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Kennismaking

2

• Mentimeter vraag 1 “Wie kijken er allemaal mee?”



Context
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• Het programmaplan is onderdeel van het Ondersteuningsplan Plein 013

• Het Ondersteuningsplan is in ontwikkeling (vaststelling maart 2022)



Achtergrond
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Achtergrond
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• Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften volgen veelal 
gesegregeerd onderwijs (SBO/SO).

• Er dienen nog stappen te worden gezet om m.b.t. de extra 
ondersteuning meer te gaan werken richting inclusiever 
onderwijs.

• Meer geïntegreerd en meer thuisnabij
• Samenwerking scholen onderling

• Inclusief onderwijs is een mensenrecht



Vragen
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Mentimeter vraag 2 “Passend onderwijs gaat wat mij betreft over…….”

Mentimeter vraag 3 “Welke bijdrage kan ik vanuit mijn functie leveren 
als het gaat om passend onderwijs? ”
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Twee pijlers
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1. De basisondersteuning in het BaO wordt verbeterd.

2.Uitbreiding van extra ondersteuning in het BaO.



Verschil basis- en extra 
ondersteuning
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• Basisondersteuning is het afgesproken geheel van preventieve en 
licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van 
alle scholen planmatig wordt uitgevoerd, waaronder het hebben van een 
ondersteuningsteam. 

• Extra ondersteuning is de ondersteuning die nodig is "bovenop" 
de basisondersteuning.
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Vraag
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Mentimeter vraag 4 “Ik zie de voordelen van meer leerlingen 

thuisnabij passend onderwijs?” (schaalvraag 1 t/m10)



Gewenste resultaten
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Meer leerlingen in de buurt krijgen Passend onderwijs

Pijler 1: 

• De basisondersteuning in het BaO is verbeterd;

• Er wordt minder een beroep gedaan op extra ondersteuning. 

Pijler 2:

• Meer integratie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

in het BaO in de buurt. 



Dit betekent…
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Pijler 1: 

• Buurten gaan gezamenlijk investeren in de randvoorwaarden; 

succesfactoren passend onderwijs.  

Pijler 2:

• Aanvullende expertise vanuit o.a. S(B)O en zorgpartners wordt 

“toegevoegd” aan het BaO in de buurt. 

• Start pilots met SBO 



Vraag
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Mentimeter vraag 5 “Ik maak me nog zorgen 

over ….. als het gaat om thuisnabij passend 

onderwijs?”



Samen voor dit programma 
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Organisatie- en overlegstructuur
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• De scholen in de buurten staan centraal bij de uitvoering van het 
programmaplan. 

• Het succes valt en staat natuurlijk met de samenwerking in de buurt. 

• Rol buurtvoorzitter(s)
• Kartrekker “In de buurt gebeurt het, werken aan passend onderwijs”
• Initieert en leidt het buurtoverleg
• Aanspreekpunt voor schoolbestuurders, stuurgroep en coördinatiegroep



Plan van aanpak

17

1. In kaart brengen stand van zaken (waar staan we?)
2. Opstellen plannen (waar willen we naartoe?)
3. Uitvoeren plannen (wat staat ons te doen?)
4. Evalueren (hoe hebben we het gedaan?)
5. Bijsturen (wat willen we verbeteren?)



Tijdspad
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Het programma bestrijkt dezelfde periode als het nieuwe 
Ondersteuningsplan (2021-2025). Er zullen bij de uitvoering 
faseverschillen zijn tussen scholen en buurten

2021 2022 2023 2024

0-meting buurtniveau x

Pijler 1
Opstellen plan van aanpak x x

Uitvoering + evaluatie plannen x x x

Pijler 2
Opstellen plan van aanpak x

Uitvoering + evaluatie plannen x x



Ondersteuning
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Schoolbesturen hebben afgesproken om de scholen binnen de 
verschillende buurten te ondersteunen. 

• Ondersteuning op het niveau van het gehele programma:
• Coördinatiegroep
• Stuurgroep

• Ondersteuning op het niveau van de buurt:
• Inhoud: Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers) en relevante partners 

zoals in ieder geval leden ondersteuningsteam (SMW-GGD-LP) en 
SBO/SO

• Proces: eventueel door procesbegeleiders T-PrimaiR



Geen nieuw “plan”? 
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• Het programma IDBGH is bedoeld als impuls om de realisatie van 
thuisnabij Passend onderwijs op gang te brengen.

• Structureel onderdeel van eigen beleid (regionaal, schoolbesturen 
en scholen)

• Aansluiten bij de eigen PDCA-cyclus.
• Schoolbesturen, scholen, gemeenten en overige 

netwerkpartners



Kwaliteit en verantwoording
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Belang om vanuit verantwoordelijken zicht te (be)houden op de 
uitvoering van het programma(-plan)

• School evalueert in samenwerking met de buurt(partners):
• Op proces: hoe zijn de stappen tot dan toe gelopen?
• Op inhoud: zicht op de leerling-, school- en buurtgebonden factoren, 

resultaten en (ingezette) activiteiten/interventies.

Inventarisatie en analyse door coördinatiegroep i.s.m. Adviesgroep Kwaliteit (Plein 013)



Vraag
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Mentimeter vraag 6 

“Ik heb een beter beeld over “in de buurt 

gebeurt het” (schaalvraag 1 t/m10).
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