

12AT Basisonderwijs Wandelbos Auteurslaan 7 5044 MA Tilburg 

09PC Speciaal basisonderwijs Westerwel Bladelstraat 3 5043 CZ Tilburg 

16VR Basisonderwijs Willibrordus Molenstraat 8 5087 BN Diessen 

23ZH Basisonderwijs Yore Bankastraat 2 5014 BW Tilburg 

04BX Speciaal basisonderwijs Zonnesteen Generaal Smutslaan 11 5021 XA Tilburg 
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Leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten 

Alle bovenstaande scholen moeten samen met elkaar een dekkend netwerk vormen. Het is de 

taak van alle professionals om thuiszittende leerlingen, of waar thuis zitten dreigt, direct te 

melden. Dit moet bij zowel het bestuur, het samenwerkingsverband als bij de Leerplicht. Het 

samenwerkingsverband kan ofwel door bemiddeling ofwel door tijdelijke extra ondersteuning 

het thuiszitten voorkomen. Het samenwerkingsverband organiseert direct de benodigde 

samenwerking met specifieke onderwijsvoorzieningen, Leerplicht en de eventuele zorgpartners. 

Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft momenteel slechts incidenteel en voor een korte 

periode te maken met thuiszittende leerlingen. Dit illustreert dat er in de regio van Plein 013 al 

een goed dekkend onderwijscontinuüm is voor onze huidige leerlingen.  

 

Samenwerking met Leerplicht 

Het samenwerkingsverband heeft direct contact met de betreffende leerplichtambtenaar bij 

thuiszitten of bij een situatie waarin thuiszitten een reële situatie kan worden. In overleg 

worden de benodigde acties in werking gezet. Het samenwerkingsverband sluit drie keer per 

jaar aan bij het regionaal overleg van leerplichtambtenaren. Het gaat niet om het overleggen van 

casussen, maar om de samenwerking in de afgelopen periode te bespreken en te verbeteren. 

Leerplicht hanteert de landelijke definitie van thuiszitters, namelijk: "een leerplichtige jongere 

van 5 tot 18 jaar, die ingeschreven staat op een school of instelling en die zonder geldige reden 

meer dan vier weken verzuimt en hierbij niet beschikt over een vrijstelling van Leerplicht". De 

afspraak met Leerplicht is dat er direct contact is bij een (potentiële) thuiszitter, ook als deze de 

termijn van vier weken nog niet heeft overschreden. 
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Inrichting van de ondersteuning 

Basisondersteuning 

Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen in het samenwerkingsverband om tot een 

continuüm van onderwijs te komen. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament. De 

basisondersteuning zorgt dat ouders weten wat zij tenminste van iedere school in de regio 

mogen verwachten als het om onderwijs en onderwijsondersteuning gaat. De 

basisondersteuning legt vast welke bekwaamheidseisen aan het personeel gesteld worden en 

wat de mogelijkheden van de school zijn. Een verruiming van de onderwijsstructuur van de 

school heeft immers consequenties voor het handelen van leerkrachten. 

In ons samenwerkingsverband moeten alle scholen voldoen aan het basisarrangement van de 

inspectie van onderwijs. Het bestuur en de directeur van de school zijn verantwoordelijk voor 

deze kwaliteit van het primair proces. Uitgangspunt daarbij is dat de inzet van extra 

ondersteuningsmiddelen niet efficiënt gebeurt als de basisondersteuning niet op orde is.  

Het samenwerkingsverband ondersteunt de verschillende besturen door kennisuitwisseling 

over goed onderwijs over alle grenzen heen. Het samenwerkingsverband voegt er aan toe dat 

iedere school voor derden zichtbaar moet maken hoe het ondersteuningsprofiel van de school is 

opgebouwd. We gebruiken hiervoor het referentiekader en het onafhankelijke toezicht kader 

van de Inspectie. 

 

Extra ondersteuning 

Alle ondersteuning die de basisondersteuning overschrijdt, noemen we extra ondersteuning. De 

school beschrijft in haar ondersteuningsprofiel welke extra ondersteuning zij aan leerlingen kan 

bieden. Ongeacht het niveau van de extra ondersteuning ontvangt het bestuur van de school 

middelen van het samenwerkingsverband om deze extra ondersteuning te verbreden. 

De door het samenwerkingsverband beschikbaar gestelde middelen zijn niet bedoeld voor het 

onderhouden van de basisondersteuning. Het onderhouden van de basisondersteuning wordt 

geacht te worden gedaan met de lumpsum bekostiging van de school.  

De doelstelling van Passend onderwijs is niet het aantonen van extra onderwijsbehoeften en 

daar middelen aan te koppelen, maar het onderwijs zodanig aan te passen dat een extra 

onderwijsbehoefte geen belemmering meer vormt. Het samenwerkingsverband geeft scholen 

direct de beschikking over de ondersteuningsmiddelen waarmee zij extra ondersteuning op 

maat kunnen inzetten. Het bedrag wordt bepaald door het aantal leerlingen van de school. 

Een school kan deze extra middelen inzetten om de extra ondersteuning aan leerlingen 

(arrangementen) te bekostigen. Dit kan met expertise vanuit de school zelf of met expertise van 

buitenaf. De school kan er ook voor kiezen om de middelen te gebruiken voor het inkopen van 

een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. We noemen dit 

ook arrangementen. De mate waarin de extra ondersteuning op de basisschool zelf of extern 

wordt ingezet, kan per basisschool verschillen. 
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Het is aan de school zelf om beleid te maken om beschikbaar gestelde middelen meer preventief 

in te zetten waarmee voorkomen wordt dat leerlingen uiteindelijk zijn aangewezen op duurdere 

arrangementen. De extra ondersteuningsmiddelen die de school van het samenwerkingsverband 

ontvangt, kunnen worden ingezet voor de arrangementen voor individuele leerlingen en voor de 

schoolontwikkeling op het gebied van extra ondersteuning. Naarmate deze inzet meer 

preventief van karakter is, zal de inzet de basisondersteuning raken. 

 

Het ondersteuningsprofiel als instrument 

Alle scholen in de regio hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld.  

Voor het beschrijven van de basisondersteuning wordt gebruik gemaakt van de rapportage van 

het Inspectietoezicht. Deze rapportage beschrijft of de school aan de wettelijk eisen voldoet.  

Voor het beschrijven van de extra ondersteuning hanteren we het instrument Indiceren Vanuit 

Onderwijsbehoefte (IVO) van M&O Groep. Middels een externe audit worden de mogelijkheden 

aan extra ondersteuning op de school in kaart gebracht.  

Bij het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen worden dezelfde vijf velden 

gehanteerd. Hierdoor kan de match tussen leraar (omgeving) en leerling (onderwijsbehoefte) 

goed in beeld worden gebracht. 

In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ondersteuningsprofielen 
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De Ondersteuningsprofielen van de scholen 

Alle scholen in de regio hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld. Het ondersteuningsprofiel 

is gericht op het onderwijs in de klas op het gebied van onderwijsaanbod, leertijd, didactisch 

handelen, pedagogisch handelen en onderwijsconcept. In het ondersteuningsprofiel staat ook de 

planmatige aanpak van schoolontwikkeling beschreven. Het expliciteren van deze kennis geeft 

inzicht voor de school zelf, maar ook inzicht voor de potentiële ouders, de partners, scholen in 

de buurt en de collega-scholen binnen het bestuur. Het transparant maken van de 

ondersteuningsprofielen maakt leren van elkaar mogelijk en zorgt voor een transparante 

communicatie. 

Werkwijze 

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit twee onderdelen: 1) de basisondersteuning die op elke 

school geacht wordt aanwezig te zijn en 2) de extra ondersteuning die de school voor de 

leerlingen beschikbaar heeft. 

Voor het beschrijven van de basisondersteuning wordt gebruik gemaakt van de rapportage van 

het Inspectietoezicht. Deze rapportage beschrijft of de school aan de wettelijk eisen voldoet.  

Voor het beschrijven van de extra ondersteuning hanteren we het instrument Indiceren Vanuit 

Onderwijsbehoefte (IVO) van M&O Groep. Door middel van een externe, onafhankelijke audit 

worden de mogelijkheden aan extra ondersteuning op de school in kaart gebracht.  

De extra ondersteuning van de school wordt in beeld gebracht door scholen te bevragen op vijf 

velden:  

• Hoeveelheid aandacht/handen in de klas 

• Onderwijsmaterialen 

• Ruimtelijke omgeving 

• Expertise 

• Samenwerking met externe organisaties 

 

Als we in gesprek gaan over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen worden dezelfde vijf 

velden gehanteerd. Hierdoor verstaan we dezelfde taal en kan de match tussen leraar 

(omgeving) en leerling (onderwijsbehoefte) goed in beeld worden gebracht. 

Iedere school is zelf verantwoordelijk om het ondersteuningsprofiel inhoudelijk vorm te geven 

en een eigen ambitie te formuleren. Het betekent dat de ondersteuningsprofielen qua vorm 

vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om tot een 

dekkend netwerk te komen.  

De Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd over het voorliggende 

ondersteuningsprofiel van de school waarna het bevoegd gezag van de school het profiel heeft 

vastgesteld. 
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Bevindingen 

 
Bron: Rapportage  AUDIT ONDERSTEUNINGSAANBOD IVO versie regionale indeling swv PLEIN 013  (po 30-04 Tilburg e.o.) en 

Rapportage Audit Ondersteuningsaanbod IVO versie schoolbesturen swv PLEIN 013 (po 30-04 Tilburg e.o.) 

 

De rapportages van de individuele scholen geven een beeld van de ondersteuning zoals die nu 

op een betreffende school wordt vormgegeven, aangevuld met een blik op grenzen, 

groeimogelijkheden en ambities van het schoolteam. Voor deze aanvullingen verwijzen wij naar 

de rapportages per school. 

In dit ondersteuningsplan schetsen wij het beeld van het totale samenwerkingsverband Plein 

013, geografisch geordend naar deelgebieden.   

Samenwerkingsverband Plein 013 hebben wij daarbij ingedeeld in acht sub-regio’s: 

1. Tilburg Noord 

2. Tilburg Centrum 

3. Tilburg Zuid 

4. Tilburg Reeshof 

5. Tilburg Oud West 

6. Goirle – Alphen – Riel (GAR) 

7. Berkel-Enschot – Udenhout – Moergestel – Oisterwijk (BUMO) 

8. Hilvarenbeek – Biest-Houtakker – Esbeek – Diessen – Haghorst (Hilvarenbeek) 
 

 

In hoeverre hebben de scholen te maken met verschillen tussen leerlingen? 

Bron: tabel 1 van het rapport 

 

Er zijn scherpe verschillen tussen de sub-regio’s op het punt van diversiteit van de 

leerlingenpopulatie.  

Tilburg Noord en Tilburg Zuid hebben te maken met de meeste extra ondersteuningsbehoeften 

onder hun leerlingen. De scholen hebben meer tot veel meer leerlingen dan het landelijk 

gemiddelde met een ‘gewicht’, en alle scholen rapporteren een sterk diverse culturele 

achtergrond. Relatief veel scholen in deze delen van de regio geven aan veel leerlingen te hebben 

met speciale ondersteuningsbehoeften op leren en/of gedrag, maar dit geldt zeker niet voor elke 

school. Op de meeste scholen in deze wijken zitten niet bijzonder veel leerlingen met een 

rugzakje.  

De verscheidenheid binnen deze twee wijken staat in contrast met die in de sub-regio’s Tilburg 

Centrum, Tilburg Reeshof, GAR, BUMO, en Hilvarenbeek. Slechts bij een enkele school  in deze 

regio’s is er sprake van hoge diversiteit. Tilburg Oud West neemt een middenpositie in met 3 van 

de 10 scholen met hoge diversiteit. 

Bijzonder opvallend is de heel lage diversiteit op alle kenmerken, gecombineerd met de hoge 

aantallen leerlingen met een rugzakje bij alle scholen in de sub-regio Hilvarenbeek. 

Alle sbo en so-scholen melden een hoge diversiteit voor wat betreft de extra 

ondersteuningsbehoeften op gedrag. Voor wat betreft leren is er een onderscheid te zien tussen 
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SO enerzijds (hoge diversiteit) en SBO anderzijds (matige diversiteit – m.u.v. De Zonnesteen). 

Deze bevindingen moeten gezien worden tegen de achtergrond van de toelatingscriteria voor 

het S(B)O.  

 

Hoe wordt binnen de scholen op de speciale onderwijsbehoeften gereageerd? 

Bron:  tabel 2 van het rapport 

 

Alle scholen, behalve 2 reguliere basisscholen verdelen leerlingen in niveaugroepen (homogene 

subgroepen). Sommige scholen doen dit voor alle onderdelen rond taal, rekenen en lezen, 

anderen voor één of enkele onderdelen – vaak is de invoering van niveaugroepen nog in 

ontwikkeling. De scholen verschillen duidelijk in de manier waarop niveaugroepen ingezet 

worden. Over het algemeen kiezen de scholen voor het opsplitsen van groepen boven het 

inzetten van extra handen in de gezamenlijk werkende groep.  

Zelfstandig werken is een gebruikelijk onderwijsconcept in Tilburg e.o.. De manier waarop dit 

wordt vorm gegeven verschilt van school tot school: een enkele keer is het helemaal 

doorgevoerd in de aanpak. Vaak is het zelfstandig werken beperkt tot het zelfstandig verwerken 

van de leerstof. 

Sommige scholen hebben een onderwijsconcept dat juist uitgaat van samenwerking tussen 

leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. Deze scholen bieden meer individuele 

aandacht geïntegreerd in de groep, en differentiëren voor leerstijlen van de leerlingen.  

Het meest opvallende aan de regionale verdeling is misschien wel dat er géén opvallende 

verschillen zijn tussen de wijken met de meeste diversiteit en die met de minste, voor wat 

betreft de onderwijsconcepten van de scholen.  

Op de scholen in Tilburg Noord en Tilburg Zuid wordt veelal tegemoet gekomen aan de grote 

verschillen tussen de leerlingen door het opsplitsen van de klassen.  

Bij drie basisscholen is een ‘aanleungroep’ voor zeer moeilijk lerende kinderen ingericht, in 

samenwerking met so De Bodde (Parelklas bij De Lochtenbergh en De Wegwijzer, en Peronniek 

bij Tiliander). De groepen integreren met de andere groepen van de school bij de algemene 

schoolactiviteiten, en soms op enkele onderdelen van het lesprogramma. Voor het grootste deel 

van het lesprogramma functioneren de aanleungroepen apart.  

In het speciaal (basis)onderwijs wordt elk kind apart gevolgd. Dat wil niet zeggen dat elk kind 

individuele begeleiding heeft. De klassenorganisatie bij de sbo-scholen heeft veel weg van die bij 

het regulier onderwijs, veelal met veel structuur, duidelijke gedragsregels en veel 

voorspelbaarheid voor de leerlingen. Binnen het so verschilt de aanpak sterk afhankelijk van de 

doelgroep. Er zijn groepen leerlingen die met bijna 2 begeleiders op 1 leerling functioneren – en 

er zijn groepen die lijken op de sbo-klassen.  

Met name voor de cognitief hoger functionerende leerlingen is steeds meer de omslag gemaakt 

van activiteiten-gericht naar doelgericht onderwijs (kerndoelen). Deze ontwikkeling zet zich 

door voor ook de cognitief lager functionerende leerlingen (aangepaste kerndoelen op basis van 

het ontwikkelingsperspectief). 
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Hoe verdelen de leerlingen zich over de schoolsoorten, en binnen het regulier onderwijs?  

Bron: tabel 3 van het rapport 

 

De basisscholen van samenwerkingsverband Tilburg e.o. verschillen bijzonder sterk voor wat 

betreft de aantallen leerlingen die zij verwijzen naar sbo en so. Binnen elk van de sub-regio’s zijn 

de verschillen tussen de scholen groot. De sub-regio’s verschillen ook van elkaar: de sub-regio’s 

met de sterkste diversiteit verwijzen het meest. 

Een vergelijking tussen Tilburg Noord en Tilburg Zuid geeft een verschillend beeld. In de 

rapportage is te zien dat in Tilburg Noord het verwijspercentage naar het sbo relatief hoog is, en 

het percentage verwijzingen naar het so relatief laag. Wordt echter de verwijzing van het sbo 

naar het so meegenomen (er van uitgaande dat de meeste leerlingen op het sbo Noorderlicht 

afkomstig zijn uit Tilburg Noord), dan wordt het beeld meer vergelijkbaar. Zijn deze 

trapsgewijze verwijzing (bao naar sbo naar so) verdisconteerd, dan verwijzen de wijken Tilburg 

Noord en Tilburg Zuid het meest naar het so.  

Over het geheel genomen hebben de scholen een weinig duidelijk beeld van wat de andere 

scholen binnen het voedingsgebied doen rond onderwijsondersteuning. Het beeld van de andere 

scholen binnen het eigen schoolbestuur is voor de meesten veel duidelijker. 

Hierna beschrijven we de voorzieningen die de scholen hebben op het gebied van extra 

ondersteuning. De basisvoorzieningen die elke reguliere school heeft, uitgaande van een 

basisbekostiging, veronderstellen we aanwezig en vermelden we dus niet.  

 

De voorzieningen, veld 1 – de hoeveelheid aandacht / handen in de klas 

Bron: tabel 4 van het rapport 

 

De gemiddelde omvang van de klassen op het reguliere basisonderwijs ligt voor het overgrote 

deel van de scholen tussen de 20 en 26 leerlingen. 5 scholen hebben een gemiddelde 

klassengrootte van minder dan 20 leerlingen, en 4 van meer dan 26 leerlingen. De scholen voor 

(speciaal) basisonderwijs hebben veel kleinere klassen, conform de voor deze schoolsoorten 

geldende richtlijnen. 

De scholen verschillen sterk in het aantal extra handen dat zij inzetten. Een belangrijk deel van 

de extra handen komt van stagiaires. Scholen die opleidingsschool zijn of in feite als zodanig 

functioneren, hebben de beschikking over veel extra handen. Tilburg Noord en Tilburg Zuid 

hebben over het geheel genomen de kleinste klassen. Tilburg Reeshof heeft gemiddeld de 

grootste klassen, al liggen de aantallen niet heel ver boven die van de andere wijken.  

Er is geen duidelijk verschil tussen de wijken voor wat betreft de beschikbaarheid van extra 

handen in de klas. Het speciaal (basis)onderwijs heeft zoals te verwachten meer handen tot haar 

beschikking. Het valt op dat sbo Noorderlicht en sbo Zonnesteen voor hun schoolsoort weinig 

extra handen inzetten. 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
23 

De voorzieningen, veld 2 – de onderwijsmaterialen 

Bron: tabel 5 van het rapport 

 

De meeste reguliere basisscholen hebben materialen die extra ondersteunen bij de sociaal-

emotionele ontwikkeling, en bij het ondersteunen van begrip voor de sociale interactie. En veel 

scholen hebben extra materialen voor leerlingen die langzamer, of juist sneller door de leerstof 

gaan.  

Van school tot school bekeken zijn de verschillen opvallend. Er zijn scholen die nauwelijks of 

geen speciale materialen tot hun beschikking hebben, en er zijn scholen die op alle dertien 

gevraagde speciale behoeften aangepaste materialen hebben. Daarbij is er geen traceerbare 

relatie tussen de diversiteit van de leerlingen op de school, en de diversiteit aan 

onderwijsmaterialen.  

Tilburg Zuid en BUMO springen er uit als sub-regio’s waar veel scholen veel speciale materialen 

tot hun beschikking hebben, maar het beeld is ook binnen deze gebieden sterk gevarieerd. 

De scholen voor speciaal (basis)onderwijs variëren net als de reguliere scholen op dit 

voorzieningenveld. Meestal is er wel sprake van meer uitgewerkt, en dieper gespecialiseerd 

materiaal dan bij de reguliere scholen. 

 

De voorzieningen, veld 3 – de ruimtelijke omgeving 

Bron: tabel 6 van het rapport 

 

De meeste, maar zeker niet alle scholen zijn rolstoeltoegankelijk. Voor speciale 

bewegingsbehoeften, zijn de meeste voorzieningen aanwezig. Kijkend naar speciale 

leerbehoeften zijn de ruimtelijke voorzieningen minder aanwezig. Het minste aanwezig zijn de 

voorzieningen voor verzorging. 

De scholen verschillen sterk in de mogelijkheden die te maken hebben met de ruimtelijke 

omgeving, ook binnen de sub-regio’s. De scholen in Tilburg Zuid zijn niet ruim bedeeld met deze 

voorzieningen; alleen De Zuidwester kan bogen op wat meer mogelijkheden. BUMO komt naar 

voren als de sub-regio met de meest uitgebreide ruimtelijke voorzieningen. 

De scholen voor speciaal onderwijs hebben duidelijk meer mogelijkheden voor wat betreft de 

ruimtelijke voorzieningen. Met name de Mytylschool Tilburg, De Hondsberg, De Bodde en 

Noorderlicht hebben veel extra’s in de ruimtelijke omgeving. De sbo’s Westerwel en Zonnesteen 

hebben daarentegen nauwelijks of geen ruimtes beschikbaar voor verzorging. 

 

De voorzieningen, veld 4 – de specialistische en teamexpertise 

Bron: tabel 7 en 8 van het rapport 

 

Wij maken een onderscheid tussen teamexpertise en specialistische expertise. 

Bijna alle scholen geven aan teamexpertise gericht op allerlei onderwijsconcepten te hebben of 

te ontwikkelen. Ook teamexpertise rond het omgaan met ouders als partner scoort hoog. Bij 
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doorvragen gaven veel scholen wel aan dat – ondanks dat zij het aanmerken als teamexpertise – 

niet elke leerkracht de benodigde competenties heeft.   

De meeste scholen in Tilburg Reeshof en Tilburg Oud West rapporteren een teamaanpak op 

gedrag te hebben. Bij de andere sub-regio’s is dit bij minder scholen het geval. 

De tweede vorm van expertise waarnaar is gevraagd is de specialistische expertise. Bij het 

inventariseren van de expertise op dit punt is alleen gekeken naar de gecertificeerde expertise. 

De scholen verschillen onderling sterk in de mate waarin zij binnen de groep eigen 

medewerkers specialistische expertise tot hun beschikking hebben. Gemiddeld rapporteren de 

scholen op 3 tot 4 van de specialismen expertise in huis te hebben – en deze gemiddelden zijn 

ook terug te vinden op het niveau van de sub-regio’s. 

De scholen voor speciaal (basis)onderwijs hebben op matig tot veel specialismen experts in huis. 

 

De voorzieningen, veld 5 – de samenwerking met andere instanties 

Bron: tabel 9 van het rapport 

 

De samenwerking met instanties buiten het onderwijs is niet bijzonder uitgebreid. Voor veel 

scholen lopen de contacten via de zorgteams – en noemen zij dus de instanties die in die 

zorgteams vertegenwoordigd zijn. 

Er zijn wel verschillen tussen de scholen. Tussen de sub-regio’s zijn de verschillen beperkt.  

Het speciaal (basis)onderwijs laat ook onderling grote verschillen zien: de Mytylschool heeft een 

brede range aan intensievere contacten, terwijl PI-school  De Hondsberg vooral intensieve 

contacten onderhoudt met de partner binnen de eigen organisatie, Observatiecentrum De 

Hondsberg, terwijl de contacten met instanties hierbuiten heel beperkt zijn. 

Het samenwerkingsverband kan een belangrijke rol spelen in de afstemming tussen de scholen 

onderling voor wat betreft de leerlingenondersteuning. Een goede verdeling van de 

ondersteuningsvoorzieningen over de regio is niet alleen van groot belang voor de leerlingen – 

het is een voorwaarde voor het efficiënt inzetten van de schaarse middelen. Bij het beoordelen 

van de huidige situatie komen in de nieuwe regionale samenwerkingsverbanden steeds weer 

twee centrale vragen terug: 

1. Welke reistijd naar school voor leerlingen is onderwijskundig en organisatorisch 

acceptabel, zowel voor de leerlingen zelf en hun ouders, als voor de leerkrachten en 

directeuren/bestuurders? 

2. Wat is de visie rond segregatie/inclusie? Wordt de (toenemende) vraag naar extra 

ondersteuning opgevangen door meer handen (en andere voorzieningen) in te zetten in 

de klas op de reguliere basisschool? Of door steeds meer klassen binnen de basisschool 

steeds vaker op te splitsen? Door tussenvoorzieningen in de wijken te realiseren? Of 

door de plaatsen op het s(b)o uit te breiden? 
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Aanvullende bevindingen van de auditoren 

Uit overleg onder de auditoren zijn enkele algemene bevindingen gekomen die een aanvulling 

vormen op het hierboven beschreven beeld van de regio: 

• De meeste schoolteams vinden de reistijden voor de leerlingen naar s(b)o binnen de 

eigen regio acceptabel. Veelal wordt een reistijd van maximaal 2 x 1/2 uur per dag als 

gewenst maximum genoemd. Er wordt wel zorg uitgesproken over de reistijd wanneer 

veel leerlingen opgehaald / thuisgebracht moeten worden. Ook is er zorg over de 

vergoeding van het vervoer. 

• Scholen die een aanpak voorstaan waarbij lesgegeven wordt aan heterogene groepen, in 

klassen van een reguliere omvang (rond de 25 leerlingen), met de inzet van extra handen 

in de klas, zijn uitzondering. Veruit de meeste scholen die te maken hebben met veel 

heterogeniteit zoeken naar mogelijkheden om de klassen op te splitsen om zo kleinere, 

homogener groepen te creëren.  

• De scholen die deze uitzondering vormen, vallen niet op vanwege hoge diversiteit in de 

leerlingenpopulatie. De keuze voor een dergelijk onderwijsconcept (coöperatief werken, 

ervaringsgericht onderwijs, dalton onderwijs, enz.) wordt eerder ingegeven door 

onderwijskundige opvattingen over het omgaan met verschillen tussen kinderen in het 

algemeen, dan door urgentie vanwege een hoge diversiteit. 

• Scholen weten over het algemeen bijzonder weinig over de manier van lesgeven en de 

aanpak rond leerlingenondersteuning bij de andere scholen in het eigen voedingsgebied. 

Er is, behalve via de directie- en ib-contacten in het samenwerkingsverband, meestal 

weinig contact tussen de scholen. Dit geldt niet voor de scholen van eenzelfde 

schoolbestuur. 

• Er zijn weinig contacten tussen de meeste reguliere basisscholen en sbo, of tussen 

reguliere basisscholen en so, anders dan rond verwijzingen van leerlingen. Een 

uitzondering vormen o.a. de contacten van De Bodde met de drie basisscholen waar een 

‘aanleungroep’ is ondergebracht. 

• Veel teams spraken, naast vertrouwen, ook hun zorg uit over de toekomstige 

samenwerking, met name over de beperkte financiële ruimte, en de manier waarop de 

schaarste door zal werken voor de scholen. 

• De scholen zijn gewend aan goede samenwerking binnen de WSNS-verbanden. Er is een 

gevoel van solidariteit, en bereidheid tot samenwerken. De begeleiding vanuit WSNS 

wordt gewaardeerd, en nogal eens werd de hoop uitgesproken dat  een dergelijke 

begeleiding zal blijven.  
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Een weergave van alle scholen en de verschillende typen scholen is terug te vinden op onderstaande 

plattegrond. Het volledige rapport over de ondersteuningsprofielen is beschikbaar op de website 

www.Plein013.nl 

 

 Basisschool Netwerkschool Onder deze vierdeling van schoolprofielen ligt een 

dimensie die loopt van gesegregeerd (‘exclusie’) 

naar geïntegreerd onderwijs (‘inclusie’). In andere 

woorden: de netwerkschool profiteert adequaat en 

optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale 

ondersteuning binnen andere instellingen, zoveel 

mogelijk gelegen in de directe omgeving van de 

school. Deze is aanwezig in andere speciale scholen, 

of in gespecialiseerde zorginstellingen als een 

revalidatiecentrum. Op de inclusieve school 

daarentegen is in principe alle speciale 

onderwijsondersteuning ‘in huis’ aanwezig om 

leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te 

kunnen handhaven, mede door een vaste 

partnerrelatie met zorginstellingen buiten het 

onderwijs zoals het genoemde revalidatiecentrum.  

 Basisschool Smalle ondersteuningsschool 

 Basisschool Brede ondersteuningsschool 

Komt niet 

voor 

Basisschool Inclusieve school 

 

 School voor Speciaal basisonderwijs 

 School voor Speciaal onderwijs 

 

Basisschool met Parelklas 
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Toeleiding naar extra ondersteuning 

De zorgplicht  

In de wet Passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van 

voorkeur aanmelden. De zorgplicht is een nieuw en in de uitvoering complex onderdeel van de 

wet. In het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt die de schoolbesturen helpen bij 

de uitvoering van hun zorgplicht. Het transparant regelen van de toeleiding naar extra 

ondersteuning is een belangrijke bijdrage aan de uitvoering ervan.  

Het samenwerkingsverband kiest ervoor om scholen meer beleidsruimte en meer 

verantwoordelijkheid te geven m.b.t. het verwijsgedrag. Uit oogpunt van solidariteit en om te 

voorkomen dat financiële argumenten gaan spelen bij het toelatingsbeleid van de scholen 

(selectie aan de poort) is afgesproken dat de kosten van extra ondersteuning voor de 4-jarigen 

én de verhuizers van buiten het verband voor rekening komen van het samenwerkingsverband. 

Daarnaast worden de kosten van de ondersteuning van de kinderen in cat. 3 ondergebracht bij 

het samenwerkingsverband. 

Een en ander betekent dat de verantwoordelijkheid voor de toeleiding naar extra ondersteuning 

en de toewijzing van arrangementen voor een deel van de leerlingen bij het 

samenwerkingsverband komt te liggen en voor een deel van de leerlingen bij de scholen komt te 

liggen. Kiezen voor één route voor alle leerlingen zou per definitie betekenen dat voor een grote 

groep leerlingen een, mogelijk onnodige, omweg wordt bewandeld. In de toeleiding naar extra 

ondersteuning willen we verantwoordelijkheden houden waar ze horen en lijnen zo kort 

mogelijk houden. We kiezen er dus niet voor om alle leerlingen voor te leggen aan één 

commissie. We kiezen er ook niet voor om alle ouders te verplichten om bij een basisschool aan 

te melden. 

Ouders en leraren kennen het kind het best en kunnen het beste bepalen welke ondersteuning 

voor het kind passend is. Zeker als dit proces door deskundigen van het samenwerkingsverband 

wordt ondersteund. Dit maakt het mogelijk dat veel sneller en met minder bureaucratie kan 

worden bepaald welk arrangement wordt ingezet. Dit is de lijn die geldt voor de kinderen die op 

de school bekend zijn.  

Een specifieke groep kinderen echter is nog niet bekend bij de school. Dit zijn de 4-jarige 

instromers en verhuizers van buiten het verband. Veel van deze kinderen kunnen zonder extra 

ondersteuning instromen in een basisschool en zijn niet aangewezen op extra ondersteuning. 

Een deel van deze groep kinderen is echter waarschijnlijk wél aangewezen op extra 

ondersteuning. De optie om al deze kinderen op een basisschool te laten aanmelden heeft als 

consequentie dat veel ouders daarna een nieuwe school moeten kiezen. De optie om al deze 

kinderen voor te leggen aan de commissie van het samenwerkingsverband heeft als nadeel dat 

mogelijkheden op basisscholen worden beperkt. Daarnaast is dat in strijd met de vrije 

schoolkeuze van de ouders, verankerd in de wet. Plein 013 heeft er voor gekozen om voor een 

specifieke groep kinderen die op zwaardere ondersteuning zijn aangewezen, beide scenario’s 

open te houden. Omdat het samenwerkingsverband deze extra ondersteuning bekostigt, 

fungeert zij daarbij als eindbeoordelaar van de arrangementen die school, ouders en, eventuele 

nieuwe school, overeenkomen.  
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Een en ander betekent dat er mogelijkheden zijn om voor een grote groep leerlingen procedures 

voor ouders en scholen te verkorten en voor de risicoleerlingen extra waakzaamheid te 

garanderen. Wel impliceert het dat er verschillende scenario’s moeten worden toegepast. 

 

Arrangementen voor leerlingen die langer dan een half jaar op school zitten  

Het komt vaak voor dat pas op latere leeftijd blijkt dat een leerling is aangewezen op extra 

ondersteuning. De ontwikkeling van de leerling stokt, de resultaten vallen tegen of er zijn 

belemmeringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind of problemen in de 

opvoedingssituatie. De school trekt aan de bel en gaat hierover in gesprek met de ouders.  

Het is van belang om bij deze situaties meteen de gewenste deskundigheid in te schakelen zodat 

met vroege interventies de belemmeringen kunnen worden weggenomen. De scholen 

beschikken hiertoe over een intern zorgteam waarin onderwijs, schoolmaatschappelijk werk en 

jeugdgezondheidszorg samenwerken. Vanzelf worden ouders hierbij betrokken. 

Om een goed beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoefte van een leerling is het van belang 

dat de school beschikt over de juiste informatie over het kind. Hierbij spelen de ouders en de 

voorschool een belangrijke rol.   

Nadat de ondersteuningsbehoefte is bepaald wordt een ondersteuningsaanbod in de vorm van 

een arrangement opgesteld. Dit arrangement wordt uitgeschreven in handelingsgerichte 

activiteiten. Bij het arrangement wordt ook een kostenindicatie opgesteld. Ook elementen uit de 

jeugdhulpverlening kunnen aan het arrangement worden toegevoegd. Ouders worden nauw 

betrokken bij het opstellen van het arrangement.  

Een belangrijke vraag die de school zich vervolgens moeten stellen is of het arrangement binnen 

de eigen school kan worden uitgevoerd. Het ondersteuningsprofiel van de school is daarbij een 

goede leidraad.  

Als de school en ouders overeenstemming hebben over het arrangement binnen de eigen school 

kan het arrangement worden vastgelegd en kan de uitvoering starten. Als ouders het niet eens 

zijn met het ondersteuningsaanbod van de school kunnen zij in beroep komen bij het bestuur 

van de school of bij de Onderwijsgeschillencommissie. 

Voordat het arrangement ten uitvoer wordt gebracht, wordt door de school een 

Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin zijn opgenomen belemmerende en 

bevorderende factoren, de doelen en het uitstroomprofiel van het kind. Dit OPP is wettelijk 

bepaald. Ouders hebben instemmingsrecht over het resultaat. Het OPP is altijd vereist als een 

leerling is aangewezen op extra onderwijsondersteuning.  

Voor een aantal leerlingen wordt door school gekozen voor een arrangement buiten de eigen 

school. Dit kan zijn een andere basisschool, een speciale basisschool, een school voor speciaal 

onderwijs (categorie 1, 2 of 3) of een van de andere voorzieningen die in het 

samenwerkingsverband voorhanden zijn. Als gedacht wordt aan een arrangement buiten de 

eigen school dan heeft de school de zorgplicht om voor het kind een passende plaats te zorgen, 

daarbij rekening houdend met de wensen van de ouders.  De school informeert de ouders 

hierover en overlegt met de nieuwe school. Bij twijfel tussen bijvoorbeeld speciale basisschool of 
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school voor speciaal onderwijs kunnen beide scholen worden geraadpleegd. Eventueel kan ook 

de makelaar van het samenwerkingsverband worden geconsulteerd. Als de school en de nieuwe 

school overeenstemming hebben over het arrangement wordt dit door de zorgplichtige school in 

ieder geval ook schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Vooraf zorgt de school voor een TLV van 

het samenwerkingsverband. De ouders hebben vervolgens de taak om hun kind aan te melden 

bij de nieuwe school. 

Deze werkwijze doet een groot beroep op de scholen en ouders. Zij zijn immers gewend dat een 

oordeel over arrangementen en toelaatbaarheid bij een onafhankelijke commissie ligt. Nu 

moeten zij dat zelf in goed overleg gaan bepalen. Dit vereist een herbezinning op de positie van 

scholen en ouders en vraagt een goede ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. 

Elke school krijgt de beschikking over een vaste consulent. Deze consulent ondersteunt de 

school en ouders bij het voortraject, eigenlijk vanaf het moment dat er signalen zijn dat extra 

ondersteuning waarschijnlijk nodig is. Dit veronderstelt veel kennis van 1-zorgroute, 

handelingsgericht werken, het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van kinderen en het 

opstellen van arrangementen. Indien de school hierin voor een groot deel zelf kan voorzien (IB) 

kan in samenspraak met de consulent meer accent gelegd worden op ondersteuning van de 

leraar in de groep. 

Naast de consulenten stelt het samenwerkingsverband ook experts beschikbaar. Deze experts 

zijn deskundige op een specifiek orthobeeld en op afroep beschikbaar bij vragen over het 

arrangement of bij de begeleiding van leerlingen in de groep. 

Ook stelt het samenwerkingsverband een makelaar beschikbaar. In het zoeken naar een passend 

plaats voor de leerling kan het zorgteam van de school de makelaar van het 

samenwerkingsverband benaderen voor advies. De makelaar heeft een goed overzicht over de 

schoolprofielen en aanvullende mogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast 

kan de makelaar als gesprekspartner een rol vervullen als school en ouders niet op één lijn 

zitten. 

Alle arrangementen voor leerlingen die langer dan een half jaar op school zitten, worden 

bekostigd uit het ondersteuningsbudget dat de school heeft ontvangen van het 

samenwerkingsverband. Indien het een arrangement voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs betreft, geeft het samenwerkingsverband in alle gevallen een 

toelaatbaarheidsverklaring af. 

Enkele aanvullende vuistregels op bovenstaande procedures: 

• De aangesloten besturen bij Plein 013 kiezen er voor om op het aanmeldformulier door 

ouders aan te laten geven welke school hun voorkeur heeft. Hier ligt dan de zorgplicht. 

• Alle ondersteuningsbehoeften van leerlingen worden met behulp van de vijf velden van 

IVO beschreven. Dit maakt vergelijk met het ondersteuningsprofiel mogelijk en 

vergemakkelijkt de communicatie met ouders en tussen scholen. 

• Voor alle leerlingen die zijn aangewezen op een arrangement geldt de noodzaak dat een 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)moet zijn opgesteld. Dit OPP vereist instemming van 

ouders. 

• Veel van de kinderen die zijn aangewezen op extra ondersteuning hebben ook baat bij 

ondersteuning uit het jeugdzorgdomein.  
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• Als ouders het niet eens zijn met de aangeboden extra ondersteuning in de school 

kunnen ze hiertegen in beroep komen. Voor dit gebeurt, kan de makelaar van het 

samenwerkingsverband worden ingeschakeld als gesprekspartner. Het 

samenwerkingsverband doet hiermee een extra investering om tot oplossingen te 

komen. Als het uiteindelijk niet lukt om te komen tot een oplossing kunnen de school of 

de ouders het dossier voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze commissie doet een 

voor alle partijen bindende uitspraak. 

• Als door de school gekozen wordt voor een arrangement buiten de eigen school zorgt zij 

ook voor een TLV van het samenwerkingsverband. Na de schriftelijke bevestiging door 

de school hebben de ouders vervolgens de taak om hun kind aan te melden bij de nieuwe 

school.  

 

Arrangementen voor 4-jarige instromers en verhuizers niet uit het zorgtraject, SBO of SO 

Ouders van deze leerlingen melden hun kind aan bij de basisschool. De school heeft de wettelijke 

plicht om binnen de termijn van zes tot maximaal tien weken aan ouders te laten weten of zij 

kansen ziet om het kind te begeleiden. Zo niet, dan heeft het bestuur van de school de plicht om, 

in overleg met ouders, te komen tot een passend onderwijsaanbod. Indien de school binnen deze 

termijn niet tot een oordeel kan komen in verband met onvolledige gegevens over het kind, kan 

de beslissing worden uitgesteld. Wel wordt het kind tijdelijk geplaatst. Hiervan doet de school 

schriftelijk mededeling aan de ouders. 

Gezien deze korte tijd is het van groot belang dat ouders, daar waar mogelijk, eerder dan tien 

weken voor de plaatsing de aanmelding doen. Deze tijd komt ten goede aan het overleg tussen 

ouders en school over mogelijke inzet van extra ondersteuning. 

In het belang van een goede ondersteuning is het noodzakelijk en zelfs een wettelijke plicht dat 

ouders aangeven dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste aanmelding is die 

informatie, aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de 

belangrijkste basis voor de school om vast te kunnen stellen of een kind extra ondersteuning 

behoeft. Als dat zo is, gaat het zorgteam van de school aan de slag. Het zorgteam stelt samen met 

de ouders en de consulent, al dan niet in overleg met de zorgpartners, de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling vast, toetst dit aan het ondersteuningsprofiel van de 

school en stelt vast of de leerling is aangewezen op extra ondersteuning, en zo ja, met welk 

arrangement. Hierbij zijn de vijf velden van IVO richtinggevend.  

Het zorgteam stelt een arrangement op waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de 

ouders: arrangement op de eigen basisschool, arrangement op een andere basisschool, 

arrangement speciale basisschool of arrangement  school voor speciaal onderwijs cat. 1, 2 of 3. 

Als het zorgteam twijfels heeft over de mogelijkheden binnen het verband kan de makelaar 

worden benaderd voor advies. Naar verwachting zullen de meeste van deze nieuwe leerlingen 

een arrangement binnen de eigen basisschool krijgen.  

Als de uitkomst toch is dat een leerling niet in de eigen school kan worden ondersteund, dan 

heeft de school de zorgplicht om voor het kind een passende plaats te zorgen, daarbij rekening 

houdend met de wensen van de ouders.  De school informeert de ouders hierover en overlegt 

met de nieuwe school. Bij twijfel tussen bijvoorbeeld speciale basisschool of school voor speciaal 
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onderwijs kunnen meerdere scholen worden geraadpleegd. Eventueel kan ook de makelaar van 

het samenwerkingsverband worden geconsulteerd. Als de school en de nieuwe school 

overeenstemming hebben over het arrangement wordt dit door de zorgplichtige school in ieder 

geval ook schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Vooraf zorgt de school voor een TLV van het 

samenwerkingsverband. De ouders hebben vervolgens de taak om hun kind aan te melden bij de 

nieuwe school. 

 

4-5 jarige instromers of verhuizers uit het zorgtraject, SBO of SO 

Alle nieuwe leerlingen worden aangemeld bij een basisschool. Een uitzondering hierop wordt 

gemaakt voor kinderen die al bekend zijn bij de zorgverleners en afkomstig zijn uit 

Orthopedagogische dagcentra (ODC),  Centra voor vroegbehandeling bij motorische problemen 

bij jonge kinderen,  Centra voor Jeugdhulpverlening bij opvoeden, ontwikkeling van jeugd en 

veiligheid in het gezin en Centra voor begeleiding van jonge kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking of afkomstig zijn van een speciale 

basisschool of school voor speciaal onderwijs.  

Gezien de verwachting dat veel van deze kinderen zullen zijn aangewezen op extra 

ondersteuning buiten de basisschool, kunnen de ouders er voor kiezen om rechtstreeks aan te 

melden bij het loket van het samenwerkingsverband. Hiermee wordt voorkomen dat er door 

ouders dubbele routes moeten worden gelopen. Overigens kunnen ouders ook kiezen voor 

aanmelden bij een reguliere basisschool indien daar hun wensen liggen.  

Dezelfde stappen als bij het Zorgteam van de school worden binnen het loket doorlopen. De 

stappen moeten leiden tot een keuze voor een passende school. Indien van toepassing wordt er 

vervolgens door het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. De 

ouders hebben vervolgens de taak om hun kind aan te melden bij de school. 

Als ouders het niet eens zijn met de keuze van het samenwerkingsverband dienen zij hun kind 

aan te melden bij een reguliere basisschool. Vanaf dat moment wordt de zorgplicht van kracht. 

 

Verhuizers als nieuwe leerling 

Het zal met enige regelmaat voorkomen dat een leerling uit onze regio verhuist naar een andere 

school in onze regio of dat een leerling van buiten onze regio in de regio van Plein 013 komt 

wonen.  

De leerling die in een ander samenwerkingsverband extra ondersteuning heeft gekregen, zal dit 

in onze regio mogelijkerwijs ook nodig hebben. Als deze leerling is aangewezen op extra 

ondersteuning maken we onderscheid tussen een verhuizer binnen het verband of een verhuizer 

van buiten het verband. 

Bij een verhuizing binnen het verband bespreekt de nieuwe school de afspraken over het 

arrangement met de ouders. Als er afspraken gemaakt zijn met het samenwerkingsverband, 

bijvoorbeeld bekostiging in verband met (toentertijd) voorinstroom of TLV (bij een verhuizing 

van SBO naar SBO of van SO naar SO), dan gaan deze afspraken met de leerling mee. De nieuwe 
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school neemt de afspraken met het swv dus over. Voor arrangementen die door de basisschool 

zelf werden bekostigd, wordt overlegd met de ouders over het voortzetten binnen de nieuwe 

school. Het samenwerkingsverband voorziet hier dan verder niet in. 

Bij een verhuizing van buiten het verband geldt dat de school waar de leerling wordt aangemeld 

deze leerling beschouwt als een leerling die al op school zit. Dit impliceert dat de school en de 

ouders zo snel mogelijk in gesprek gaan over de noodzaak van een arrangement. De school 

bekostigt zelf het arrangement. Een uitzondering hiervoor wordt gemaakt voor de leerling die 

afkomstig is van SBO of SO binnen of buiten het verband. 

Algemeen 

Belangrijk bij elk arrangement is, dat een goede balans wordt gevonden tussen de wensen van 

ouders en de mogelijkheden van scholen. Ook dienen relevante zorgpartners te zijn betrokken. 

Uitgangspunt is dat de opgestelde arrangementen instemming hebben van alle betrokkenen: 

ouders, verwijzende school en, indien van toepassing, de ontvangende school en de betrokken 

zorgpartner. In het kader van de zorgplicht heeft de verwijzende basisschool hierin een 

beslissende stem. 

Als de situatie dreigt dat door omstandigheden niet tijdig een arrangement in gang gezet kan 

worden, wordt de makelaar van het samenwerkingsverband ingeschakeld. Mocht binnen de 

gestelde termijn van tien weken niet een passend arrangement zijn gevonden dan start de 

leerling op de school van aanmelding in een tijdelijke plaatsing. 

Toelaatbaarheidsverklaring 

De leerlinggebonden financiering (het rugzakje) verdwijnt, de huidige 

samenwerkingsverbanden en de REC's worden opgeheven en de verplichte indicatiestelling 

door de Permanente Commissie Leerlingbegeleiding (PCL) en de Commissie van Indicatiestelling 

(CVI) stopt. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor 

plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs  en organiseert deze indicatie door 

het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. Er komen voor de wet vier verschillende 

toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) namelijk SBO, SO cat1, cat2 en cat3. 

We hanteren daarbij onderstaande richtlijnen om in gesprek met elkaar tot keuzes te komen: 

Lichte ondersteuning  (Speciaal basisonderwijs) 

 Leerlingen van wie onderwijsbehoeften voornamelijk liggen op 

extra aandacht in combinatie met bijzondere expertise op het 

terrein van moeilijk leren of gedrag, al dan niet in combinatie met 

ondersteuning vanuit de jeugdzorg. 

 Kenmerken omgeving: 

Er zijn extra handen (door minimaal extra onderwijsassistent) 

voor aanvullende begeleiding, gedurende enkele dagdelen per 

week. De groepen zijn kleiner. Er is speciale ondersteuning door 

de consulent gedurende enkele dagdelen per week. Een speciaal 

programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 
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structureel in de hele school ingezet. Er is een aparte plek voor 1 

op 1 begeleiding in de klas en meerdere plekken voor dergelijke 

begeleiding in de school. Naast algemene kennis van extra 

ondersteuningsbehoeften die bij alle teamleden aanwezig is, heeft 

een groot deel van het team  kennis van en competenties op het 

gebied van de specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen.  

Aparte methoden zijn beschikbaar maar leerlijnen worden vanuit 

kerndoelen samengesteld. Experts vanuit meerdere disciplines 

zijn beschikbaar (bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk Werk, 

Jeugdgezondheidszorg, orthopedagoog en logopedist). 

 

 

Zware ondersteuning  

Categorie 1 (Voorheen Speciaal onderwijs  ZML, LZ en cluster 4) 

Leerlingen van wie onderwijsbehoeften voornamelijk liggen op 

extra aandacht in combinatie met bijzondere expertise op het 

terrein van zeer moeilijk leren of gedrag, al dan niet in combinatie 

met ondersteuning vanuit de jeugdzorg. 

Kenmerken omgeving: 

Extra handen door leerkracht en onderwijsassistent voor 

intensieve 1 op 1 begeleiding gedurende de hele week. Er wordt 

gewerkt in kleinere groepen. Meerdere aparte plekken voor 1 op 1 

begeleiding in de klas. In de school is een aparte ruimte 

beschikbaar voor andere functies (bijvoorbeeld verzorging of 

time-out). De leerkrachten zijn gecertificeerde experts op het 

gebied van speciale onderwijsbehoeften en scholen zich 

voortdurend bij. Experts vanuit meerdere disciplines zijn direct 

beschikbaar in de school (bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk 

Werk, orthopedagoog, logopedist, kinderfysiotherapeut, 

gedragsdeskundige). 

 

Categorie 2 (Voorheen Speciaal onderwijs LG) 

 Leerlingen van wie onderwijsbehoeften voornamelijk liggen op 

veel extra aandacht in combinatie met bijzondere expertise op het 

terrein van fysieke aanpassingen en gebouwelijke mogelijkheden, 

in combinatie met ondersteuning vanuit de jeugdzorg en/of 

medische zorg.  

Kenmerken omgeving: 

Alle onder categorie 1 genoemde kenmerken aangevuld met: 
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De binnen- en buitenruimtes en de lokalen zijn volledig aangepast 

voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften (bijvoorbeeld 

rolstoelgebruik), de lokalen zijn ruim bemeten, bieden 

deelruimtes voor diverse activiteiten. In de school zijn meerdere 

aparte ruimtes met een eigen functie of aparte ruimtes voor 

speciale verzorging. Er zijn materialen aanwezig met speciale 

kenmerken tegemoet komend aan kind specifieke belemmeringen. 

Leerlingen volgen individuele leerlijnen. Er is speciale 

ondersteuning door vakleerkrachten, RT-er en/of IB-er op 

permanente basis. Medische en paramedische experts vanuit 

meerdere disciplines zijn direct beschikbaar (bijv. orthopedagoog, 

kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts). 

 

Categorie 3 (Voorheen Speciaal onderwijs MG) 

Leerlingen van wie onderwijsbehoeften voornamelijk liggen op 

zeer veel extra aandacht in combinatie met bijzondere expertise 

en ondersteuning op het terrein van medische begeleiding en 

verzorging, in combinatie met ondersteuning vanuit de medische 

zorg. 

Kenmerken omgeving: 

Alle onder categorie 1 en categorie 2 genoemde kenmerken 

aangevuld met: 

Zeer intensieve 1 op 1 begeleiding in verband met de zeer geringe 

zelfredzaamheid van leerlingen. Die noodzakelijke zorg 

vermindert de leertijd maar is nodig bij het verrichten van 

algemeen dagelijkse levensverrichtingen of voor onderwijs 

voorwaardelijke motorische activiteiten en handelingen. 

Alle toelaatbaarheidsverklaringen zijn aan tijd gebonden verklaringen met een wettelijke 

minimumtermijn van een schooljaar. Hierbij wordt opgemerkt dat voor de leerlingen in 

categorie 3 de tijd ook voor de gehele duur van de basisschool kan zijn. 

Bij de keuze voor extra ondersteuning sluit de school aan bij de ondersteuningsbehoefte die 

samen met de ouders is opgesteld. Bij de keuze voor een arrangement houdt de school rekening 

met de wensen van de ouders. Dit impliceert dat het samenwerkingsverband vertrouwen heeft 

in het vinden van oplossingen door de kernpartners en dat die aansluiten bij de 

onderwijsbehoeften van leerlingen. Het samenwerkingsverband en de TLV zijn ondersteunend 

aan dat proces. 
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Kosten van arrangementen 

De basisschool kan bij aanmelden van 4-jarige instroom of verhuizers van buiten de regio 

binnen een termijn van 6 maanden na de eerste schooldag het dossier voorleggen aan het 

samenwerkingsverband met het verzoek de kosten van het arrangement over te nemen. 

Indien binnen een periode van een jaar na de eerste schooldag blijkt dat de SBO alsnog moet 

verwijzen naar een SO, wordt deze leerling beschouwd als terug te plaatsen leerling en valt de 

zorgplicht alsnog bij de basisschool van herkomst. Dit geldt alleen voor leerlingen die zijn 

doorverwezen door basisscholen. 

Symbiose 

Voor leerlingen die staan ingeschreven in het speciaal onderwijs is het mogelijk om een deel van 

het onderwijs, zoals dat is beschreven in het schoolplan, op een reguliere basisschool of een 

school voor speciaal basisonderwijs te volgen: de zogenaamde symbiose. 

Symbiose verruimt de mogelijkheden voor ouders en scholen om een onderwijsarrangement te 

bieden dat past bij de mogelijkheden van de leerling. De afspraken die worden gemaakt vormen 

het arrangement voor de leerling. 

De wettelijke regeling van symbiose maakt het voor leerlingen op het speciaal onderwijs 

mogelijk om een deel van het onderwijs op een reguliere basisschool of een school voor speciaal 

basisonderwijs te volgen. De scholen maken onderling afspraken over het programma en de 

bekostiging en leggen dit vast in een symbiose-overeenkomst.  

Regulier en speciaal onderwijs maken onderling afspraken over het programma en de 

bekostiging en leggen die vast in een symbiose-overeenkomst. De afspraken in deze symbiose-

overeenkomst maken onderdeel uit van het Arrangement. 

Specifieke begeleiding voor dreigende thuiszitters  

Het samenwerkingsverband wil een dekkend netwerk realiseren waarin voor alle leerlingen een 

passend aanbod aanwezig is. Het past daarin niet dat leerlingen thuiszitten door een gebrek aan 

passend aanbod.  

Het samenwerkingsverband investeert in de makelaar, die naast een adviesrol ook een rol als 

mediator vervult. Bij dreigend thuiszitten wordt de makelaar van het samenwerkingsverband zo 

snel mogelijk betrokken om thuiszitten te voorkomen. 

Nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaren in de vijf gemeenten is nodig om samen een 

goede monitorfunctie te vervullen voor de leerlingen die thuis zitten of dreigend thuiszitten.  
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4-jarige instromers niet uit het zorgtraject 

Verhuizers van buiten de regio, niet afkomstig van SBO 

of SO 

  

    

Kosten voor school of voor het swv   
    

Aanmelden door ouders 

Minimaal 10 weken voor de eerste schooldag 

 Onder verhuizers van buiten de 

regio verstaan we leerlingen die 

in onze regio komen wonen. Het 

gaat dus om het woonadres. 
    

Zorgteam 
Onderwijskundige rapportage van voorschool en informatie van ouders 

(inclusief externe partners) 

Zijn er signalen dat extra ondersteuning nodig is? 

 De consulent maakt deel uit van 

het zorgteam en speelt een 

adviserende rol aan de 

voorkant: 

Ondersteuningsbehoefte, 

ondersteuningsaanbod, 

arrangement en OPP. 

    

ZO JA,  

School en ouders stellen samen op: 

� Ondersteuningsbehoefte 

� Gewenst ondersteuningsaanbod 

School toetst aan schoolprofiel 

 Verder kan de consulent een rol 

vervullen bij de uitvoering van 

arrangementen binnen de 

school, ondersteunend aan de 

leraar, dit naar keuze van de 

school. 

    

Binnen 6 weken 

Toelating 

Definitieve plaatsing 

Binnen 6 weken 

Weigering 

 

 De makelaar van het swv kan 

ingeschakeld worden als 

adviseur over mogelijkheden die 

er zijn binnen het swv (oa. 

Profielen) 

    

School stemt af met ouders 

 

De school stelt samen met 

ouders een 

ontwikkelingsperspectief op 

met daarin: 

-leerdoelen 

-uitstroomprofiel 

INSTEMMING VAN SCHOOL 

EN OUDERS 

 

Bij geen overeenstemming 

●makelaar 

● beroep en bezwaar 

 

Zorgplicht 

De school betrekt (eventueel m.b.v. de 

makelaar), binnen de termijn van 10 

weken, een passende school, rekening 

houdend met de wensen van de 

ouders, en komt tot overeenstemming 

met deze school. 
 

Nieuwe school wordt aangeboden aan 

ouders.  
 

Bij geen  

overeenstemming 

●makelaar 

● beroep en bezwaar 

Na 10 weken geldt een tijdelijke 

plaatsing op de basisschool. Tijdelijke 

plaatsing blijft van kracht tot 

definitieve toelating of weigering. 

 De makelaar van het swv kan 

ook ingeschakeld worden als 

mediator, kan bemiddelen of 

nieuwe alternatieven aanreiken. 

Het swv spant zich hiermee 

maximaal in om tot een 

passende oplossing te komen. 

De makelaar heeft géén 

doorzettingsmacht over 

arrangement of plaatsing. 

 

 

De basisschool betrekt een 

passende school om haar 

zorgplicht te vervullen. Ze komt 

met de nieuwe school een 

periode overeen die minimaal 

uit één schooljaar bestaat. 

    

SWV 

 

SWV 
Bij overeenstemming tussen school en 

nieuwe school wordt altijd een TLV 

afgegeven conform het verzoek van de 

school. 

Deskundigenadvies SWV 

Ouders melden aan bij de nieuwe school. 

Zorgplicht gaat over naar nieuwe school. 

 

 

 

Indien binnen een periode van 

een jaar na de eerste schooldag 

blijkt dat de SBO alsnog moet 

verwijzen naar een SO, komt 

deze bekostiging alsnog voor 

rekening van de basisschool van 

herkomst. 

    

De basisschool kan binnen 6 maanden na de eerste schooldag een verzoek doen 

aan het SWV om het arrangement te laten bekostigen door het SWV. 

Het SWV antwoordt binnen 1 maand. Indien het SWV niet akkoord is of het 

arrangement heeft aangepast, voert de school het met ouders overeengekomen  

arrangement toch uit of de leerling wordt geplaatst op de plaats waarvoor een 

TLV is afgegeven. 

  



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
37 

4-5 jarige instromers uit het zorgtraject* 
ODC, MKD,  Centra voor Jeugdhulpverlening, Centra voor begeleiding van jonge 

kinderen met ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking. 

Verhuizers van buiten de regio uit SBO of SO 

 

 *In onze regio zijn dat: 

GGZ, MEE, JGZ, Loket Vroeghulp, 

Jeugdzorg, Kompaan en de 

Bocht, De Speelbergh en 

Zonnelicht. 

 

Extra ondersteuning is waarschijnlijk nodig 
  

    

Kosten voor SWV   
   
 

De ouders van deze leerlingen melden hun kind aan bij een reguliere 

basisschool. De cyclus van de basisschool is van toepassing. Ze mogen 

er echter voor kiezen hun kind rechtstreeks voor te leggen aan het 

SWV. In dat geval moet rekening gehouden worden met een langere 

aanmeldperiode. Het arrangement wordt getoetst door het SWV 

waarna het SWV de kosten voor haar rekening neemt. 

 Onder verhuizers van buiten de 

regio verstaan we leerlingen die 

in onze regio komen wonen. Het 

gaat dus om het woonadres. 

    

Deskundigen, ouders en SWV 

 

Onderwijskundige rapportage van zorginstelling, SBO of SO en 

informatie van ouders 

 

Extra ondersteuning is waarschijnlijk nodig. 

  

 

 

   

Deskundigen, ouders en SWV stellen samen op: 

� Ondersteuningsbehoefte 

� Gewenst ondersteuningsaanbod 

  

    

Plaats van het arrangement 

Hierbij is een zo regulier mogelijk plaats uitgangspunt. 

 De makelaar van het swv kan 

ingeschakeld worden als 

adviseur over mogelijkheden 

die er zijn binnen het swv (oa. 

Profielen) 

    

TLV 

Het samenwerkingsverband geeft een TLV af. Al deze TLV’s komen voor 

rekening van het SWV. 

De TLV heeft betrekking op: 

• Een arrangement op een reguliere basisschool, inclusief budget 

• Een arrangement voor een voorziening van het SWV 

• Een arrangement SBO 

• Een arrangement SO, 1,2 of 3 

 

Ouders melden aan bij de school of voorziening waarop de TLV 

betrekking heeft. 

 

Bij geen akkoord:  

● beroep en bezwaar 

Ouders melden aan bij een reguliere basisschool. Zorgplicht ligt bij 

school waar wordt aangemeld. De termijn van 10 weken gaat lopen na 

deze aanmelding. 

 

 

 De makelaar van het swv kan 

ook ingeschakeld worden als 

mediator, kan bemiddelen of 

nieuwe alternatieven aanreiken. 

Het swv spant zich hiermee 

maximaal in om tot een 

passende oplossing te komen. 

De makelaar heeft géén 

doorzettingsmacht over 

arrangement of plaatsing. 

 

De basisschool betrekt een 

passende school om haar 

zorgplicht te vervullen. Ze komt 

met de nieuwe school een 

periode overeen die minimaal 

uit één schooljaar bestaat. 

 

Indien binnen een periode van 

een jaar na de eerste schooldag 

blijkt dat de SBO alsnog moet 

verwijzen naar een SO, komt 

deze bekostiging alsnog voor 

rekening van de basisschool van 

herkomst.  

    

SWV 

Indien van toepassing wordt een TLV verstrekt. 

Deskundigheidsadvies is aanwezig. 
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Kinderen die al op school zitten 

 

  

Kosten voor school   
   

Zorgteam en ouders 

 

Onderwijskundige rapportage en informatie van ouders en externe 

partners 

 

Zijn er signalen dat extra ondersteuning nodig is?  

 De consulent maakt deel uit van 

het zorgteam en speelt een 

adviserende rol aan de voorkant: 

Ondersteuningsbehoefte, 

ondersteuningsaanbod, 

arrangement en OPP. 

 
 

    

ZO JA,  

School en ouders stellen samen op: 

� Ondersteuningsbehoefte 

� Gewenst ondersteuningsaanbod 

 

� School toetst aan schoolprofiel 

 Verder kan de consulent een rol 

vervullen bij de uitvoering van 

arrangementen binnen de school, 

ondersteunend aan de leraar, dit 

naar keuze van de school. 

    

Binnen de eigen school? 

 

Buiten de eigen school? 

makelaar 

 De makelaar van het swv kan 

ingeschakeld worden als adviseur 

over mogelijkheden die er zijn 

binnen het swv (o.a. Profielen) 

    

School stemt af met ouders 

 

Bij geen overeenstemming 

●makelaar 

● beroep en bezwaar 

Kind blijft op de (speciale) 

basisschool. 

 

 

De school stelt samen met 

ouders een 

ontwikkelingsperspectief op 

met daarin: 

-leerdoelen 

-uitstroomprofiel 

INSTEMMING VAN SCHOOL 

EN OUDERS 

 

Bij geen overeenstemming 

●makelaar 

● beroep en bezwaar 

Zorgplicht 

 

De school betrekt een passende school 

(eventueel m.b.v. de makelaar), 

rekening houdend met de wensen van 

de ouders, en komt tot 

overeenstemming met deze school. 

 

Nieuwe school wordt aangeboden aan 

ouders 

 

Bij geen overeenstemming 

●makelaar 

● beroep en bezwaar 

 

● Eventuele verwijdering door 

bevoegd gezag 

 

 

 

 De makelaar van het swv kan ook 

ingeschakeld worden als mediator, 

kan bemiddelen of nieuwe 

alternatieven aanreiken. Het swv 

spant zich hiermee maximaal in om 

tot een passende oplossing te 

komen. De makelaar heeft géén 

doorzettingsmacht over 

arrangement of plaatsing. 

 

De basisschool betrekt een 

passende school om haar 

zorgplicht te vervullen. Ze komt 

met de nieuwe school een periode 

overeen die minimaal uit één 

schooljaar bestaat. 

 

Indien binnen een periode van een 

jaar blijkt dat de SBO alsnog moet 

verwijzen naar een SO, wordt deze 

leerling beschouwd als terug te 

plaatsen leerling en valt de 

zorgplicht alsnog bij de basisschool 

van herkomst.  

    

SWV 
Geen rol 

SWV 

Bij overeenstemming tussen school en 

nieuwe school wordt altijd een TLV 

afgegeven conform het verzoek van de 

school. 

 

Deskundigenadvies SWV 

 

Ouders melden aan bij de nieuwe 

school. 

Zorgplicht gaat over naar nieuwe school. 

 Na afloop van een plaatsing in SBO 

of SO valt de zorgplicht terug op de 

basisschool van herkomst. 

Het kan zijn dat ouders voorkeur 

geven aan een andere basisschool.  

Als ouders besluiten aan te melden 

bij een andere basisschool treedt 

deze nieuwe school in overleg met 

de basisschool van herkomst. 

Samen met ouders stellen zij een 

arrangement op en melden dit bij 

het SWV. Deze administreert het 

arrangement op de basisschool van 

herkomst.    
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Verdeling van de middelen 

Het ‘budget extra ondersteuning’ 

Het samenwerkingsverband krijgt vanaf 1-8-2014 de beschikking over de middelen voor de 

lichte ondersteuning (voorheen WSNS) en middelen voor de zware ondersteuning (voorheen 

SO-bekostiging en LGF). Het aantal leerlingen bepaalt de hoogte van het ondersteuningsbedrag 

(lumpsum financiering) van het samenwerkingsverband. Het budget voor de lichte 

ondersteuning wordt bepaald door het aantal leerlingen op het regulier onderwijs en bedraagt € 

156,- per leerling op teldatum. De zware ondersteuning wordt bepaald door het aantal 

leerlingen op het regulier onderwijs en het speciaal basisonderwijs en bedraagt € 323,- per 

leerling op teldatum. Het bedrag staat los van de ondersteuningsbehoeften van individuele 

leerlingen en is voor ieder samenwerkingsverband gelijk. Voor de zware ondersteuning geldt 

een vereveningsperiode: het samenwerkingsverband krijgt gedurende een periode van vijf jaren 

het bedrag vergoed dat past bij teldatum 1-10-2011. Gedurende deze vijf jaren wordt het bedrag 

in stappen teruggebracht tot nul Euro.  

Dit betekent dat er bij minder verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal 

onderwijs direct meer geld beschikbaar is voor preventieve activiteiten op de reguliere 

basisscholen en andersom. De financieringssystematiek is een waterbedconstructie, waarbij de 

verdeling van middelen verandert, maar de hoeveelheid middelen altijd gelijk blijft. Er moet wel 

rekening gehouden worden met het feit dat het samenwerkingsverband niet altijd een directe 

invloed kan uitoefenen op de leerlingstromen. Denk aan de leerlingen die in het speciaal 

onderwijs worden geplaatst via een zorgindicatie (residentiële plaatsen) of bijvoorbeeld de 

populatie leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (opvang revalidatiecentrum). 

Om scholen in staat te stellen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele 

onderwijsbehoeften van leerlingen kiest Plein 013 voor een verdeelmodel dat scholen 

beleidsruimte én verantwoordelijkheden geeft. Het verdeelmodel is te typeren als een mix van 

schoolmodel, leerlingmodel en expertisemodel. Een groot deel van de middelen wordt 

afgedragen aan de scholen (schoolmodel). De scholen gebruiken (een deel van) het bedrag om 

arrangementen te bekostigen, ook de plaatsen in speciale basisscholen en scholen voor speciaal 

onderwijs (leerlingmodel). Het samenwerkingsverband heeft middelen voor overhead, kosten 

van arrangementen voor voor- en zij-instromende leerlingen en om scholen actief te 

ondersteunen (expertisemodel).     

 

Verevening 

De mate waarin op dit moment in ons land van speciale onderwijszorg gebruik gemaakt wordt, 

verschilt per regio. Het ministerie van onderwijs heeft de verevening toegepast op het aantal 

leerlingen dat gebruik maakt van de speciale onderwijszorg. De samenwerkingsverbanden die 

relatief veel gebruik maken van de speciale zorg krijgen in de eerste periode extra middelen om 

deze zorg te kunnen continueren. De samenwerkingsverbanden die weinig gebruik maken van 

de speciale zorg krijgen bij de start van Passend onderwijs minder middelen volgens de 

stappengrootte 100%, 90%, 75%, 60%, 30%,0%).  
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 sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal rugzakken 

Plein 013 3,69% 1,54% 0,24% 0,23% 2,01% 1,78% 

Landelijk 2,60% 1,34% 0,09% 0,21% 1,64% 0,95% 

 

In alle categorieën leerlingen heeft Plein 013 meer leerlingen dan het landelijk gemiddelde. Dit 

plaatst het samenwerkingsverband voor de grote opgave om de lasten in het gerede te krijgen 

met de baten van rijksmiddelen. Deze verevening vindt plaats van 2015 tot 2020. 

In schooljaar 2020-2021 krijgen alle samenwerkingsverbanden de ondersteuningsmiddelen op 

basis van hun leerlingaantallen en is de verevening afgelopen. Voor ons samenwerkingsverband 

betekent dit dat het samenwerkingsverband in schooljaar 2020-2021 € 3.857.275,- minder 

ondersteuningsmiddelen zal ontvangen dan bij de start van Passend onderwijs. 

De opdracht die het samenwerkingsverband zichzelf stelt is daarmee drieledig geworden: 

• Voldoen aan de eisen die de nieuwe wetgeving stelt 

• Voldoen aan de wensen om de toeleiding naar en inrichting van de extra ondersteuning 

anders te gaan inrichten 

• De kosten van de extra ondersteuning in vijf jaar tijd op orde brengen 

Het mixed model van Plein 013 is een verdeelmodel dat scholen ondersteunt en stimuleert om 

leerlingen thuisnabij een passend onderwijsaanbod te doen. Eigenaarschap ligt bij de scholen en 

legt de prikkel voor het creëren van een breder onderwijsaanbod bij de school zelf. 

Scholen krijgen jaarlijks een ‘budget extra ondersteuning’ toegewezen. Uit dit budget betalen zij 

alle arrangementen die zij voor leerlingen ontwerpen. Plaatsen in een speciale basisschool en 

speciaal onderwijs worden ook als arrangement beschouwd. Voorinstromende leerlingen 

(bekend bij de zorgverleners), verhuizende leerlingen (leerlingen die komen wonen in ons 

postcodegebied) met arrangement, residentiële plaatsen en leerlingen in cat. 3 komen voor 

rekening van het samenwerkingsverband. 

Scholen zijn vrij in de besteding van het ‘budget extra ondersteuning’ mits dit valt binnen de 

arrangementen of ontwikkeling van de school naar een breder ondersteuningsaanbod. Het 

budget wordt jaarlijks berekend op schoolniveau en verrekend op bestuursniveau. Jaarlijks legt 

het bestuur van de school over de besteding ervan verantwoording af aan het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband zal toetsen of de middelen zijn ingezet 

voor de hierboven beschreven doeleinden. Activiteiten in het grijze gebied tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning passen in deze verantwoording mits onderbouwd in 

schoolplannen / ontwikkelplannen. Verder geldt ‘pas toe en leg uit’.  

Het ondersteuningsbudget voor de basisscholen wordt per schooljaar vastgesteld en is 

gebaseerd op het aantal leerlingen van de school op de laatste teldatum voorafgaand aan dat 

schooljaar. In de begroting van het samenwerkingsverband worden hiervoor de middelen 

gebruikt van de rugzakjes (1-10-2013) de middelen voor de afdracht aan het speciaal 

basisonderwijs (1-10-12) en de middelen voor de afdracht aan het speciaal onderwijs (1-10-

2012). Bij het berekenen van de laatste twee bedragen (zware ondersteuning) wordt de 

vereveningskorting toegepast. De bedragen worden gefixeerd op die teldatum en worden dus 

niet jaarlijks vastgesteld. Wel wordt jaarlijks een korting van 1% toegepast in verband met 

krimp in de basispopulatie (minder baten).  
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Als het de scholen gezamenlijk lukt om de kosten voor geplaatste leerlingen te reduceren komt 

er meer ruimte vrij voor preventieve activiteiten en arrangementen binnen de basisscholen. 

De middelen voor de rugzakjes en de middelen voor de afdracht speciale basisscholen komen 

vanaf 1-8-2014 beschikbaar. De middelen voor de afdracht aan de scholen voor speciaal 

onderwijs komen vanaf 1-8-2015 beschikbaar. Het eerste jaar 2014-2015 is het budget beperkt 

tot rugzakjes en afdracht speciale basisscholen. 

 

Systematiek van toewijzen 

Om scholen te laten wennen aan de systematiek van een vast bedrag per leerling wordt het 

eerste jaar het werkelijke bedrag van zittende rugzakleerlingen en zittende leerlingen in het 

speciaal basisonderwijs beschikbaar gesteld.  Het daaropvolgende jaar wordt overgegaan tot een 

gemiddeld bedrag per leerling. Het eerste jaar is de beleidsruimte en risico voor scholen 

beperkt. Ze zullen het bedrag voor de rugzakmiddelen moeten benutten om te flexibiliseren. 

Tevens zullen ze vooruit moeten handelen voor de kosten deelname speciaal onderwijs. 

Eenzelfde systematiek wordt vanaf 2015-2016 toegepast voor de leerlingen in het speciaal 

onderwijs. 

In schema: 

*percentage in verband met krimp basispopulatie 

**percentage in verband met vereveningsopdracht 

2014-2015 

Werkelijk bedrag zittende leerlingen SBO’s op 1-10-12 *99% + Werkelijke rugzakmiddelen op 1-10-13 *99% 

 

2015 – 2016 

Gemiddeld bedrag leerlingen op SBO’s op 1-10-12 *98% + Gemiddeld bedrag rugzakmiddelen op 1-10-13 *98% 

+ 
Werkelijke bedrag verwezen leerlingen in het SO 1-10-12*98% 

 

2016 - 2017 

Gemiddeld bedrag leerlingen op SBO’s op 1-10-12 *97% + Gemiddeld bedrag rugzakmiddelen op 1-10-13 *97% **97% 

+ 
Gemiddeld bedrag verwezen leerlingen in het SO 1-10-2012 *97% **97% 

 

2017 - 2018 

Gemiddeld bedrag leerlingen op SBO’s op 1-10-12 *96% + Gemiddeld bedrag rugzakmiddelen op 1-10-13 *96% **92%  

+ 
Gemiddeld bedrag verwezen leerlingen in het SO 1-10-2012 *96% **92%    
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2018 - 2019 

Gemiddeld bedrag leerlingen op SBO’s op 1-10-12 *95%  + Gemiddeld bedrag rugzakmiddelen op 1-10-13 *95% **87%  
+ 

Gemiddeld bedrag verwezen leerlingen in het SO 1-10-2012 *95% **87% 

 

2019 - 2020 

Gemiddeld bedrag leerlingen op SBO’s op 1-10-12 *95% + Gemiddeld bedrag rugzakmiddelen op 1-10-13 *95% **77%  
+ 

Gemiddeld bedrag verwezen leerlingen in het SO 1-10-2012 *95% **77%  

 

2020 - 2021 

Gemiddeld bedrag leerlingen op SBO’s op 1-10-12 *95% + Gemiddeld bedrag rugzakmiddelen op 1-10-13 * 95% **67%  

+ 
Gemiddeld bedrag verwezen leerlingen in het SO 1-10-2012 *95% **67%   

 

Het betaalritme van OCW is nog onduidelijk. Wel staat vast dat zowel de bekostiging van SBO als 

de bekostiging van SO verplicht gaat werken met een teldatum 1-10-xx en een peildatum 1-2-xx. 

De groeiregeling voor SO blijft van kracht. 

Voor het SBO zal het samenwerkingsverband de afdracht van middelen blijven verzorgen. Het 

betaalritme zal worden aangepast. 

Voor het SO zal BRON/DUO de afdracht aan het SO verzorgen. Deze bedragen worden in 

mindering gebracht van het ondersteuningsbudget aan het samenwerkingsverband. 

Het beschikbaar stellen van de middelen aan de besturen zal afgestemd worden op teldatum, 

peildatum en betaalritme van OCW. In ieder geval zal worden gewerkt volgens de systematiek 

‘bedrag minus aantal leerlingen SBO en SO’ waarvoor wordt bekostigd. Zoveel als mogelijk zal 

het samenwerkingsverband, vooruitlopend op deze afrekening, de besturen voorzien van 

middelen om activiteiten te ontplooien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
43 

Ondersteuning van de scholen 

De ondersteuning van de scholen door het samenwerkingsverband richt zich op het gebied 

tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Voorheen werd dit snijvlak in zwart-wit 

uitgetekend (slagboom). Kenmerkend voor de nieuwe aanpak is dat het snijvlak tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning een grijs gebied is waarin maatwerk tussen leerling 

en leraar mogelijk is.  

Dit betekent dat de ondersteuning van de scholen door het samenwerkingsverband moet passen 

binnen dit grijze gebied, een breed spectrum kan bevatten en vraaggestuurd en flexibel moet 

zijn ingericht. Dit vergt het nodige van de organisatie en de mensen die de ondersteuning 

uitvoeren. 

Bij de ondersteuning van de scholen maakt Plein 013 onderscheid tussen ‘Voorzieningen’, 

‘Structurele ondersteuning van scholen’ en ‘Projecten’. 

Een voorziening van het samenwerkingsverband is een bovenschools arrangement dat door het 

samenwerkingsverband voor meerdere leerlingen wordt georganiseerd, toegankelijk is voor  

leerlingen uit het gehele samenwerkingsverband en waarbij sprake is van onderwijs aan deze 

leerlingen. De voorzieningen staan in het teken van het dekkend netwerk. 

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen bij de uitvoering van arrangementen door 

bovenschools expertise beschikbaar te stellen en netwerken te organiseren. Structurele 

ondersteuning van de scholen is aanvullende ondersteuning van de zorgstructuur die voor alle 

basisscholen gelijkwaardig beschikbaar is.  

Een project is een tijd- en plaatsgebonden impuls om scholen te stimuleren. Een project is niet 

altijd voor alle scholen beschikbaar.  De kennis en materialen voorzien in een interesse van een 

groot aantal scholen en omvat projecten die vallen in het grijze gebied tussen 

basisondersteuning en extra ondersteuning. Ze zijn efficiënt door op bovenschools niveau te 

organiseren.  

 

Voorzieningen 

Het aanbod van de scholen is niet geheel dekkend voor alle leerlingen. Het 

samenwerkingsverband onderhoudt een aantal voorzieningen die aanvullend op het aanbod van 

de scholen noodzakelijk zijn om een dekkend netwerk te realiseren. 

De voorzieningen die Plein 013 organiseert voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• ze voorzien in een behoefte 

• ze zijn toegankelijk voor leerlingen uit het gehele samenwerkingsverband 

• ze worden georganiseerd voor de planperiode van het Ondersteuningsplan en 

worden als zodanig daarin opgenomen 

• ze zijn voor het samenwerkingsverband kostendekkend 
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Schakelklassen 

Op verzoek van gemeenten en schoolbesturen zijn voor leerlingen met een grote taalachterstand 

en voor nieuwkomers die de Nederlandse taal volledig onmachtig zijn, aparte voorzieningen 

ingericht onder de noemer Schakelklassen. Het doel van de Schakelklassen is om de leerlingen 

door middel van een taalbad voldoende taalvaardigheid mee te geven waarna hun 

ontwikkelkansen in verhouding komen tot hun potenties.  

De Schakelklassen kennen meerdere varianten, afhankelijk van de behoefte van de leerlingen. De 

Schakelklassen zijn voor alle leerlingen in de regio beschikbaar.  In totaal worden zo’n 170 

leerlingen met forse taalachterstand door het team van de Schakelklassen ondersteund. Totale 

kosten bedragen 762.000,- waarvan 633.390,-  gefinancierd door gemeente Tilburg en het 

overige deel van de kosten worden gedragen door de deelnemende scholen. Er zijn geen kosten 

voor het samenwerkingsverband. Het is de inzet van het OOGO met de gemeenten om de 

Schakelklassen voor alle scholen in de regio op gelijkwaardige wijze beschikbaar te stellen.  

Talent in Beeld 

Het onderwijs voor excellente leerlingen is in de scholen nog volop in ontwikkeling. De 

voorziening Talent in Beeld is er vooral op gericht dat scholen meer aandacht krijgen voor 

excellente, hoogbegaafde leerlingen en daar hun onderwijs beter op afstemmen. Talent in Beeld 

is vooral gericht op de vaardigheden van leraren en scholen. 

Scholen met hulpvragen bij de begeleiding van excellente leerlingen kunnen het Steunpunt van 

Talent in Beeld benaderen voor ondersteuning. Daarnaast biedt Talent in Beeld deeltijd- en 

parttime- groepen voor hoogbegaafde leerlingen waarbij de school handelingsverlegenheid 

ervaart. 

In totaal worden 230 leerlingen direct of indirect begeleid door Talent in Beeld. Daarnaast 

vinden met regelmaat studiedagen, voorlichtingsbijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten 

plaats voor leraren, ouders en IB-ers. De kosten van de deeltijd- en voltijdgroepen worden 

gedragen door bijdragen uit de ‘verwijzende’ scholen. De kosten van de ondersteuning van 

leraren en scholen (Steunpunt) en de netwerkbijeenkomsten worden gedragen door het 

samenwerkingsverband.  

Parelklassen 

Een Parelklas is een voorziening in een reguliere basisschool bedoeld voor leerlingen met een 

verstandelijke beperking. Het IQ van deze leerlingen ligt tussen de 35 en 60, waarbij er geen 

sprake is van een bijkomende problematiek. De Parelklas geeft invulling aan Passend onderwijs 

aan leerlingen, die aangewezen zijn op zeer speciale hulp in een door ouders gewenste en meer 

thuisnabije situatie. De plaatsing in een Parelklas vindt plaats op nadrukkelijk verzoek van 

ouders. 

Met de Parelklassen wordt aan zeer moeilijk lerende kinderen optimale ontplooiingskansen 

geboden in een veilige, uitdagende en meer reguliere omgeving. Door een integrale aanpak van 

onderwijs en zorg worden de mogelijkheden van leerlingen optimaal benut en wordt de sociale 

cohesie van leerlingen in de school en in de wijk bevorderd. 
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Vanaf groep 1/2 kunnen leerlingen geplaatst worden in de Parelklas. De Parelklas is de 

basisgroep van het kind en van daaruit neemt het kind deel aan activiteiten in zijn integratieklas. 

Dat is een reguliere groep met leeftijdsgenoten. De leerling integreert in één groep en de 

integratieactiviteiten vinden plaats volgens een vast rooster. Deze integratieklas is gedurende de 

hele schooltijd dezelfde. 

Op dit moment zijn er drie Parelklassen in ons samenwerkingsverband. De meeste leerlingen 

zijn afkomstig uit onze regio; sommige van daarbuiten. De gespecialiseerde leerkracht in deze 

groep wordt ambulant begeleid door SO De Bodde. De regie, inhoudelijke afstemming, toeleiding 

naar deze groepen en de bekostiging liggen bij het samenwerkingsverband. De kosten van de 

Parelklassen worden gefinancierd uit de basisbekostiging en de voormalige rugzakmiddelen van 

de scholen.  

Op de Rails 

Op de Rails is een voorziening die leerlingen met ernstige, externaliserende gedragsproblemen 

opvangt. Leerlingen worden tijdelijk uit hun omgeving geplaatst om in een meer 

gespecialiseerde omgeving te werken aan gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling, totdat 

terugkeer in een reguliere setting mogelijk is.   

Deze voorziening werd tot 1-8-2014 uitgevoerd door de SO school De Klimmer. Uit de monitor 

die bij diverse scholen is afgenomen is gebleken dat basisscholen sterke behoefte hebben aan 

een snel toegankelijke  opvang voor leerlingen met deze problematiek. 

Plein 013 wil samen met het speciaal onderwijs onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een 

dergelijke voorziening te handhaven. De kosten van de voorziening worden gedragen door de 

bijdragen van de deelnemende scholen. De kosten van de ondersteuning van leraren en scholen 

(Steunpunt) en de netwerkbijeenkomsten worden gedragen door het samenwerkingsverband.  

Kansrijk 

Kansrijk is een opvanggroep voor hoogbegaafde leerlingen met autisme. Deze leerlingen, die 

allemaal in een reguliere basisschool onderwijs volgen, worden in een deeltijdsetting extra 

begeleid door experts op het gebied van autisme.  

Hoogbegaafde kinderen denken anders. Autisten denken anders. Kansrijk biedt een aanvullend 

‘verrijkingsprogramma’ op het gebied van onderwijs en werkhouding, sociale vaardigheden en 

vrije tijdsbesteding, waardoor wordt voorzien in een Passend Onderwijsaanbod op niveau voor 

deze doelgroep. Kansrijk zoomt voor de leerlingen groep 8 ook in op de transfer naar het 

voortgezet onderwijs en draagt zorg voor een ‘warme overdracht’ en nazorg voor deze 

leerlingen. Kansrijk wordt bekostigd vanuit de rugzakmiddelen. Gezien de ‘vrijval’ van deze 

middelen wil Plein 013 bezien welke mogelijkheden er zijn om voor deze leerlingen een 

verrijkingsprogramma te blijven verzorgen. Hiertoe worden contacten onderhouden met het 

voormalige Steunpunt Autisme. De kosten van de voorziening worden gedragen door de 

bijdragen van de deelnemende scholen. De kosten van de ondersteuning van leraren en scholen 

(Steunpunt) en de netwerkbijeenkomsten worden gedragen door het samenwerkingsverband. 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
46 

Structurele ondersteuning van de scholen 

School Maatschappelijk Werk en JGZ 

Ten behoeve van een sterkere zorgstructuur zijn aan alle ondersteuningsteams van basisscholen 

en speciale basisscholen uren School Maatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg 

toegewezen. Doel van de investering is om vroegtijdig problemen in gezinnen te signaleren en 

hier zo preventief mogelijk interventies te plegen zodat opschalen naar zwaardere 

jeugdhulpverlening kan worden voorkomen.  

In samenspraak met de gemeenten wordt bezien of met ingang van 1-8-2014 een zogenaamde 

frontlijnmedewerker aan kan worden toegevoegd. De inzet van de frontlijnmedewerker, de 

School Maatschappelijk Werker en de Sociaalverpleegkundige leveren een belangrijke bijdrage 

aan de doelstellingen die de gemeenten hebben verwoord in het kader van Transitie Jeugdzorg. 

Er wordt door gemeenten geïnvesteerd in volume en functie van de frontlijn en bij de toewijzing 

wordt maatwerk voor de scholen nagestreefd. 

De kosten voor deze ondersteuning worden gedragen door de gemeenten, aangevuld met de 

bestemmingsmiddelen die OCW aan het samenwerkingsverband beschikbaar stelt. De 

beschikbare uren worden ingezet om naar rato van gewogen leerlingen te worden verdeeld over 

de basisscholen. Overige uren kunnen extra worden ingekocht door de school. 

Consulenten 

Het samenwerkingsverband heeft consulenten die de scholen ondersteunen bij het organiseren 

van Passend onderwijs. De consulenten zijn structureel gelijkwaardig beschikbaar voor alle 

scholen en worden bekostigd door het samenwerkingsverband. De consulenten worden 

verdeeld over de scholen, waarbij de consulent bij voorkeur op meerdere scholen werkzaam is. 

Binnen de school maakt de consulent deel uit van het Ondersteuningsteam waar samen met de 

ouders de extra ondersteuning voor de leerling besproken wordt. Het ondersteuningsteam stelt 

de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast, stelt arrangementen op en ziet toe op de 

uitvoering van het arrangement in de eigen school. Dit alles in nauw overleg met de ouders. 

De consulenten zijn de meest schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige 

ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband. De consulent heeft een 

kennisfunctie, signalering- en analyse functie en een netwerkfunctie. De consulent heeft een 

goede relatie met de school maar kan tevens afstand bewaken om als kritisch klankbord te 

kunnen fungeren. Mogelijk kan de consulent ook diagnosticeren.  

In de kennisfunctie ondersteunt de consulent de school vraag gestuurd. De ondersteuning kan 

zeer divers zijn. De consulent is primair gericht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen, 

arrangementen en het primaire proces in de klas. Daarnaast adviseert de consulent bij de 

schoolontwikkeling op het terrein van de extra ondersteuning. De vragen aan de consulent 

kunnen gaan over: 

• Het vaststellen van de onderwijsbehoefte van de leerling aan de hand van de vijf velden 

van IVO 

• Het helpen ontwerpen van arrangementen aan de hand van de vijf velden van IVO  

• De planmatige onderwijsaanpak van individuele leerlingen 
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• Daar waar bevoegd, het uitvoeren van onderzoek 

• Het ondersteunen van leraren in hun dagelijkse praktijk 

• Inhoudelijke ondersteuning (feedback) op de intern begeleider 

• Verdere inhoudelijke ontwikkeling van het ondersteuningsprofiel 

 

De signalering- en analysefunctie houdt in dat de consulent een beeld heeft van het onderwijs op 

de school en de leerlingen, waarbij specifiek aandacht voor de leerlingen met een 

ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. 

In de regio zijn vijf scholen voor speciaal onderwijs en vier scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Deze scholen werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke 

onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband wil de expertise van deze scholen benutten bij 

het verder versterken van de basisscholen, zodat zo veel mogelijk leerlingen het reguliere 

onderwijs kunnen doorlopen. De inzet van expertise voor de basisscholen van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften wordt door het samenwerkingsverband ‘lean and mean’ 

georganiseerd en uitgevoerd door mensen uit het speciaal (basis) onderwijs. De organisatie is 

laagdrempelig, met korte lijnen en snel inzetbaar. De interventies zijn kortdurend van karakter 

en zijn gericht op het verbeteren van de match tussen leerling en leraar. Co-teaching is daarbij 

een belangrijk instrument. 

De consulent is een taak en geen functie. De taak wordt uitgevoerd door de personeelsleden die 

vanuit hun expertise werkzaam zijn in de ambulante dienst. Beschikbaarheid, inzet en 

organisatie van de werkzaamheden liggen bij het samenwerkingsverband. 

De beschikbare uren worden ingezet om naar rato van gewogen leerlingen te worden verdeeld 

over de basisscholen. Overige uren kunnen extra worden ingekocht door de school. 

Experts 

Het samenwerkingsverband heeft experts die de scholen ondersteunen bij de arrangementen 

binnen de eigen school. De experts hebben een bijzondere expertise op een specifiek gebied, 

vaak op het terrein van orthobeelden. De expert is op afroep voor het Zorgteam van de school 

beschikbaar. De expert adviseert of diagnosticeert als dit nodig is. De kwaliteit van de expert 

moet vooral aan de voorkant ingezet worden:  ondersteunend aan de leraar en gericht op de 

uitvoering in de klas. 

In de regio zijn vijf scholen voor speciaal onderwijs en vier scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Deze scholen werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke 

onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband wil de expertise van deze scholen benutten bij 

het verder versterken van de basisscholen, zodat zo veel mogelijk leerlingen het reguliere 

onderwijs kunnen doorlopen. De inzet van expertise voor de basisscholen van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften wordt door het samenwerkingsverband ‘lean and mean’ 

georganiseerd en uitgevoerd door mensen uit het speciaal (basis) onderwijs. De organisatie is 

laagdrempelig, met korte lijnen en snel inzetbaar. De interventies zijn kortdurend van karakter 

en zijn gericht op het verbeteren van de match tussen leerling en leraar. Co-teaching is daarbij 

een belangrijk instrument. 
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De expert is een taak en geen functie. De taak wordt uitgevoerd door de personeelsleden die 

vanuit hun expertise werkzaam zijn in de ambulante dienst. Beschikbaarheid, inzet en 

organisatie van de werkzaamheden liggen bij het samenwerkingsverband. 

Makelaar 

Het samenwerkingsverband heeft een makelaar die ouders en scholen ondersteunt bij het 

vinden van een passende onderwijsplaats voor een leerling en op afroep als ‘mediator’ kan 

ondersteunen bij het gesprek tussen school en ouders. De makelaar is op afroep beschikbaar 

voor alle scholen en wordt bekostigd door het samenwerkingsverband. 

De makelaar kent de onderwijs- en de sociale kaart van de regio om scholen te ondersteunen bij 

het leggen van de juiste verbindingen. Daarnaast signaleert de makelaar gemeenschappelijke 

vragen vanuit de scholen. Vanuit die expertise ondersteunt de makelaar op basis van deze 

signalen de inhoudelijke netwerken, intervisies, trainingen en projecten. 

De makelaar is een kenner van het netwerk maar ook een verbinder. Op afroep van de scholen 

en ouders is de makelaar in te schakelen als intermediair. Hiermee wordt voorkomen dat een 

impasse of thuiszitten ontstaat en dat ouders of school zich moeten wenden tot de 

geschillencommissie. 

De makelaar van het samenwerkingsverband heeft een vierledige taak: 

• Scholen ondersteunen bij het leggen van juiste verbindingen in het dekkend netwerk. De 

makelaar is hiervoor op afroep voor de scholen beschikbaar; 

• Bemiddelen bij een situatie waarin het gesprek tussen school en ouders tot een impasse 

dreigt. De makelaar is hiervoor op afroep voor de scholen beschikbaar; 

• Het contact met en over de organisatie van de netwerkbijeenkomsten onderhouden. 

De makelaar is een taak en geen functie. Aan de inzet van de makelaar zijn voor de scholen geen 

kosten verbonden. Beschikbaarheid, inzet en organisatie van de werkzaamheden liggen bij het 

samenwerkingsverband. 

Netwerken 

Het samenwerkingsverband organiseert vier keer per jaar een inhoudelijke netwerkbijeenkomst 

voor de intern begeleiders, twee keer per jaar voor de directies, drie keer per jaar voor 

onderbouwleerkrachten (JRK) en twee keer per jaar voor de consulenten en experts. Daarnaast 

wordt jaarlijks een conferentie georganiseerd voor directeuren, IB-ers, Consulenten en Experts 

gezamenlijk. Daarin is veel ruimte voor zowel een inhoudelijk thema uit het  domein van de 

extra ondersteuning, de mogelijkheid tot kennisuitwisseling tussen de deelnemende scholen en 

intervisie. De consulenten en experts leveren daarbij belangrijke input. 
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Projecten 

Juniorlab 

Een bovenschoolse voorziening voor meer begaafde / hoogbegaafde leerlingen in de 

bovenbouw, in samenwerking met SG Durendael in Oisterwijk. Er is een uitdagend aanbod op 

het gebied van natuur- en scheikunde. In totaal nemen 18 leerlingen deel. De totale kosten 

bedragen 5.000,-  

 

Kurzweil 

Dyslectische leerlingen vinden veel extra ondersteuning in het gebruik van de software 

Kurzweil. De software is echter te duur voor scholen om voor individuele leerlingen aan te 

schaffen. Door slim in te kopen op grotere schaal is het mogelijk geworden om tegen zeer 

gereduceerd tarief toch gebruik te maken van deze software. Daarnaast wordt de software 

beschikbaar gesteld voor thuisgebruik. Naast het beschikbaar stellen van software wordt ook de 

school ondersteund bij dyslexiebeleid en worden leraren getraind in het gebruik van Kurzweil. 

De voorziening staat open voor leerlingen uit de gehele regio. De investering is voor het 

samenwerkingsverband kostenneutraal. Dit betekent dat de kosten voor het project worden 

gedragen door de deelnemende scholen. 

Scholing 

Het samenwerkingsverband organiseert jaarlijks een trainings- en cursusaanbod voor leraren. 

De inhoud van de trainingen en cursussen ligt in het domein van de extra ondersteuning aan 

leerlingen. Jaarlijks kunnen leraren inschrijven voor trainingen die door het 

samenwerkingsverband worden georganiseerd. Deelname aan de trainingen en cursussen 

kunnen scholen uit hun ondersteuningsbudget inkopen. 

• Omgaan met gedrag 

• Werken met OPP’s 

• In gesprek met ouders 

• Co-teaching, hoe doe je dat? 

• Planmatig werken aan gedragsverandering (bij jezelf) 

• In gesprek met het kind over ondersteuningsbehoeften  

Alle trainingen en cursussen zijn gericht op praktisch handelen in de klas. De trainingen vinden 

altijd na schooltijd plaats. 

Frictiefonds leerlingenvervoer 

Het komt soms voor dat leerlingen die zijn aangewezen op leerlingenvervoer hier nog niet 

gebruik van kunnen maken omdat de ouders in een toekenningsprocedure zijn verwikkeld. Het 

frictiefonds voorziet dan in een korttijdelijke oplossing. Ook kunnen korttijdelijke problemen in 

het gezin ten grondslag liggen aan toekenning van tijdelijk vervoer naar de speciale basisschool 

of school voor Speciaal onderwijs. Het frictiefonds wordt beschikbaar gesteld door de gemeente 

Tilburg en beheerd door het samenwerkingsverband.  
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Voor deelname aan het frictiefonds zijn voor de scholen of ouders geen kosten verbonden. Wel 

zal in het OOGO met de gemeenten worden bezien of de voorziening op regionaal niveau kan 

worden uitgevoerd.  

Overige projecten 

Projecten zullen, binnen de kaders van het Ondersteuningsplan en de bijbehorende 

meerjarenbegroting, worden opgesteld en worden voorgelegd aan het bestuur. Bij grootschalige 

projecten zal ook de OPR worden betrokken. 

 

Algemene afspraken over de ondersteuning van scholen 

• Het samenwerkingsverband is bereid om met kennis en menskracht te investeren en de 

scholen te ondersteunen; 

• Aan de structurele ondersteuning van de scholen zijn voor de scholen geen kosten 

verbonden; 

• De voorzieningen van het samenwerkingsverband staan in dienst van het dekkend 

netwerk; 

• We zijn beducht voor het fenomeen ‘aanbod creëert vraag’; 

• Alle voorzieningen worden ‘kostenneutraal’ georganiseerd. Dit betekent dat de kosten 

worden verhaald op de deelnemende scholen die daarbij kunnen putten uit het 

ondersteuningsbudget; uiteraard worden de kosten voor de scholen vooraf bekend 

gemaakt; 

• Projecten kunnen op beperktere schaal worden uitgevoerd maar moeten altijd in dienst 

staan van bredere ontwikkeling in het samenwerkingsverband. Overdraagbaarheid naar 

andere scholen is een belangrijk aandachtspunt.  
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Passend onderwijs en de jeugdzorg 

De transitie jeugdzorg 

De gemeenten worden samen met de schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor alle 

ondersteuning en zorg aan kinderen en hun gezinnen. De gezamenlijke opgave van de 

gemeenten en het samenwerkingsverband is om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te 

begeleiden zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. 

Naast de preventieve zorg voor de jeugd worden gemeenten met de decentralisatie van de 

jeugdzorg verantwoordelijk voor: 

• De jeugd- en opvoedhulp 

• De jeugdbescherming en jeugdreclassering 

• De gesloten jeugdzorg 

• De crisisdienst 

• De pleegzorg 

• De zorg voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis 

• De zorg voor jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) 

Dit betekent voor gemeenten een groot aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden en 

nieuwe mogelijkheden voor verbindingen tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs. De 

gemeenten moeten de taken met minder middelen gaan uitvoeren. Er moet dus op een andere 

manier gewerkt worden en er moeten creatieve verbindingen gelegd worden. Bij het inrichten 

van de nieuwe zorg voor jeugd gaan de vijf gemeenten die participeren in Plein 013 uit van de 

volgende uitgangspunten: 

• Kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis 

• Ondersteunen in plaats van overnemen 

• Hulp inzetten in de directe leefomgeving 

• Snelheid: minder schakels en minder gezichten 

Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs draagt bij aan het bereiken van de 

uitgangspunten die zowel het onderwijs als de gemeenten en de instellingen onderschrijven en 

kan leiden tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving. 

Onder de naam Machinekamer transitie jeugdzorg hebben de gemeenten in overleg met Plein 

013 een kaderstellende notitie samengesteld waarin de inrichting van de zorgstructuur wordt 

beschreven. 

Voor de jeugd vormt de school de belangrijkste plaats voor signalering en doorgeleiding van 

problemen die in het gewone leven, de 0 de lijn (waar het onderwijs toe behoort) niet opgelost 

kunnen worden. Onderwijs is in dit verband extra belangrijk omdat dat de enige plek is waar 

jongeren een groot deel van de week in aanraking komen met (onderwijs) professionals. 

Vandaar ook dat de gemeenten in Midden Brabant  de volgende kaders mee willen geven voor de 

inrichting van de zorgstructuur binnen het brede veld van het onderwijs, van 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen  tot het middelbaar beroepsonderwijs.  
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Het betreft kaders in de enge zin van het woord. Ze geven de hoofdlijnen aan en de visie waarop 

de gemeenten in Midden Brabant de aansluiting op en de toegang tot de jeugdhulp vanuit het 

onderwijs willen inrichten. De specifieke inrichting is afhankelijk van de situatie per gemeente, 

wijk en school en de lokale omstandigheden.  

1. Onderwijs maakt een belangrijk deel uit van de pedagogische civil society 

De school is  een belangrijke en cruciale plek waar kinderen en jongeren zich 

ontwikkelen, niet alleen cognitief. Het onderwijs is een belangrijk onderdeel  van de 

leefwereld van het kind en van de ouders.  Onderwijs en bijdragen  aan de opvoeding van 

kinderen is niet te scheiden. Om die reden maakt het onderwijs een belangrijk deel uit 

van de pedagogische civil society, het gewone leven, de O-de de lijn. 

2. Ontwikkelen, opvoeden en hulp gaan samen 

Ontwikkeling, opvoeding en hulp moeten in het onderwijs hand in hand gaan, zonder 

duidelijke scheidslijnen. Ondersteuning, hulp, burgerschap, e.d. is binnen het onderwijs 

als het ware op “natuurlijke” wijze ingebouwd in het ontwikkelingsperspectief op het 

kind. Vandaar ook dat ondersteuning, als die nodig is, aan moet sluiten op en bij het 

onderwijs. 

Daarvan uitgaande is het noodzakelijk dat de volgende "taakverdeling" tussen onderwijs 

en ondersteuning gehanteerd wordt. 

� Onderwijs kijkt  met een brede blik naar de ontwikkeling van kinderen op  

cognitief, sociaal en  emotioneel vlak.  

� Onderwijs signaleert wanneer deze ontwikkeling stagneert of  problemen 

ondervindt  en bespreekt dit allereerst met het kind en de ouders. 

Onderwijs bekijkt samen met kind en ouders of de situatie zelfstandig 

opgepakt kan worden en waar eventueel ondersteuning nodig is. Daarbij 

is het onderwijs  in staat tot en geeft waar nodig ouders, kinderen en 

jongeren advies en informatie over normen, waarden, maatschappelijke 

verwachtingen, opvoeding etc. 

� Bij stagnatie van of problemen bij de ontwikkeling c.q. opvoeding van het 

kind waarbij ouders  ondersteuning niet zelf kunnen regelen zal het 

onderwijs: 

• Zelf ondersteuning bieden als het onderwijs gerelateerde 

ondersteuning is. 

• De frontlijnmedewerker inschakelen als andere (meer sociaal 

maatschappelijke en emotioneel gerichte) ondersteuning nodig is.  

 

3. De toegang tot ondersteuning of hulp vindt plaats op de school 

Voor de jeugd vormt het onderwijs zoals aangegeven de belangrijkste plaats voor 

signalering en doorgeleiding van problemen die in het gewone leven , de 0 de lijn (waar 

het onderwijs toe behoort),niet opgelost kunnen worden . Onderwijs is in dit verband 

extra belangrijk omdat dit de  plek is waar jongeren een groot deel van de week in 

aanraking komen met (onderwijs) professionals. 
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Daarom organiseren de gemeenten, die verantwoordelijk zijn  voor het organiseren van 

de toegang tot ondersteuning en hulp, deze zo veel mogelijk binnen het onderwijs  door 

de inzet van frontlijnmedewerkers (generalisten), die eenduidig en methodisch 

verantwoord acteren. 

Deze generalistische professional kijkt breed naar het hele systeem (gezin), gaat na wat 

de burger en zijn omgeving zelf kan, bepaalt welke ondersteuning nodig is, en zorgt dat 

de regie (zoveel mogelijk) bij de burger blijft. 

De frontlijnmedewerker bepaalt ook wanneer er méér nodig is en zorgt voor een 

passend vervolg. Een passend vervolg kan zijn: nadere diagnostiek ten behoeve van 

aanvullende specialistische hulp.  Het passende vervolg kan ook door de 

frontlijnmedewerker zelf worden uitgevoerd. 

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang; 

� Richtinggevend voor de selectie van de  frontlijnmedewerkers is het 

profiel dat goedgekeurd wordt door de gemeente. De huidige functies van 

de zorgprofessionals die op de scholen  werkzaam zijn (o.a. 

schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige/ jeugdarts, overige  

instellingen ) zijn daarbij niet leidend.  

� De inzet,  beschikbaarheid en werkwijze van de frontlijnmedewerker 

wordt bepaald door de kenmerken van de leerlingen op de 

desbetreffende school (zie onderwijsprofielen scholen) en de lokale 

accenten per gemeente . 

� Van de school c.q. de leerkracht wordt verwacht dat, wanneer 

ondersteuning ook het functioneren van het kind in de klas raakt, hij/zij 

hieraan een bijdrage levert. 

� Voor het goed kunnen functioneren van de frontlijngeneralisten is een 

goede inbedding in en samenwerking met het onderwijs van belang . De 

zorgstructuur binnen het onderwijs moet daarvoor op orde zijn.  

Voor de nadere uitwerking  van de frontlijn jeugd wordt verwezen naar de 

kaderstellende uitspraken binnen die frontlijn. 

4. Sluitende afspraken zijn essentieel tussen onderwijs en gemeente 

Opdrachtgevers  ( samenwerkingsverbanden en gemeenten) maken sluitende afspraken 

over de verbinding van de zorgstructuren binnen hun domeinen. Deze afspraken zijn 

zodanig vormgegeven dat alle kinderen voor hen geschikte scholing ontvangen en dat 

alle gezinnen/jeugdigen, die dat nodig hebben, jeugdhulp krijgen. 

Omdat beide opdrachtgevers op dit specifieke terrein van elkaar afhankelijk zijn kunnen 

zij elkaar ook aanspreken op de inrichting van die structuren en het functioneren 

daarvan. 
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5. Afstemming tussen onderwijs en gemeenten voor zwaardere 

ondersteuningsvormen 

De grootste kans op een blijvende verandering bij problemen wordt bereikt door een 

gezamenlijke aanpak op zoveel mogelijk leefdomeinen. Zowel het onderwijs als de 

jeugdhulp kennen een systeem van opschaling bij zwaardere problemen. Binnen het 

onderwijs zijn dat vormen van speciaal onderwijs en binnen de jeugdhulp de 

zogenaamde tweedelijns of specialistische voorzieningen.  

Gemeenten en  samenwerkingsverbanden  maken sluitende afspraken over die toegang 

en spreken elkaar ook aan op het functioneren van die toegang. Deze afspraken zijn 

zodanig vormgegeven dat toegang tot een zwaardere vorm van onderwijs niet mogelijk 

is zonder afspraken voor een jeugdhulpaanpak en omgekeerd. 

Gemeenten stellen daarnaast  met aanbieders van ondersteuning en hulp een 

escalatieprocedure vast voor die gevallen waarin ketencoördinatie en afstemming niet 

volstaat. Binnen de Wet op het Passend Onderwijs is deze escalatieprocedure ook 

geregeld voor de onderwijsbesturen. 

Om de samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen te bevorderen wordt ingezet op een 

aantal gemeenschappelijke activiteiten: 

Sociale kaart 

Het samenwerkingsverband heeft een sociale kaart gemaakt van de regio. Hierop staan allerlei 

instellingen en hulpverleners vermeld, waar de scholen contact mee onderhouden. Scholen die 

ervaringen met een bepaalde instantie hebben, staan erbij vermeld. Scholen kunnen contact met 

elkaar opnemen om ervaringen uit te wisselen. De makelaar van het samenwerkingsverband 

onderhoudt de sociale kaart. 

Categorieën die op de sociale kaart staan zijn: 

� Dyslexie 

� Fysiotherapie 

� Logopedie 

� Motorische remedial teaching 

� Psychologische onderzoeken 

� Regietabel bij zorgcoördinatie van organisaties  

� Remedial teaching 

� Sociale vaardigheidstrainingen en speltherapie 

� Overig 

Actief Ouderschap / Educatief Partnerschap 

Scholen krijgen de gelegenheid om op teamniveau zich verder te bekwamen in het bevorderen 

van partnerschap met ouders. Het samenwerkingsverband  organiseert in samenspraak met de 

gemeenten een aanbod dat scholen kunnen inzetten. De begeleiding Actief Ouderschap / 

Educatief Partnerschap is voor alle scholen beschikbaar en wordt bekostigd door het 

samenwerkingsverband in samenspraak met de gemeenten. 
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De frontlijnmedewerker beschikbaar voor elke school 

Analoog aan de consulent die het Zorgteam adviseert en het primaire onderwijsproces 

ondersteunt, is voor elke school een frontlijnmedewerker beschikbaar die adviseert en licht 

curatieve zorg verleent in de gezinnen. Indien noodzakelijk schakelt de frontlijnmedewerker op 

naar eerste- en tweedelijns ondersteuning. De frontlijnmedewerker behoudt het overzicht en de 

regie. De fontlijnmedewerker wordt bekostigd door de gemeenten. 
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Overgang naar het basisonderwijs 

In de regio van Plein 013 is de overdracht van een voorschoolse voorziening naar het 

basisonderwijs op verschillende manieren geregeld. In bijna alle situaties is er minimaal sprake 

van een papieren overdracht. De informatie in de huidige instrumenten is beschreven in 

kenmerken van de leerling. De instrumenten gaan daarbij in meer en mindere mate uit van een 

positieve vraagstelling. Bij leerlingen met extra (onderwijs)ondersteuningsbehoeften leidt dit 

echter tot een ontkennend antwoord, waardoor ook in een formulier met positief opgestelde 

vragen een negatief beeld van een leerling naar voren komt. 

In het project Klemtoon op Taal, gericht op het bestrijden van taalachterstand bij jonge 

kinderen,  wordt ook veel aandacht besteed aan de overdracht van voorschoolse opvang naar 

basisschool. Het is van belang dat de ontwikkeling van Klemtoon op Taal nauwgezet worden 

gevolgd en specifiek waar het gaat om overdracht van voorschool naar basisschool regionale 

afspraken worden gemaakt.  

Voor een goede doorgaande lijn van 4-jarige kinderen en in het bijzonder de kinderen met 

verhoogd risico, is het van belang dat er goede uitwisseling plaatsvindt tussen de professional 

van de voorschool en de professional van de vroegschool. Plein 013 zal hier veel aandacht aan 

geven. 

Plein 013 bevordert een warme overdracht tussen voorschool en vroegschool. Uit oogpunt van 

uitwisselbaarheid is het van belang dat er uniformiteit is over de wijze waarop deze overdracht 

plaatsvindt.  

Daarnaast wil Plein 013 veel investeren in kennisoverdracht naar de voorscholen over inhoud 

en procedures. 

Heel specifiek geldt deze inspanning voor medisch kinderdagverblijven en de instanties voor 

jeugdzorg waaruit veel leerlingen uit de risicogroep worden doorverwezen.  
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Overgang naar het voortgezet onderwijs 

In de ontwikkeling van kinderen is de leeftijd tussen 12 en 15 jaar een markante. Ze ontgroeien 

in een korte tijd de kinderperiode en ontwikkelen door naar jong volwassene. In deze toch al 

turbulente periode maken ze ook de overstap naar het voortgezet onderwijs. Van een meer 

beschermende omgeving naar een omgeving waarin eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid belangrijk zijn. Voor veel leerlingen heeft deze overgang een afbreukrisico. Dit 

geldt in het bijzonder voor de leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning.  

Voor een goede doorgaande ontwikkeling is het van belang dat de overgang naar het voortgezet 

(speciaal) onderwijs voor leerlingen zo soepel mogelijk verloopt. Professionals die daar bij 

betrokken zijn moeten de geboden ondersteuning kunnen voortzetten. Hiervoor is overleg en 

afstemming van groot belang.   

 

Bestuurlijk overleg 

De besturen van de samenwerkingsverbanden PO 30-04 en VO 30-04 komen door middel van 

een periodiek overleg tot kaderstellende afspraken over 

• -Toelatingsprocedure VO (advies, keuze, aanmelden, toelaten en inschrijven) 

• -Overdracht dossiers 

• -Overdracht arrangementen 

• -Omgaan met de zorgplicht 

Het ligt in het streven om het bestuurlijk overleg tegelijkertijd met de betreffende gemeenten te 

voeren zodat ook elementen als leerplicht, huisvesting en leerlingenvervoer kunnen worden 

betrokken. Hiervoor zou de bestaande Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van de 

onderscheidenlijke gemeenten kunnen worden benut. 

Het bestuurlijk overleg leidt tot uitvoeringsopdrachten aan de samenwerkingsverbanden PO en 

VO. Deze werken gezamenlijk de opdrachten uit en rapporteren aan het bestuurlijk overleg. 

 

Profielen en werkwijzen 

Zowel in samenwerkingsverband Plein 013 als in het samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs wordt door middel van IVO de ondersteuningsbehoefte van leerlingen beschreven en 

het ondersteuningsprofiel van de school geduid. Hierdoor is een belangrijke stap gezet waardoor 

de overdracht van leerlingen soepel kan verlopen, het aanbod op dezelfde thema’s te vergelijken 

is en in de communicatie met elkaar en met ouders dezelfde taal gesproken kan worden. 
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Warme overdracht 

De scholen van Plein 013 en de scholen voor voortgezet onderwijs moeten een warme 

overdracht organiseren als zij denken dat kennis over de leerling noodzakelijk is om een 

doorgaande ontwikkeling te garanderen. De leerlingen die een specifieke aanpak nodig hebben 

of bij de overgang naar het voortgezet onderwijs zijn aangewezen op een arrangement zijn extra 

gebaat bij deze warme overdracht. De warme overdracht wordt door scholen onderling 

geregeld. 

Ten behoeve van een efficiënte inrichting van deze warme overdracht heeft Plein 013 een 

digitaal overdrachtsdossier ontworpen voor de leerlingen met een arrangement. Aanvullend op 

de gangbare didactische gegevens en gegevens over werkhouding en sociaal-emotionele 

ontwikkeling worden de ondersteuningsbehoefte en het arrangement voor de leerling expliciet 

aan de orde gesteld. Ouders en leerling zijn tijdens de overgang naar het voortgezet onderwijs 

eigenaar van het dossier en nemen het mee naar de school voor voortgezet onderwijs. De warme 

overdracht vindt vervolgens plaats tussen de professional uit het primair onderwijs en de 

professional uit het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Voor alle leerlingen met een arrangement is een warme overdracht verplicht.  

 

Leerlingen beter betrekken bij de overdracht 

Het samenwerkingsverband primair onderwijs wil samen met het samenwerkingsverband 

voortgezet onderwijs een project starten om de warme overdracht ook via de leerling zelf te 

organiseren. De leerlingen gaan in deze overdracht zelf aangeven wat zij belangrijk vinden bij de 

overgang naar het voortgezet onderwijs en wat zij daarbij aan ondersteuning nodig denken te 

hebben. De leerlingen beschrijven dit op een eigen overdrachtsformulier dat is gekoppeld aan de 

vijf velden van IVO. De leerling wordt op deze wijze (mede)eigenaar van de informatie die over 

hem of haar wordt overgedragen. Voor veel leerlingen zijn deze vormen van warme overdracht 

voldoende, waarmee de voortgezet onderwijsscholen in staat zijn om deze leerlingen een 

passend aanbod te doen.  

 

Overgang van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 

Een voordeel van de Leerling Gebonden Financiering (lgf) was dat de middelen van de rugzak 

overdraagbaar waren aan de vervolgschool in het voortgezet onderwijs. Nu deze systematiek 

vervalt, zal daar een nieuwe systematiek voor in de plaats moeten komen. Vooralsnog gaat Plein 

013 er van uit dat de arrangementen zoals die in het primair onderwijs zijn geboden worden 

voortgezet in het vervolgonderwijs. Hierin kunnen de scholen van Plein 013 een belangrijke rol 

vervullen in de voorlichting aan ouders, leerlingen en scholen. Uiteindelijk zullen ouders zelf in 

gesprek gaan met de school voor voortgezet onderwijs om het arrangement af te spreken.  
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Overgang van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring  

Plein 013 beschouwt alle leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs als leerlingen met een 

arrangement. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs vervallen alle arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaringen. Deze worden vervangen door nieuwe arrangementen binnen het 

voortgezet onderwijs.  

 

Leerplicht 

Er is nauw overleg tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs over leerlingen die thuis 

zitten of dreigen thuis te komen zitten. Beide samenwerkingsverbanden spreken uit dat geen 

enkele leerling thuis zit omdat er geen passend onderwijsaanbod is. 
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Geschillen 

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over het in te zetten arrangement wordt de 

makelaar van het samenwerkingsverband ingeschakeld voor mediation. Eventueel kan gebruik 

gemaakt worden van de Landelijke onderwijsconsulenten. Het gaat hierbij niet om ‘gelijk 

krijgen’ en ‘winnen’, zoals bij een juridische procedure of bij een geschillencommissie het geval 

is. De makelaar spant zich in om ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. 

De makelaar doet geen uitspraak over het geschil of conflict, maar begeleidt de betrokkenen in 

hun overleg en onderhandelingen. Als het uiteindelijk niet lukt om te komen tot 

overeenstemming kan de school, de ouders of het samenwerkingsverband het dossier 

voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze commissie doet een voor alle partijen bindende 

uitspraak. 

Ouders kunnen altijd een klacht indienen bij het bestuur van de school. De klachtenregeling van 

het bestuur is te vinden op de website van het betreffende schoolbestuur. De commissie hoort 

partijen, toetst of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na afweging van de betrokken 

belangen genomen en/of uitgevoerd kon worden en doet een voor alle partijen bindende 

uitspraak. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de 

rechter of de commissie gelijke behandeling. 

Wanneer de klacht een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband betreft, 

kunnen ouders en/of schoolbestuur bezwaar maken tegen het besluit van het 

samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid tot een speciale school voor basisonderwijs of 

tot het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft een regeling voor bezwaarschriften 

vastgesteld, die ten minste inhoudt dat het samenwerkingsverband over het bezwaar het advies 

inwint bij een daartoe ingestelde adviescommissie. Deze procedure staat open voor 

schoolbesturen en voor ouders. Er zijn voor de bezwaarmakers geen kosten aan verbonden. 

Het samenwerkingsverband informeert de ouders over de bezwaarmogelijkheden en  –

procedure tezamen met de mededeling over het besluit. Informatie over de bezwaarprocedure is 

op te vragen bij het samenwerkingsverband.  

Mogelijke geschillen: 

*partij waarvoor beroep open staat 

 

Procedure bij een geschil over toelating of verwijdering 

*Ouders • Onderwijsconsulent (Mediation) 

• Schoolbestuur waarna beroep bij 

bestuursrechter of burgerlijke rechter 

• Landelijke geschillencommissie Passend 

onderwijs 

• College voor de Rechten van de Mens 
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Procedure bij een geschil over het ontwikkelingsperspectief 

*Ouders • Klachtencommissie van de school 

• Schoolbestuur  

• Landelijke geschillencommissie Passend 

onderwijs  

• Beroep bij bestuursrechter of burgerlijke 

rechter 

 

Procedure bij een geschil over extra ondersteuning 

*Ouders versus school • Klachtencommissie van de school 

• Onderwijsconsulenten 

• College voor de Rechten van de Mens 

• Beroep bij bestuursrechter of burgerlijke 

rechter 

 

Procedure bij een geschil in medezeggenschap 

*Samenwerkingsverband versus OPR 

Indien OPR niet instemt met ondersteuningsplan 

 

*School versus *MR 

Bij een geschil over het ondersteuningsprofiel van 

de school 

• Landelijke Commissie voor Geschillen 
medezeggenschap (de LCG WMS) 

 

 

Geschil over het niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring 

*Ouders versus samenwerkingsverband 

*Schoolbestuur versus samenwerkingsverband 

 

• Bestuur Samenwerkingsverband 

• Adviescommissie TLV 
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Meerjarenbegroting 

Onderstaande begroting is gebaseerd op de elementen uit de wet Passend onderwijs en de 

AMvB’s die zijn gepubliceerd door het ministerie van OCW. Het meest actuele overzicht van 

OCW, beschikbaar gesteld op 22 april 2013 is leidend bij de meerjarenbegroting. 

Om een goede inschatting te kunnen maken van de financiële gevolgen van Passend onderwijs is 

een analyse gemaakt van de krimp in de regio. Er is een algemene krimp voorzien van 5% in de 

komende vijf jaren. In sommige gebieden van onze regio is de krimp zelfs groter. Deze 

geprognosticeerde krimp is toegepast op een aantal onderdelen van de baten in de 

meerjarenbegroting die betrekking hebben op de berekening op basis van de basispopulatie. 

Om te kunnen  bepalen welk deel van de middelen worden gealloceerd naar de scholen is een 

uitvoerige analyse gemaakt van de leerling stromen. Deze leerling stromen per 1-10-2012 zijn 

bepalend voor de berekening van het schooldeel en het samenwerkingsverbanddeel. Het 

schooldeel is het budget dat behoort bij het deel van de leerlingen die vanuit de (speciale) 

basisscholen zijn uitgestroomd naar SBO of SO. Het deel voor het samenwerkingsverband is het 

overige deel van de lichte en zware ondersteuningskosten. 

Een aantal onderdelen van de begroting is sterk afhankelijk van moeilijk te voorspellen leerling 

stromen. In het bijzonder geldt dit voor de voorinstroom, de verhuizers, de leerlingen in cat. 3 en 

de residentieel geplaatste leerlingen. Deze groepen leerlingen komen alle voor rekening van het 

samenwerkingsverband en maken de opdracht voor het samenwerkingsverband erg complex. 

 

 

Toelichting op de onderdelen van de begroting: 

Lichte ondersteuning Baten lichte ondersteuning op basis van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Dit bedrag 

wordt jaarlijks met 1% minder begroot in verband met de geprognosticeerde krimp.  

Reguliere deel rugzakken o.b.v. 1-10-13 Deze baten zijn gebaseerd op geactualiseerde beschikkingen 2013-2014. 

25,- per leerling in bao en sbo TAB Deze baten zijn bestemd voor inzet begeleiding scholen en zijn verminderd t.o.v. 2012 i.v.m. krimp.  

Normatieve ondersteuningsbudget Dit is het budget voor de zware ondersteuning, na aftrek van de rugzakmiddelen. Het 

ondersteuningsbudget is gebaseerd op de telgegevens van 1-10-2011 en staat vast maar is onderhevig 

aan het aantal leerlingen bao + sbo in het samenwerkingsverband. Dit bedrag wordt jaarlijks met 1% 

minder begroot in verband met de geprognosticeerde krimp. 

Bijdrage OCW i.h.k.v. verevening Dit bedrag staat vast. 

Interest Verwachte opbrengst uit rente. 

Inkomsten uit projecten i.h.k.v. overhead Baten die voortkomen uit projecten die door het samenwerkingsverband worden georganiseerd en 

waarvoor personeel van het samenwerkingsverband wordt ingezet. 

 

 

 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
63 

Personeel SWV Dit bedrag is gebaseerd op de loonkosten voor directeur wtf 1, beleidsmedewerkers wtf 1,4, 

secretariële ondersteuning wtf 0,8. 

  

Huisvesting en bureaukosten incl. AB Huisvestingslasten op basis van huidige uitgaven drie verbanden. Met ingang van 1-8-2015 

hogere lasten in verband met huisvesting AB. 

 

Administratie en beheer Administratiekantoor en verzekeringen. 

 

Afschrijvingen Afschrijvingen hebben betrekking op aan te schaffen meubilair, kantoorinrichting en ICT 

Ondersteuningsplanraad vacatiegeld, vergaderen, 

scholing 

De ondersteuningsplanraad bestaat uit 12 leden. Deze leden worden op basis van vacatiegelden 

vergoed voor hun vergaderingen. Daarnaast vergaderkosten en faciliteiten literatuur, scholing en 

begeleiding. 

 

MR De MR bestaat uit 3 personeelsleden. Vast budget voor vergaderen, literatuur, scholing en 

begeleiding 

Deskundigenadvies TLV Gebaseerd op de huidige deskundigeninzet waarbij het deskundigenteam wordt beperkt tot twee 

personen en het aantal dossiers zal zijn beperkt tot plusminus 300. 

 

Controller wtf 0,1 In te huren controller die maandelijkse rapportage aanlevert van leerling gegevens en financiële 

voortgang.  

 

Schoolmaatschappelijk werk / JGZ i.h.k.v. Transitie 

Jeugdzorg 

Gelijk aan het niveau van de huidige samenwerkingsverbanden. Voorwaarde is dat OCW deze 

middelen beschikbaar stelt. 

 

Projecten t.b.v. scholen inclusief netwerken en 

studiedagen 

Kosten netwerkbijeenkomsten, ondersteuning en begeleiding, studiedagen, scholingsaanbod  

Ondersteuning scholen (voorheen AB) Dit bedrag is gekoppeld aan het bedrag voor de rugzakleerlingen. Betreft het niveau van 1-10-

2013. Indien voor 1 mei 2014 overeenstemming is over de inzet van personeel kan dit bij DUO 

worden gemeld en komen de middelen per 1-8-2014 beschikbaar. Zonder deze opting out komen 

de middelen beschikbaar per 1-8-2015 en geldt een herbestedingsverplichting van een jaar. 

 

Kosten Ondersteuningsprofielen Kosten externe audit gekoppeld aan ondersteuningsplanperiode. 

 

Leerlingmiddelen voorinstroom en verhuizers Het leerlingendeel dat door het samenwerkingsverband wordt bekostigd. Dit deel is berekend op 

basis van het aantal leerlingen 1-10-2012 die niet afkomstig waren van een (speciale) basisschool 

uit het verband. 

Het bedrag is jaarlijks gekort met 1% i.v.m. krimp. Daar bovenop is het bedrag gekort met 

percentages van de vereveningsopdracht. 

 

Extra ondersteuningsmiddelen (vangnet) Vanwege onzekerheid over het verloop van de leerling stromen is een extra buffer ingebouwd als 

vangnet voor het samenwerkingsverband.  

 

Cat 3 leerlingen vanuit basisschool straks voor rekening 

swv. 

 

De kosten van begeleiding van de cat 3 leerlingen komen voor rekening van het 

samenwerkingsverband. Het grootste deel van deze kosten zit al in het bedrag ‘Leerlingmiddelen 

voorinstroom en verhuizers’ Een klein aantal leerlingen (5) is afkomstig van basisscholen. Dit 

deel komt in de toekomst ook voor rekening van het samenwerkingsverband.  Het bedrag is 

gebaseerd op het aantal leerlingen per 1-10-2012. 

 

AWBZ Dit bedrag is ontleend aan de 10 M. regeling AWBZ. Uit deze regeling kunnen LG of MG leerlingen 

door extra ondersteuning vanuit de AWBZ deelnemen aan het onderwijs. Het bedrag is gebaseerd 

op de leerlingen die op 1-10-2012 gebruik maken van deze regeling. 

 

Groeiregeling SO Het bedrag van de oude groeiregeling SO wordt opgenomen in het normatieve 

ondersteuningsbudget. Dit bedrag in de begroting is gebaseerd op 7,- euro per leerling in het 

samenwerkingsverband, conform de richtlijnen van OCW. 

 
 

Leerling middelen o.b.v. SBO 1-10-12, SO 1-10-12 en rugzak 

1-10-13 

Het leerlingendeel dat wordt gealloceerd naar de (speciale) basisscholen. Dit deel is berekend op 

basis van het aantal leerlingen 1-10-2012 die afkomstig waren van een (speciale) basisschool uit 

het verband. Van dit budget gaan deze scholen de arrangementen bekostigen van leerlingen die 

langer dan een half jaar op school zitten.  

Het bedrag is jaarlijks gekort met 1% i.v.m. krimp. Daar bovenop is het bedrag Rugzak en SO 

gekort met percentages van de vereveningsopdracht. 

 

Extra ondersteuningsmiddelen (impuls) Het budget leerlingmiddelen is slechts toereikend voor de kosten van zittende leerlingen in het 

SBO en SO. Om scholen extra ruimte te bieden om eigen beleid te voeren, worden extra middelen 

beschikbaar gesteld aan de (speciale) basisscholen. Verdeling op basis van leerlingenaantal t-1. 
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Organisatie van het samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverband Plein 013 met OCW nummer PO 3004 omvat alle binnen de gemeenten 

Alphen-Chaam (postcode 5130-5131), Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg gelegen 

vestigingen van reguliere basisscholen, speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs 

behorend tot cluster 3 en 4. Indien het bevoegd gezag van een school voor speciaal onderwijs 

behorend tot cluster 3 en 4 waarvan de vestiging of vestigingen zijn gelegen buiten het gebied 

van ons samenwerkingsverband wenst deel te nemen aan het samenwerkingsverband, wordt dit 

bevoegd gezag niet uitgesloten van deelname aan het samenwerkingsverband. In ons 

samenwerkingsverband zijn 16 aangesloten schoolbesturen. Het bestuur van de stichting wordt 

gevormd door 16 afgevaardigden van deze schoolbesturen. Het samenwerkingsverband telt op 

teldatum 1-10-2012 23.234 basisschoolleerlingen, 889 leerlingen in het speciaal basisonderwijs 

en 486 leerlingen in het speciaal onderwijs. In totaal heeft Plein 013 24.609 schoolgaande 

leerlingen. 

Het bestuur van de stichting heeft gekozen voor een bestuur-directeur model waarbij de 

directeur een statutair beschreven opdracht heeft. Op termijn willen de aangeslotenen overgaan 

op een raad van toezicht model. 

Het organogram van de stichting kent de volgende formele onderdelen: 

 

Het bestuur van de stichting  

Het bestuur van de stichting bestaat uit 16 bestuursleden, waarvan een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester. Elk bestuurslid vertegenwoordigt een aangesloten schoolbestuur. 

Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus. Mocht deze niet bereikt worden dan is een 

reglement voorhanden waarin stemverhoudingen zijn opgesteld. 

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. In het bijzonder draagt ze 

eindverantwoordelijkheid in het realiseren van de doelstellingen van de stichting en het 

uitvoeren van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband. Het is voorbehouden aan het 

bestuur om besluiten te nemen over: 

• Strategische doelstellingen 

• Vaststellen Ondersteuningsplan, meerjarenbeleid en meerjarenbegroting 

• Jaarrekening en jaarverslag van de Stichting 

• Aanwijzen registeraccountant 

• Benoeming en ontslag en vaststelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de 

directeur 

• Het vaststellen van reglementen waaronder reglement medezeggenschap, reglement 

Ondersteuningsplanraad, reglement OOGO 

Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toeziend bestuursconcept en fungeert als 

intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden welke door hem aan de directeur zijn gemandateerd en staat 

hij de directeur met raad terzijde.  
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Directeur van het samenwerkingsverband 

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stichting. Hij neemt besluiten 

over alle zaken die niet zijn voorbehouden aan het bestuur en legt daarover verantwoording af 

aan het bestuur. De directeur geeft leiding aan het personeel dat is verbonden aan het 

samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het 

ondersteuningsplan. In het managementstatuut is de vooraf bepaalde handelingsruimte 

vastgesteld waarbinnen de directeur zijn taken en bevoegdheden dient uit te oefenen. 

Medewerkers van het samenwerkingsverband 

Directeur en secretaresse zijn functies in het samenwerkingsverband. 

Stafmedewerkers, Makelaars, Projectleiders, Deskundigenadviseurs, Consulenten, Experts, zijn 

taken binnen het samenwerkingsverband. Deze taken kunnen door verschillende of meerdere 

personen worden verricht.  

Dit betekent dat de verschillende medewerkers van Plein 013 in dienst kunnen zijn bij de 

stichting, gedetacheerd kunnen worden bij een van de aangesloten besturen of kunnen worden 

ingehuurd door middel van een Payroll constructie. 

Voor de medewerkers die in dienst zijn bij de stichting is een functiebeschrijving opgesteld en 

gelden arbeidsvoorwaarden conform de cao Primair Onderwijs. Voor de overige medewerkers is 

een taakomschrijving opgesteld. Voor alle medewerkers is een normjaartaak beschreven.  

Het bestuur benoemt personeelsleden in dienst van de stichting. De directeur is belast met de 

arbeidsvoorwaarden en de inzet en begeleiding van de personeelsleden die een dienstverband 

hebben bij de stichting of werkzaamheden verrichten voor het samenwerkingsverband. Deze 

laatste taak kan hij delegeren. 

De directeur voert, indien nodig, Decentraal Georganiseerd Overleg met de vakcentrales. 

Medezeggenschapsraad 

Indien meer dan twee personen in dienst zijn bij de stichting zal een MR worden ingericht. De 

directeur van het samenwerkingsverband maakt geen deel uit van de MR. De WMO is leidend 

voor de inrichting van de MR. 

Klankbordgroep 

De Klankbordgroep bestaat uit directeuren en IB-ers uit basisscholen, speciale basisscholen en 

scholen voor speciaal onderwijs. De groep vervult een klankbordfunctie voor de directeur bij 

beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering en heeft een signaalfunctie voor opmerkingen uit het 

veld. De Klankbordgroep heeft haar eigen agenda, kiest haar eigen voorzitter en kan de directeur 

gevraagd en ongevraagd adviseren. De leden van de Klankbordgroep vervullen hun taak zonder 

last of ruggenspraak. De directeur wijst de leden van de Klankbordgroep aan. 
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Ondersteuningsplanraad 

De Ondersteuningsplanraad van Plein 013 bestaat uit 12 leden waarvan 6 ouders en 6 

personeelsleden uit de scholen. In het reglement is opgenomen dat de speciale basisscholen en 

scholen voor speciaal onderwijs met voorrang vertegenwoordigd zijn. 

De Ondersteuningsplanraad heeft de wettelijke taak om het Ondersteuningsplan te toetsen. Het 

bestuur heeft instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig voordat ze het 

Ondersteuningsplan kan vaststellen. De directeur van het samenwerkingsverband voert de 

gesprekken met de Ondersteuningsplanraad. 

Samenwerkingsverband Plein 013 kiest voor een actieve en proactieve rol voor de 

Ondersteuningsplanraad. Dit betekent dat het samenwerkingsverband de 

Ondersteuningsplanraad zal steunen bij verdere professionalisering, zal faciliteren en zal 

openstaan voor tussentijds overleg over lopende zaken en voorbereidingen op beleidszaken. Op 

deze wijze blijft de Ondersteuningsplanraad op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en is 

zij in staat om de directeur scherp te houden als er sprake is van ontwikkelpunten. Ook kan de 

Ondersteuningsplanraad gebruikmaken van het initiatiefrecht, zoals omschreven in artikel 6 van 

de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Dit betekent dat de ondersteuningsplanraad onder 

andere voorstellen kan doen aan de directeur van het samenwerkingsverband. 

Overleg met gemeenten 

In de wet is verankerd dat het concept ondersteuningsplan door het samenwerkingsverband ter 

bespreking wordt voorgelegd aan de betrokken gemeenten. Ten behoeve van dit Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)  is in samenspraak met de vijf gemeenten een 

reglement opgesteld. Het samenwerkingsverband hecht grote waarde aan het overleg. Veel van 

de beleidsvoornemens in het ondersteuningsplan hebben raakvlakken met gemeentelijk beleid. 

Te denken valt daarbij aan huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, 

onderwijsachterstandenbeleid en de Transitie Jeugdzorg. De partijen geven er de voorkeur aan 

om de gesprekken gezamenlijk met alle gemeenten te voeren. Hiermee wordt bevorderd dat er 

een gelijkgestemd beleid onder de gemeenten zal ontstaan.  

Het samenwerkingsverband pleit ervoor dat een ruim aantal onderwerpen aan bod kan komen. 

Een jaarlijks OOGO zou wenselijk zijn. Een aantal vragen dat aan bod kan komen: 

• In hoeverre komt de visie van het samenwerkingsverband en de gemeenten overeen als 

het gaat om de aansluiting Passend onderwijs en Jeugdzorg? 

• Is er een dekkend onderwijsaanbod? Zijn er thuiszitters? Is er veel grensverkeer? Wat 

zijn de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten? 

• Welke hulp in en om de school is gewenst? 

• Hoe kan het preventieve aanbod in gemeente/wijk verbonden worden met de 

basisondersteuning in de scholen? Hoe is de aansluiting tussen de 

ondersteuningsstructuur in de school en de lichte en zware zorg voor jeugd? Welke 

ondersteuningsarrangementen en tussenvoorzieningen zijn er beschikbaar voor lichte 

hulp? 

• Hoe wordt de doorgaande lijn voorschools – PO – VO gewaarborgd? 

• Wat zijn de verwachte consequenties voor de huisvesting in het onderwijs? 

• Wat zijn de verwachte consequenties voor leerlingenvervoer? 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
68 

• Welke middelen kunnen worden ingezet voor basisondersteuning/preventieve zorg in 

en om de school? Zijn er middelen voor projecten en experimenten met betrekking tot de 

afstemming van onderwijs en jeugdhulp? Hoe wordt afgestemd bij het toewijzen van 

lichte en zwaardere jeugdhulp? 

• Welke lokale en regionale kengetallen zijn beschikbaar? 

• Hoe kunnen we AWBZ middelen inzetten ten behoeve van leerlingen die anders geen 

onderwijs kunnen volgen? 

• Hoe kunnen we gezamenlijk beleid voeren over de residentieel geplaatste leerlingen? 

De directeur van het samenwerkingsverband bereidt de agenda voor het OOGO voor in 

samenspraak met betreffende ambtenaren van de gemeenten. Een delegatie van het bestuur 

voert het gesprek met de gemeenten. De directeur van het samenwerkingsverband kan als 

adviseur daarbij gevraagd worden. 

 

Het organogram van Plein 013 

 

 

 

Organogram Plein 013

Bestuur Alle aangesloten besturen vaardigen een bestuurslid af

Strategische doelstellingen, ondersteuningsplan, meerjarenbeleid,

meerjarenbegroting, jaarrekening en -verslag, duurzame relaties

Groeimodel naar toezichthoudend bestuur

Directeur Directeur statutair belast met dagelijks bestuur

Bestuur Functiebeschrijving en functiewaardering

Personeel Overleg met MR en ondersteuningsplanraad

Financiën

Externe contacten

Geschillen

Jeugdzorg

Managementteam Het managementteam is het hart van de organisatie

Onderling afstemmen: wekelijks

Twee vaste medewerkers Functiebeschrijvingen en functiewaarderingen

Twee medewerkers uit AB Bepalen van de gewenste beschikbaarheid

Aandachtsgebied Netwerk

Toeleiding Contacten Projectleiders projecten Consulenten en experts Opting out, voorkeur start 1-8-2014

Ondersteuning bij arrangementen Communicatie (website, ict, huisstijl) Kwaliteitszorg Taakbeschrijvingen

Makelaar Organisatie netwerken Ondersteuningsprofielen Werkindeling / taakbelasting bij swv

Deskundigenadvies Scholing en trainingen

Ondersteuningsprofielen Voorschool

Vroeghulp

Inhuren/detacheren op basis van dossiers/tijd

Orthopedagoog / GZ psycholoog Reglement

Onderwijskundige/Orthopedagoog/SO specialist Bezien of consulent als deskundige kan opereren

Leerlingen Financiën Functiebeschrijvingen en functiewaarderingen

Toeleiding Bepalen van de gewenste beschikbaarheid

Notuleren Bestuur, OPR, Klankbordgroep

Post en telefoon

Administratie

OOGOOndersteuningsplanraad

MR (personeel swv)

Klankbordgroep

Aandachtsgebied Toeleiding Aandachtsgebied Begeleiding scholen

Adviescommissie TLV

Commissie van deskundigen
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Doelstellingen voor de komende twee jaren 

Ondersteunen en faciliteren van extra ondersteuning 

• Er is een koppeling van het ondersteuningsprofiel gemaakt met de beleidscyclus van de 

afzonderlijke besturen  

• Voor elke basisschool en speciale basisschool is een consulent beschikbaar 

• Ondersteunen van de scholen bij het doorontwikkelen van hun ondersteuningsprofiel 

• Er is een makelaar beschikbaar voor ouders en scholen 

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten en studiedagen gericht op inhoudelijke thema’s 

uit de extra ondersteuning 

• Afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen, voorzien van deskundigenadvies 

• Aanbieden van trainingen, workshops gericht op teams en individuele leraren 

 

Samenwerking met de zorgpartners 

• Iedere school heeft een eigen CJG coach (frontlijnmedewerker) 

• Iedere school heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. 

 

De zorg voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen 

• Organiseren van aanvullende voorzieningen die voorzien in een behoefte bij de scholen 

• Digitale overdracht van leerlingen met een arrangement 

• Formulier voor de overdracht van voorschools naar vroegschools 

• Monitoring en onderzoek naar de uitvoering van de zorgplicht en leerlingen die 

thuiszitten of dreigen thuis te zitten 

 

Zicht op het verloop van arrangementen 

• Monitoren van de voortgang van leerlingen met extra ondersteuning  

• Monitoren van aanmelding, overgang en voortgang van leerlingen met extra 

ondersteuning bij het VO  

 

Ondersteuning van ouders 

• Beschikbaar stellen van Makelaars voor mediation 

• Aanbieden van training Actief Ouderschap / Educatief Partnerschap op alle scholen 
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De financiële beheersbaarheid en transparantie bewaken 

• Kapitalisatiefactor van maximaal 40% en een weerstandsvermogen van maximaal 20% 

• Er is een jaarlijkse monitoring ondersteuningsmiddelen van de scholen. 

 

Transparante organisatie 

• Voor alle medewerkers van het samenwerkingsverband is een functie beschreven 

• Voor alle medewerkers die taken verrichten is een taakomschrijving beschikbaar 

• Er is een managementstatuut voor de directeur 

 

Kwaliteitsbeleid en kengetallen 

• Ondersteuningsplan 

Het Ondersteuningsplan wordt ieder jaar geëvalueerd. Nieuwe ontwikkelingen worden direct 

meegenomen in het Ondersteuningsplan, waardoor de informatie altijd actueel is. De 

doelstellingen voor twee jaar schuiven ook mee, waardoor er altijd sprake is van een lange 

termijn beleid met een concreet uitgewerkt eerste jaar. Na het eerste ondersteuningsplan wordt 

het ondersteuningsplan vastgesteld voor vier jaar, volgens het wettelijke kader. 

• Activiteitenplan en de evaluatie 

Naast het ondersteuningsplan maakt het samenwerkingsverband voor ieder schooljaar een 

activiteitenplan. Dit activiteitenplan is in juni beschikbaar. Het activiteitenplan en de evaluatie 

vormen een vast agendapunt op bestuursvergadering einde schooljaar. De plannen en de 

resultaten zijn voor iedere betrokkene in het samenwerkingsverband zichtbaar en worden 

opgenomen op de website. 

• Kengetallen 

Jaarlijks stelt de directeur van het samenwerkingsverband een monitor op met daarin 

leerlinggetallen, kengetallen en financiële overzichten. 

 

Evaluatie samenwerkingsverband door de scholen 

Het samenwerkingsverband heeft een evaluatieformulier waarop scholen hun oordeel over het 

samenwerkingsverband kunnen geven. Het evaluatieformulier wordt ieder jaar door alle 

scholen ingevuld. Het betreft de beoordeling van de consulent, de makelaar en de activiteiten 

van het samenwerkingsverband. 

 

 

 



Samen werken aan de basis               Ondersteuningsplan Plein 013     2014 - 2016 
71 

Bestuursverslag 

De directeur van het samenwerkingsverband maakt voor het bestuur een bestuursverslag met 

daarin de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De inhoudelijke en financiële 

kengetallen van het samenwerkingsverband maken een vast onderdeel uit van het 

bestuursverslag. 

 

Functioneren van de medewerkers van het samenwerkingsverband 

De directeur voert met alle vaste medewerkers jaarlijks een functioneringsgesprek en om de 

twee jaar een beoordelingsgesprek. De evaluatie van de scholen en het stellen en bereiken van 

doelstellingen spelen daarin een belangrijke rol. 

Twee leden van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en om 

het jaar een beoordelingsgesprek.  

 

Inspectie van onderwijs 

Jaarlijks voert de inspectie een risicoanalyse uit op basis van de aanwezige kennis. Voor deze 

risicodetectie hanteert de inspectie een risicomodel dat is gebaseerd op zes parameters. De 

inspectie ontwikkelt en ijkt voor elke parameter normen. De parameters dienen alleen om te 

bepalen of er aanleiding is om in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband. Na dit 

gesprek kan blijken dat er geen aanleiding is om nader onderzoek te doen. De parameters zijn: 

• Thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs 

• Spreiding en doorstroom in het onderwijs 

• (Eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen 

• Signalen 

• Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de 

ondersteuningsmiddelen 

• De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar 

 

Overige kengetallen 

Om de doelstellingen en het beleid af te stemmen op ontwikkelingen houdt het 

samenwerkingsverband elk jaar de volgende gegevens bij: 

Inhoudelijk 

• Aantal leerlingen in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal 

onderwijs per school 

• Aantal scholen met aangepast toezicht binnen het samenwerkingsverband 

• Aantal toelaatbaarheidsverklaringen die zijn afgegeven 

• Aantal verwijzingen en terugplaatsingen, uitgesplitst per school 

• Aantal aangepaste ondersteuningsprofielen  
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• Ingezette arrangementen vanuit de scholen; periode, hoeveelheid ondersteuning, school 

en uitstroom, inzet vanuit de zorg  

• Ingezette arrangementen vanuit het samenwerkingsverband; periode, hoeveelheid 

ondersteuning, school en uitstroom, inzet vanuit de zorg 

• Aantal thuiszitters; meldingen van scholen en thuiszitters volgens de landelijke definitie 

• Aantal mediationtrajecten; aantal meldingen bij de landelijke geschillencommissie 

 

Financieel 

• Analyse ondersteuningsbudget schooldeel en de spreiding over de scholen en besturen 

• Analyse ondersteuningsbudget deel samenwerkingsverband 

• Voortgang meerjarenbegroting en trends 

• Rentabiliteit, Kapitalisatiefactor, Eigen vermogen, Weerstandsvermogen en Solvabiliteit 

van de stichting 
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Omgaan met persoonsgegevens 

Wanneer medewerkers van Plein 013 samen met scholen of andere instellingen leerlingen 

bespreken is de vraag aan de orde wat binnen de wettelijke kaders daarbij wel en niet is 

toegestaan. In alle gevallen waar binnen, door of met Plein 013 wordt gecommuniceerd over 

leerlingen of ouders worden strikte regels in acht genomen. 

Om privacy van leerlingen, ouders en medewerkers te waarborgen is door Plein 013 een 

Protocol Informatieverstrekking opgesteld. Dit protocol is ontleend aan de voorschriften van de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

In het Prototcol Informatieverstrekking worden hiertoe richtlijnen gegeven die houvast bieden 

bij de persoonlijke, professionele afwegingen die doorslaggevend zijn in het uiteindelijke 

handelen. Dit handelen dient altijd de wettelijke toets en de toets der zorgvuldigheid te kunnen 

doorstaan en het Protocol Informatieverstrekking kan daarbij houvast bieden. 

De  Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt het begrip ‘verwerken’ centraal. Dit zijn alle 

handelingen die met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Verzamelen, 

opslaan op een computer, overdracht van leerling gegevens, het bewaren van gegevens en de 

wijze waarop deze gegevens toegankelijk zijn. Door de definitie van verwerken in de wet geldt 

deze voor zowel mondeling als schriftelijk verstrekken. 

Plein 013 onderschrijft het belang van de bescherming persoonsgegevens, maakt daarover 

afspraken en ziet toe op naleving daarvan. Ze heeft dit in een Protocol vastgelegd. Het Protocol 

Informatieverstrekking is voor een ieder toegankelijk op de website www.plein013.nl  
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Aanvullende informatie 

Plein 013 hecht veel waarde aan communicatie en het transparant beschikbaar stellen van 

informatie voor ouders, scholen en partners. Naast nieuwsbrieven voor ouders, bulletins voor 

scholen en roadshows, netwerkbijeenkomsten en conferenties voor professionals en partners 

vervult de website  www.plein013.nl daarin een belangrijke rol. 

Omwille van de leesbaarheid zijn in dit ondersteuningsplan alleen de meest noodzakelijke 

schema’s, tabellen en overzichten opgenomen. De lezer die geïnteresseerd is in documenten die 

ten grondslag liggen aan bepaalde keuze kan op de website 

www.plein013.nl/ondersteuningsplan14-16 aanvullende informatie inzien of downloaden. 
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Ondertekening 

Dit ondersteuningsplan is iteratief tot stand gekomen. Dankzij de inbreng van werkgroepen, 

directies van scholen, IB-ers, ouders en externe deskundigen zijn opmerkingen, verbeteringen 

en vragen besproken en verwerkt in de verschillende concepten. Dankzij hun inbreng is het 

ondersteuningsplan een document geworden ‘leeft’ en veel draagvlak heeft. 

In haar vergadering van 22 januari 2014 heeft het bestuur van Plein 013 het ondersteuningsplan 

voorlopig vastgesteld zodat het kon worden voorgelegd aan OOGO en Ondersteuningsplanraad. 

 

In april 2014 heeft Op Overeenstemming Gericht Overleg plaatsgevonden met de gemeenten 

Alphen-Chaam, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg waarbij het voorliggende 

ondersteuningsplan uitgangspunt was. 

 

Op 1 maart 2014 heeft de Ondersteuningsplanraad ingestemd met het voorliggende 

ondersteuningsplan. 

Voorzitter OPR      Secretaris OPR 

      

_________________________________________   ______________________________________________ 

 

  

Op 26 maart 2014 heeft het bestuur het voorliggende ondersteuningsplan 2014-2016 definitief 

vastgesteld.  

Voorzitter bestuur Plein 013      Secretaris bestuur Plein 013 

      

_________________________________________   ______________________________________________ 

 


