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Voorwoord

Voor u ligt het ondersteuningsplan van Profi  Pendi, samenwerkingsverband 2605. Dit plan 
is belangrijk voor alle leden en de ouders, want hierin staan de missie en de visie, vertaald 
in ambities met de afspraken die gemaakt zijn om die te bereiken. 

Een document waarin is beschreven hoe we met elkaar omgaan, wat de behoeften zijn 
van de scholen, hoe we daaraan invulling willen geven, wat onze ambities zijn op de korte 
en de langere termijn. En beschrijft dat we rekenschap geven van wat we hebben ge-
daan. 
Centraal staat de samenwerking in het bieden van passend onderwijs. Dat doen we door 
professioneel, collegiaal en solidair te zijn, waar het gaat om extra ondersteuning voor 
kinderen die dat nodig hebben. 

Dit plan is geen star document, maar beweegt mee met de tijd, de ervaring, de creativi-
teit en de verbindingen die ontstaan. Zo moet het plan ook gelezen worden; een opzet 
om de missie, visie en ambities te bereiken. Met ruimte om mogelijkheden te benutten, 
die zich aandienen tijdens het proces. 

Met elkaar hebben we 10 ambities gekozen, die zijn uitgewerkt in het eerste deel van dit 
plan.

In een separaat document hebben we alle bijlagen geplaatst. De bijlagen zijn te gebrui-
ken om in te ‘zoomen’ op specifi eke onderdelen, naar eigen keuze van de lezer. Daarin zit 
ook de meerjarenbegroting met risicoanalyse. 

OOGO 14 maart 2016
Instemming OPR 4 april 2016
Goedkeuring ALV 11 april 2016

Directeur Bea van Burgsteden over de ambities:
 “Het zijn er maar tien, dat gaat ons lukken!”
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 Start

Missie1

Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van onder-
steuningsvoorzieningen binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel 
zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 
dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het 
onderwijs krijgen. Binnen de reguliere basisscholen zal worden gewerkt met een vastge-
stelde basisondersteuning, die iedereen kan bieden. Op deze wijze kunnen wij kinderen 
zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden.

Visie2 

De basisondersteuning is op alle basisscholen binnen het samenwerkingsverband van ge-
lijk niveau. Ondersteuningsprofi elen van de basisscholen kennen naast kwalitatief inhou-
delijke kenmerken ook kwantitatieve kenmerken, zoals bijvoorbeeld het aantal leerlingen 
met specifi eke ondersteuningsvragen in een groep. In verband met de kwaliteitseisen 
waaraan leerkrachten moeten voldoen om binnen het onderwijzen ondersteuning te bie-
den aan leerlingen met specifi eke ondersteuningsvragen, investeert zowel het schoolbe-
stuur als het bestuur van het samenwerkingsverband in de professionaliteit van leerkrach-
ten.

Speciale scholen voor basisonderwijs zijn eerste aanspreekpunt voor leerlingen waar 
specifi eke ondersteuningsvragen voor gelden die niet binnen de basisscholen, tijdelijk 
of geheel, kunnen worden geboden. Het SBO ontwikkelt hiertoe als expertisecentrum 
een specifi ek onderwijsaanbod. Hierbij wordt allereerst uitgegaan van de voorzieningen 
die het SBO biedt binnen de bestaande ondersteuningsstructuur. Speciale scholen voor 
basisonderwijs vormen gezamenlijk het expertisecentrum van het samenwerkingsverband. 
Dit vergt nog verdere uitwerking c.q. besluitvorming. Uitgangspunt hierbij is ‘lokaal waar 
het lokaal kan, regionaal wanneer dit kwalitatief effectiever is’.
Het Speciaal Onderwijs (SO) wordt gezien als partner in het realiseren van passend onder-
wijs waarbij het uitgangspunt is, dat expertise en onderwijs thuisnabij gerealiseerd wor-
den.

Anders kĳ ken

Passend onderwijs is een nieuwe manier van kijken naar wat leerlingen nodig hebben. 
Naar wat goed onderwijs eigenlijk is, fl exibel en op maat. Naar de mogelijkheden en kan-
sen die kinderen wel hebben, in plaats van niet, en daaraan gekoppeld de mogelijkhe-
den en kansen die je als school wel kunt bieden, eventueel met ondersteuning. Passend 
onderwijs gaat over het vergroten van de kwaliteit van leerkrachten en van de mogelijkhe-

1 In het voorjaar van 2016 start een traject binnen Profi  Pendi om de missie van Profi  Pendi  
 specifi eker te verwoorden.
2 In het voorjaar van 2016 start een traject binnen Profi  Pendi om de visie te actualiseren.
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den van de school als geheel om ondersteuning te organiseren voor haar leerlingen. Om 
aanknopingspunten te vinden voor concrete invulling heeft Profi  Pendi onder meer kwali-
tatief onderzoek ingezet. 
We realiseren ons dat, om onze ambitie te bereiken, we soms ook bestaande structuren, 
oude werkwijzen en opvattingen ter discussie moeten stellen. Dat we grenzen moeten 
oprekken en opnieuw moeten bepalen. Dit is een proces wat we met elkaar moeten 
aangaan. Een proces waarin niet protocol of procedure voorop staat, maar de menselijke 
maat en het belang van de leerling. Hierop spreken we elkaar aan. We vertrouwen erop 
dat we met elkaar in staat zijn om alle leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd een goede 
plek te geven. Om dat te doen, hebben we elkaar nodig. 

Onderzoek naar de behoeften van scholen en ouders 

Belangrijke bron voor dit ondersteuningsplan vormen de uitkomsten van een kwalitatief 
onderzoek dat Profi  Pendi heeft laten uitvoeren onder leerkrachten, IB’ers en directeuren 
vanuit de gedachte dat het essentieel is om een luisterend oor te hebben daar waar het 
werk gedaan moet worden, namelijk op de scholen.

De onderzoeksvraag luidde: Wat hebben scholen nodig om te voldoen aan de onderwijs-
behoeften van al haar leerlingen? Hierbij is steeds de rol van het samenwerkingsverband 
betrokken. 
Onder scholen werden in het kader van het onderzoek de volgende onderzoeksdoelgroe-
pen verstaan: leerkrachten, IB’ers, directeuren en ouders. 

Uit de ‘overall’ conclusies van het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan:

1. Professionalisering van degenen die het moeten doen op de scholen en wel met 
maatwerk op het niveau van de school. 

2. Een open klimaat waarin de vraag gesteld kan worden: Wat hebben wĳ  nodig om 
elkaar iedere dag een stapje beter te maken?

3. Creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap. Overal zijn er leerkrachten, IB’ers, 
CC’ers en/of directeuren die ‘out of the box’ willen denken om het ‘in the box’ te ver-
beteren. 

Het advies luidt: Boor dat talent op scholen aan, maak de verbinding met het samenwer-
kingsverband Profi  Pendi (onder meer de expertisecentra) en deel ‘good-practice’. 
Want net zoals het de bedoeling is om kinderen hun talent te laten ontplooien is het 
parallel daaraan de bedoeling om leerkrachten, IB’ers en directeuren hun talent te laten 
blijven ontwikkelen en ouders op hun pad mee te nemen. Profi  Pendi kan daar een ver-
bindende rol in spelen.

In de resultaten van onderzoek is onderbouwing te vinden voor de relevantie van de ge-
formuleerde ambities. Ter illustratie zullen enkele opvallende resultaten in kaders worden 
weergegeven bij de toelichting op de 10 ambities. 

Drie onderwerpen zijn nader onderzocht, te weten:

• Gedragsproblematiek in de klas
• Het MDO
• Educatief partnerschap
De conclusies worden meegenomen in de actualisatie van de missie en de visie. Daarin 
worden keuzes gemaakt over wat het samenwerkingsverband gaat uitvoeren en wat door 
de schoolbesturen wordt opgepakt.

Een uitvoerige samenvatting vertaald naar de ambities is in de bijlagen opgenomen, 
evenals de onderzoek verantwoording. 
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Ambitie top 10

1. De Basis is op orde. De basisondersteuning is op orde en zorgt voor een stevig fun-
dament voor de ondersteuning van leerlingen in het regulier onderwijs.

2. Het MDO werkt. We werken met het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in alle scho-
len om de onderwijsbehoeften van een leerling vast te stellen, waarbij ouders en/of 
school initiatiefnemer zijn. Het uitgangspunt is dat steeds meer leerlingen op de regu-
liere basisschool blijven, al dan niet met een arrangement en/of ondersteuning vanuit 
de ketenpartners.

3. Expertise is beschikbaar. Profi  Pendi ondersteunt scholen door expertise beschikbaar 
te stellen vanuit de Expertise Centra en S(B)O’s. Waarbij de expertise naar het kind 
toekomt. Een plaatsing elders heeft een tijdelijk karakter. 

4. We werken preventief. We willen preventief werken en stimuleren schoolbesturen om 
samen met de ketenpartners hier gerichte acties en pilots voor te ontwikkelen en uit te 
voeren.

5. Er is een podium voor initiatieven. We faciliteren kennisdeling, ondersteunen inno-
vaties en initiatieven van leerkrachten en scholen. We brengen de good-practice in 
beeld.

6. Er is een dekkend netwerk. We bieden een dekkend netwerk aan voorzieningen in 
de regio van Profi  Pendi, dicht bij het kind. Waarin de samenwerking met gemeenten 
en partners de afstemming waarborgt, onder meer ter voorkoming van thuiszitters. 
Ook kinderen met leerplichtontheffi ng moeten onderwijs krijgen.

7. We bieden informatie. We zorgen ervoor dat ouders, leerlingen en andere betrok-
kenen goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden voor ondersteuning en de weg 
ernaartoe.

8. We vergroten de kwaliteit. We werken systematisch aan het vergroten van de kwali-
teit van het onderwijs en van de ondersteuningsmogelijkheden.

9. Profi  Pendi is goed georganiseerd. We zijn een slanke, effi ciënte organisatie, met 
een duidelijke route waarlangs scholen en ouders snel bij passende ondersteuning 
komen. Collegiaal Consultanten vervullen hierin een spilfunctie.

10. We leggen rekenschap af aan elkaar. In 2020 krijgen 96% van de leerlingen van 
Profi  Pendi onderwijs dat recht doet aan de onderwijsbehoefte, op de reguliere basis-
school. We leggen verantwoording af over het bereiken van deze ambitie aan elkaar, 
aan relevante partijen, aan de OPR, de onderwijsinspectie en de toezichthouder. 

Met al deze ambities gaan we voldoen aan het bieden van passend onderwijs in Profi  
Pendi, aan de wettelijke eisen en aan de landelijke richtlijnen voor thuiszitters en deel-
namepercentages in het speciaal (basis) onderwijs. In het Ondersteuningsplan staan de  
structuur en de werkwijze, waarmee we de ambities willen verwezenlijken. 

Relatie met doelen en resultaten
Uiteraard zijn onze doelen en gewenste resultaten gekoppeld aan onze ambities. 
 

Ambitie 1 – De basis is op orde

Basisondersteuning omvat de ondersteuning die alle basisscholen moeten 
kunnen bieden.

Basisscholen bieden geen vormen van speciaal (basis) onderwijs. Dit sluit aan bij de eer-
der door de besturen vastgestelde visie, waarin wordt gesteld dat basisondersteuning van 
gelijk niveau moet zijn en dat ondersteuning zoveel mogelijk kindnabij en schoolnabij in 
het primaire proces moet worden geboden. 
Voor de basisondersteuning zijn standaarden ontwikkeld door een werkgroep met verte-
genwoordigers vanuit de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en deel-
nemende scholen voor cluster 3 en 4.
Het samenwerkingsverband zal over het wel of niet voldoen aan de basisstandaarden in 
gesprek gaan met de schoolbesturen. Daarvoor zullen de data die het samenwerkingsver-
band verkrijgt, uitgangspunt zijn. De resultaten van die gesprekken zullen in een jaarlijkse 
presentatie van het samenwerkingsverband bekend gemaakt worden aan alle leden. Deze 
werkwijze zal geëvalueerd worden. Op dit moment zijn er geen consequenties op het wel 
of niet voldoen aan de basisstandaarden door het samenwerkingsverband. 

1.1 Standaarden – dat waar ouders en leerlingen op mogen rekenen

Het samenwerkingsverband heeft de volgende standaarden voor basisondersteuning op 
de scholen voor (speciaal) basisonderwijs vastgesteld:

1. De school voert een helder beleid op het terrein van ondersteuning van haar leerlin-
gen;

2. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur;
3. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig;
4. Het team werkt gericht aan hun handelingsbekwaamheid en competenties;
5. De school werkt constructief samen met ouders;
6. De school werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is een nieuwe manier van kijken naar het ge-
bied van goed onderwijs, uitgaand van onderwijsbehoeften en 

mogelijkheden van kinderen, samen met de partners

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• ouders verwachten dat de leerkracht een professionele gesprekspartner is;
• leerkrachten behoefte hebben aan professionalisering t.a.v. gedragsproblema-

tiek;
• klassenmanagement onder druk staat door de verschillende ondersteuningsbe-

hoeften binnen een klas; 
• administratie en vergaderen tijd vragen die de kwaliteit van het primaire proces 

in de weg staat;
• passend onderwijs kunnen bieden, de uitvoering is een organisatorische en fi -

nanciële uitdaging voor directies;
• een goede overdracht tussen leerkrachten essentieel is bij overgang van het kind 

om tijdig ondersteuningsbehoefte te kunnen onderkennen.
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Deze standaarden omvatten alle relevante indicatoren van de onderwijsinspectie en 
bevatten daarboven de ambities die Profi  Pendi heeft geformuleerd voor het niveau van 
basisondersteuning. Om dat zo te houden, moet er periodiek aandacht aan besteed wor-
den. Bijvoorbeeld door jaarlijks met (een deel van) het team de standaarden opnieuw te 
bekijken en zo nodig voor bepaalde onderdelen een verbeterplan op te stellen. De stan-
daarden zijn beschreven in een afzonderlijke notitie die als bijlage 2 is toegevoegd.

1.2 School Ondersteuningsprofi elen

Alle scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband moeten ten minste één maal 
per vier jaar hun schoolondersteuningsprofi el (SOP) vaststellen. De scholen in het samen-
werkingsverband maken ten tijde van het vaststellen van dit plan een nieuw SOP, op basis 
van een format van het SWV.
De standaarden voor basisondersteuning maken onderdeel uit van het SOP. Daarnaast 
bevat het SOP:

• een beschrijving van de leerlingenpopulatie, waaronder aantallen leerlingen die lang-
durig extra ondersteuning behoeven, de verwijzingen naar SBO en SO en doorstroom 
naar VO;

• de extra ondersteuning die binnen de school geboden kan worden en stimulerende 
en belemmerende factoren daarbij, waaronder de samenwerking met ketenpartners;

• de ontwikkelpunten en ambities van de school.

Het format voor het SOP is zo beknopt mogelijk, vraagt relevante informatie en voldoet 
aan de wettelijke eisen.

Voor verschillende schoolsoorten gelden daarbij andere richtlijnen:

• Het ondersteuningsprofi el voor het SBO zal worden aangepast omdat het in de huidi-
ge vorm nog niet voldoet;

• De SO-scholen voor cluster 3 en 4 nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden. 
Deze scholen kiezen zelf in welk format zij hun ondersteuningsprofi el beschrijven.

1.3 Het OPP, Ontwikkelingsperspectief

Als een leerling extra ondersteuning gaat ontvangen vanuit middelen van het SWV, moet 
voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Het OPP bevat 
tenminste de uitstroombestemming van de leerling en de onderbouwing daarvan door 
middel van belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onder-

wijs. Het OPP omvat ook de ondersteuning die daarbij geboden gaat worden en, indien 
van toepassing, ook afwijken van het onderwijsprogramma. De school voert met ouders 
hierover een op overeenstemming gericht overleg. De ouders moeten instemmen met 
het handelingsdeel (het ondersteuningsarrangement) van het OPP. Het OPP wordt mini-
maal eens per jaar met de ouders en de leerling geëvalueerd en zo nodig bijgesteld of 
verder verfi jnd.

 

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• het SOP in de voorlichtig naar ouders een relevante rol speelt zowel op het 
moment van schoolkeuze als wanneer behoefte is aan (extra) ondersteuning van 
hun kind.
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Ambitie 2 – Het Multi Disciplinair Overleg werkt

We werken met het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in alle scholen om de 
onderwĳ sbehoeften van een leerling vast te stellen, waarbĳ  ouders en/of 
school initiatiefnemer zĳ n. Het uitgangspunt is dat steeds meer leerlingen 
op de reguliere basisschool blĳ ven, al dan niet met een arrangement en/of 
ondersteuning vanuit de ketenpartners.

2.1 Het MDO bewijst haar nut

Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB’er en externe deskundigen noemen 
we een MDO.
Het initiatief voor het voeren van MDO gaat altijd uit van de ouders of de school. Wan-
neer school of ouders een hulpvraag hebben, die zij niet meer in eigen kring kunnen 
beantwoorden, kunnen ze het MDO inschakelen, zoals beschreven in de route, binnen de 
afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. In de bespreking zijn de ouders 
aanwezig, evenals de Collegiaal Consultanten van het OEC. Daarnaast zijn er vaste con-
tactpersonen vanuit cluster 3 en 4 en van cluster 2 die desgewenst bij het MDO gevraagd 
kunnen worden. Met de gemeenten, c.q. sociale teams, bestaan afspraken over wie van-
uit de jeugdzorg bij het MDO betrokken (kunnen) worden. 

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• het uitgangspunt van een MDO - expertise rondom een kind bundelen samen 
met ouders - breed wordt onderschreven;

• er nog uitdrukkelijk verbeterstappen te maken zijn zowel op organisatorisch vlak 
als bij de onderlinge afstemming van betrokken experts en ouders;

• er beter moet worden uitgelegd hoe een MDO werkt en wie er wanneer betrok-
ken zijn;

• er fl exibel moet kunnen worden gewerkt.

2.2 Functies van het MDO

Het MDO heeft binnen het SWV de volgende functies:

• advies aan ouders en basisschool over de ondersteuningsbehoeften van de leerling 
en de wijze waarop daaraan op school en in de thuissituatie het beste kan worden te-
gemoetgekomen. Dat kan bijvoorbeeld advies zijn voor nader onderzoek, advies over 
de aard van de ondersteuning binnen de school, advies voor hulp vanuit jeugdzorg, 
advies bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling, of het bieden 
van (preventieve) ondersteuning;

• overdracht naar een andere basisschool van een leerling met een 
ondersteuningsvraag;

• beoordeling of de noodzakelijke ondersteuning past binnen de basisondersteuning 

die elke basisschool kan bieden, of dat de leerling is aangewezen op ondersteuning 
vanuit de OEC’s of andere partners. Onderwijs en ondersteuning op een school voor 
SBO of SO behoort ook tot de mogelijkheden;

• advies aan het SWV over (veel voorkomende) ondersteuningsvragen waaraan nog 
niet kan worden tegemoetgekomen binnen de basisondersteuning en over beleid dat 
het mogelijk kan maken dat in de toekomst meer leerlingen op de eigen school de 
benodigde ondersteuning krijgen.

• evaluatie van het gelopen proces, het effect ervan en het mogelijke vervolg;
• cyclisch werken en denken, dat wil zeggen dat de leerling wordt gevolgd, wat be-

treft de effecten van de uitvoering van adviezen. En over het feit of de ondersteuning 
(weer) op de basisschool kan (blijven) plaatsvinden.

Organisatie van het MDO – een taak van IB’ers

Het SWV zal er bij de besturen op aandringen in de facilitering van de IB’ers met deze 
extra werkzaamheden rekening te houden. Hierover worden aan alle besturen (minimum) 
adviezen gegeven.
De route van school naar samenwerkingsverband moet duidelijk en snel zichtbaar zijn 
voor alle scholen en ouders. De uitwerking daarvan staat op ‘Profi  Pendi in het kort3’. 

2.3 Benodigde Expertise en eigenstandig oordeel MDO

Het besluit van het MDO over de toewijzing van ondersteuning aan een leerling wordt 
genomen in overeenstemming met alle in het MDO aanwezige partners, de ouders voor-
op. 
De aanwezigheid van de Collegiaal Consultanten stimuleert het tot stand komen van een 
eigenstandig advies. Zij kunnen optreden zonder last en ruggespraak van de SBO-scho-
len, waaraan zij verbonden zijn. 

 

3 Op ‘Profi  Pendi in het kort’ staan de route en de samenvatting van het ondersteuningsplan.

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• de organisatie en het voeren van MDO’s met name extra taken voor IB’ers bete-
kent en specifi eke nieuwe vaardigheden van hen vraagt;

• kinderen, ouders en leerkrachten baat hebben bij het vroegtijdig inzetten van 
MDO’s;

• er verschillende verwachtingen zijn over moment van inzet, deelname en advies 
van een MDO;

• er nog weinig gebruik gemaakt wordt van digitale hulpmiddelen bij de organisa-
tie;

• er nog stappen te maken zijn in het verhogen van de doelmatigheid van een 
MDO.

De sleutel van de deur naar verandering 
zit aan de binnenkant.
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Ambitie 3 – Expertise is beschikbaar 

Profi  Pendi ondersteunt scholen door expertise beschikbaar te stellen van-
uit het Expertise Centrum en S(B)O’s. Waarbĳ  de expertise naar het kind 
toekomt. Een plaatsing elders heeft een tĳ delĳ k karakter4. In de route 
wordt de werkwĳ ze en fi nanciering opgenomen.

Een dekkend geheel van ondersteuningsvoorzieningen kan geheel worden geboden 
door:

• basisondersteuning op de basisscholen en in de scholen voor S(B)O in het SWV;
• boven schoolse ondersteuningsvoorzieningen in het SWV, waaronder de vier scholen 

voor SBO en de school voor SO die is gevestigd binnen de regio;
• vestigingen van scholen voor cluster 3 en 4 buiten de regio waarvan de besturen zich 

bij het SWV hebben aangesloten;
• de afspraken die gemaakt zijn met instellingen voor cluster 1 en 2;
• plaatsing van leerlingen op een school met de benodigde expertise en ondersteu-

ningsmogelijkheden;
• een passend arrangement.

Sociale kaart
De samenwerking met de gemeenten en met partners in de jeugdzorg wordt inzichtelijk 
gemaakt in de sociale kaarten van de gemeenten.

3.1 Extra ondersteuning op de basisschool

Het uitgangspunt is dat de basisschool kinderen passend onderwijs biedt. In het 
schoolondersteuningsprofi el beschrijven de basisscholen welke ondersteuning zij hun 
leerlingen kunnen geven. De kern ervan vormt de basisondersteuning. Daarnaast be-
schrijven zij welke extra ondersteuning zij kunnen bieden. Bijvoorbeeld:

• In samenwerking met externe aanbieders zoals orthopedagogen, psychologen, logo-
pedisten en fysiotherapeuten;

• Met hulp en expertise vanuit de scholen voor S(B)O;
• Door inzet van (school) maatschappelijk werk;
• Met hulp en expertise vanuit de clusterscholen (1, 2, 3 of 4).

Het schoolondersteuningsprofi el wordt minimaal eens per vier jaar vastgesteld door het 
bevoegd gezag, nadat de medezeggenschapsraad van de betreffende school daarover 
advies heeft uitgebracht. Behalve de theoretische omschrijving van wat de school te bie-
den heeft, moet het team van de school dat ook willen en kunnen. Die uitdaging om te 
komen tot inclusiever denken heeft de aandacht van de schoolbesturen. En zal onderwerp 
van gesprek zijn tussen schoolbesturen en het samenwerkingsverband.

4 Hoe het dekkend netwerk is ingevuld wordt in de komende periode verder ontwikkeld en 
opgenomen in de route.

3.2 Extra ondersteuningsvoorzieningen binnen Profi  Pendi

Het samenwerkingsverband heeft een specifi eke voorziening:

• Tijdelijk onderwijs en begeleiding van leerlingen die door gedragsproblemen dreigen 
vast te lopen op de basisschool. 

Afstemmen van de werkwĳ ze van de Onderwĳ s Expertise Centra (OEC’s)
Alle expertise binnen Profi  Pendi is opgenomen of inzetbaar vanuit bestaande samenwer-
kingsafspraken tussen de S(B)O’s en OEC’s. De OEC-medewerkers ontwikkelen zich naar 
een gemeenschappelijke werkwijze. Tijdens de bijeenkomsten van de Collegiaal Consul-
tanten wordt ten minste de helft van de tijd besteed aan uitwisseling en intervisie. Het 
expertise netwerk is (digitaal) verbonden. Dat geldt ook voor de medewerkers die vanuit 
de gemeenten worden ingezet.

Onderwĳ s-zorg Arrangementen (OZA)
Naast de medewerkers van de Onderwijs Expertise Centra (OEC), weten de scholen nu 
ook waarvoor zij bij de verschillende sociale teams terecht kunnen. Het SWV zal stimule-
ren dat steeds meer gewerkt wordt volgens het principe van één kind – één gezin – één 
plan en dat daarmee een grote diversiteit van OZA tot stand komt. Van relatief licht en 
kortdurend, tot (veel) zwaarder en langduriger, in samenwerking met scholen en gemeen-
ten.

3.3 Wanneer leerlingen op een andere school geplaatst worden

Over de toelaatbaarheid van leerlingen tot een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) 
of speciaal onderwijs (SO van cluster 3 of 4) vraagt het samenwerkingsverband advies 
aan ten minste twee deskundigen. In elk geval is dat een orthopedagoog of psycholoog. 
Welke tweede deskundige om advies wordt gevraagd, is afhankelijk van de ondersteu-
ningsvraag van de leerling. Dat kan zijn een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, 
een maatschappelijk werker, een arts, of een kinderpsychiater. 
Ook is plaatsing van basisschool naar basisschool mogelijk. Voor alle plaatsingen is een 
MDO nodig.

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• het up to date houden van kennis en ervaring op alle ontwikkelingsgebieden van 
kinderen een uitdaging is voor leerkrachten en IB’ers;

• er behoefte is aan beeld coaching en co-teaching bij leerkrachten;
• een open cultuur randvoorwaarde is voor hulpvraag door leerkrachten; 
• professionals in de school elkaar moeten versterken;
• expertisecentra van Profi  Pendi een centrale rol spelen bij de ondersteuning van 

scholen;
• als randvoorwaarde geldt dat de kwaliteit van expertise overal op hetzelfde hoge 

niveau is.
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3.4 Criteria toewijzing Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

De directeur van het SWV is bevoegd tot het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. 
Bij het besluit tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor SBO of SO 
weegt het volgende mee:

• in het MDO wordt geadviseerd over het feit dat de leerling is aangewezen op extra 
ondersteuning die niet geboden kan worden binnen de basisondersteuning van de 
basisschool;

• de wettelijk verplichte deskundigen die ter beschikking staan van het MDO adviseren 
dat een school voor SBO, dan wel een school voor SO voor cluster 3 of cluster 4 tege-
moet kan komen aan de ondersteunings-behoeften van de leerling;

• de school voor SBO of SO waarvoor toelating wordt gevraagd, verklaart de benodig-
de extra ondersteuning inderdaad te kunnen bieden;

• de ouders instemmen met overplaatsing van de leerling naar de betreffende school 
voor SBO of SO. 

Wanneer ouders direct een TLV aanvragen, wordt terug verwezen naar het MDO van de 
school.

3.5 Beleid betreffende mogelijke terugplaatsing

De basisschool blijft betrokken bij de ontwikkeling van de geplaatste leerling middels van 
tevoren afgesproken evaluatiemomenten, waaruit ook acties kunnen voortkomen die de 
basisschool kan ondernemen om de leerling terug te plaatsen, bijvoorbeeld door middel 
van expertise-uitwisseling.
Bij het afgeven van een TLV staat altijd centraal dat de leerling onderwijs volgt op de 
meest passende plek. Door het kind goed te volgen, volgens de bestaande procedures 
met het OPP, wordt gekeken of de gekozen school nog steeds de beste plek is. Als terug-
plaatsing naar een reguliere school kansrijk wordt geacht, wordt daartoe MDO gevoerd.
De TLV wordt afgegeven voor bepaalde tijd, volgens de wettelijke regelgeving, maar 
omvat bij tussentijdse plaatsing altijd ten minste een heel schooljaar. Dat gebeurt voor 
jonge leerlingen en voor andere leerlingen van wie de ondersteuningsbehoeften nog niet 
duidelijk zijn. Voor leerlingen voor wie het zeer aannemelijk is dat zij blijvend aangewezen 
zijn op de extra ondersteuning van het S(B)O wordt een TLV afgegeven voor de rest van 
de basisschoolperiode. 

Plaatsing vanuit voorschoolse instellingen
Voorschoolse instellingen, bijvoorbeeld de JGZ 0-4 van de CJG, MKD, aanbieders van 
VVE, worden door middel van de School Ondersteunings Profi elen (SOP’s) geïnformeerd 
over de basisondersteuning die de basisscholen van het SWV kunnen bieden en over de 
extra ondersteuningsmogelijkheden van de scholen voor SBO en van de scholen voor SO 
die deelnemen aan het SWV. Dit stelt hen in staat ouders te adviseren over een passende 
vorm van onderwijs voor hun kind. De ouders melden hun kind dan aan bij een basis-
school, SBO of SO.
De school stelt vast welke informatie beschikbaar moet zijn om te beoordelen of zij aan 
de ondersteuningsbehoeften van de leerling kunnen voldoen.

Het MDO (ouders, voorschoolse instelling, basisschool, SBO of SO) komt bijeen om vast 
te stellen wat de leerling nodig heeft. Mocht de leerling naar het S(B)O gaan, dan vraagt 
de desbetreffende school de TLV aan.

Leerlingen met een TLV van een ander SWV
Leerlingen die vanuit een andere regio komen wonen in de regio van ons SWV en die 
door het SWV van herkomst toelaatbaar zijn verklaard tot SBO of SO, ontvangen ook 
van ons SWV een TLV. Leerlingen die wonen in een andere regio en daar toelaatbaar zijn 
verklaard tot SBO, maar van wie de ouders kiezen voor plaatsing op een school voor SBO 
binnen ons SWV ontvangen een TLV als de betreffende S(B)O-school verklaart te kunnen 
voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

3.6 Terugplaatsen Basisschool

Het SWV geeft op advies van de Commissie van Begeleiding van SBO of SO aan leerlin-
gen van wie de periode van de oude beschikking is verstreken, een nieuwe TLV voor de 
school waarop de leerling is ingeschreven.
Leerlingen met bestaande rugzakjes (LGF) behouden, als de periode van de oude be-
schikkingen is verstreken, het schooldeel van de huidige rugzak in overleg met het eigen 
schoolbestuur. Door natuurlijke afl oop daalt deze afdracht per jaar en zal in 2021 be-
eindigd zijn. Deze middelen worden betaald aan het schoolbestuur en worden op maat 
ingezet. Alle afdrachten aan de schoolbesturen worden door het samenwerkingsverband 
gemonitord.

De procedure voor terugplaatsing is gelijk aan die voor overplaatsing naar SBO of SO:
• Het MDO maakt een afweging over de kans van slagen van terugplaatsing naar de 

(speciale) basisschool en over de aard en omvang van eventuele extra ondersteuning 
(een “terugplaatsingspakket” op maat) die daarbij nodig is voor de leerling en voor de 
(leerkracht van de) opnemende (speciale) basisschool;

• Wanneer er overeenstemming is tussen ouders, terugverwijzende school voor SO 
en opnemende school, kan de leerling, zo nodig met extra ondersteuning, op de 
basisschool worden geplaatst. Als de leerling wordt teruggeplaatst naar een school 
voor SBO, wordt door de terugverwijzende school voor SO een TLV voor SBO aange-
vraagd.
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Ambitie 4 – We werken preventief

We willen preventief werken en stimuleren schoolbesturen om samen met 
de ketenpartners hier gerichte acties en pilots voor te ontwikkelen en uit te 
voeren.

Op de basisscholen wordt preventief gewerkt. Om zo vroeg mogelijk te signaleren kun-
nen scholen en ouders een MDO organiseren om gezamenlijk ondersteuning in kaart te 
brengen. Het blijkt een waardevolle werkwijze, want we zien dat in toenemende mate het 
MDO preventief wordt ingezet. Driekwart van de leerlingen die worden besproken, bleef 
in 2014-2015 op de eigen school5 . Profi  Pendi streeft ernaar dit percentage te verhogen.

Het verstevigen van het partnerschap met ouders is in onze visie een belangrijk middel 
om preventief te kunnen werken. We horen sneller wanneer er iets is, kunnen goede en 
gezamenlijke afspraken maken en elkaar aanvullen bij het ondersteunen van het kind.  

4.1 Educatief partnerschap

De concrete invulling van partnerschap tussen school en ouders is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van school en ouders samen. In standaard 5 voor de basisonder-
steuning (bijlage 2) is een aantal voorwaarden benoemd voor constructieve samenwer-
king met ouders:

• Het beleid met betrekking tot toelating, verwijzing en verwijdering van leerlingen is 
helder geformuleerd (conform de nieuwe wettelijke bepalingen in artikel 40 van de 
WPO). De school baseert dit beleid op het eigen schoolondersteuningsprofi el en het 
dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen in het SWV;

• Naast de verplichte schriftelijke aanmelding voert de school met ouders een intakege-
sprek, waarin ouders ook gevraagd wordt naar eventuele specifi eke onderwijsbehoef-
ten van hun kind;

• Ouders worden tijdig en regelmatig geïnformeerd over de voortgang in de ontwikke-
ling van hun kind;

5 Op basis van gegevens die tot onze beschikking staan.

• De school vraagt ouders regelmatig naar de wensen en verwachtingen bij de bege-
leiding van hun kind en naar hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de 
ontwikkeling van hun kind op school en thuis;

• De school betrekt ouders en leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
het ondersteuningsarrangement en maakt samen met de leerling en de ouders afspra-
ken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is;

• Als de school een beroep doet op externe deskundigen voor advies over, of begelei-
ding van, de leerling worden de ouders daarbij van het begin af aan betrokken;

• De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 
Als een leerling de school verlaat, stelt de school een (onderwijskundig) rapport op en 
bespreekt dat met de ouders;

• Via de MR hebben ouders, volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), 
adviesbevoegdheid met betrekking tot vaststelling en wijziging van het schoolonder-
steuningsprofi el.

4.2 Expertise is duidelijk zichtbaar

De expertise die beschikbaar is binnen het samenwerkingsverband wordt duidelijk geëta-
leerd, zodat scholen en schoolbesturen weten welke ondersteuning er is, waar ze het kun-
nen halen en hoeveel het kost. Op de website is daarvoor een plaats ingeruimd die voor 
iedereen toegankelijk is. Er vindt nog ontwikkeling plaats in het aanbod van arrangement.

4.3 Professionalisering vanuit het samenwerkingsverband

Professionalisering zal vooral plaatsvinden vanuit de schoolbesturen. Thema’s die regel-
matig voorkomen in de hulpvragen aan de Collegiaal Consultanten, zullen enkele malen 
per jaar in bijeenkomsten vanuit het samenwerkingsverband, voor de IB’ers en ketenpart-
ners georganiseerd worden. 

 

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• educatief partnerschap als term nog geen algemeen gekend begrip is;
• het belang van ouderbetrokkenheid over het algemeen wordt onderkend; 
• educatief partnerschap nog ver afstaat van de huidige manier van samenwerken 

van scholen met ouders;
• ouders blijk geven van de wens intensiever met school te willen optrekken, maar 

er barrières worden ervaren (bijvoorbeeld afhankelijkheidsrelatie, beperkte des-
kundigheid);

• educatief partnerschap meer is dan een kennismakingsgesprek aan het begin van 
het jaar, hoewel het wel een stap in de goede richting is.

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• Profi  Pendi haar zichtbaarheid kan vergroten en meer profi el en daadkracht mag 
tonen;

• er behoefte is aan meer inzicht in de ondersteuningsstructuur;
• er behoefte is aan inzicht hoe de gewenste ondersteuning beschikbaar gemaakt 

kan worden, zowel in fi nanciële als praktische zin.

“We moeten van leerplicht, naar leerrecht.”
– De Kinderombudsman, 2015
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Ambitie 5 – Er is een podium voor initiatieven

We faciliteren kennisdeling, ondersteunen innovaties en initiatieven van 
leerkrachten en scholen. We brengen de good-practice in beeld. 

Vaak gaat passend onderwijs over zaken die anders moeten, over verbeteringen in de 
kwaliteit van de ondersteuning en over onderwerpen die nog niet goed genoeg zijn. 
Tegelijk zien we in het onderwijs fantastische voorbeelden van hoe het wel kan werken. 
Initiatieven van leerkrachten, IB’ers, directeuren en andere betrokkenen die hun nek 
uitsteken. Die soms tegen de bestaande structuren en afspraken in zaken voor leerlingen 
en ouders weten te regelen. Er zijn tal van scholen die investeren in onderwijskundige 
ontwikkeling, het vergroten van expertise en verfrissende oplossingen bieden voor soms 
hardnekkige problematiek.
Het zijn juist deze good-practices die we meer voor het voetlicht willen brengen en daar-
mee anderen willen inspireren. Hoe we dat gaan doen, moet nog uitgewerkt worden. In 
grote lijnen zijn dit onze ideeën:

Nieuwe vormen
Er worden nieuwe vormen van (preventieve) ondersteuning ingezet, gericht op verdere 
professionalisering van leerkrachten en teams, zoals co-teaching en beeldbegeleiding. 
Daarmee draagt Profi  Pendi, in samenwerking met de eigen schoolbesturen, een steentje 
bij aan het vergroten van de kennis en vaardigheden van de schoolteams in de omgang 
met leerlingen met specifi eke onderwijsbehoeften. We zetten ook schijnwerpers op suc-
cesvolle initiatieven van scholen en inspirerende voorbeelden uit de praktijk.
De initiatieven komen voort uit dat wat scholen en ouders samen bedenken, daarnaast zal 
ook actief gezocht worden naar mogelijkheden die innovatie kunnen bewerkstelligen. Het 
streven is elk jaar ongeveer vijf pilots te ondersteunen.

De professionele attitude wordt versterkt en uitgebreid, door mogelijkheden te bieden 
voor onderzoek, initiatief te nemen en van elkaar te leren.
Tevens willen wij succesvolle initiatieven en de medewerkers die de uitdaging aan gingen 
belonen. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet, we zoeken naar originele wijzen en 
passende vormen. 

In de komende tijd zal deze ambitie verder ingevuld worden, samen met schoolbesturen 
en scholen.

Ambitie 6 – We bieden een dekkend netwerk

We bieden een dekkend netwerk aan voorzieningen in de regio van Profi  
Pendi, dicht bĳ  het kind.

6.1 Alle voorzieningen aanwezig

In een dekkend geheel van ondersteuningsvoorzieningen kan geheel worden voorzien 
door basisondersteuning op de basisscholen en de vier scholen voor SBO in Profi  Pendi, 
de school voor SO die is gevestigd binnen de regio en door vestigingen van scholen voor 
cluster 3 en 4 buiten de regio waarvan de besturen zich bij het SWV hebben aangesloten. 
Daarnaast werken we structureel samen met de clusters 1 en 2. 

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• het ondersteuningsaanbod beter moet worden gecommuniceerd naar onder 
anderen ouders;

• in de samenwerking en afstemming met jeugdhulp nog veel verbetering moge-
lijk is.

De kinderen met zeer ernstige psychische of fysieke ondersteuningsbehoeften, die onder-
wijs bijna niet mogelijk maken, worden op maat bediend met hulp van zorginstellingen en 
partners.
Dit dekkend netwerk wordt voor scholen, ouders en andere belanghebbenden inzichtelijk 
gemaakt op de website van Profi  Pendi door middel van documenten en/of links, waarin 
van elke school binnen, of gelieerd aan, het samenwerkingsverband blijkt welke onder-
steuningsmogelijkheden zij heeft. Dat gebeurt door middel van actuele schoolondersteu-
ningsprofi elen. Scholen laten daarin zien welke ondersteuning zij kunnen bieden aan de 
eigen leerlingen en welke ondersteuning zij desgevraagd bereid zijn met andere scholen 
te delen. Dat laatste is een belangrijk onderdeel van de samenwerking, ook de scholen 
en schoolbesturen onderling kunnen veel voor elkaar betekenen in de vorm van collegiale 
uitwisseling, in gesprek, maar ook in menskracht.

6.2 Samenwerking met voorschoolse instellingen

Afspraken tussen scholen en voorschoolse voorzieningen over overdracht verschillen per 
gemeente. Soms is er ook verschil tussen reguliere voorzieningen en voorzieningen die 
voorschoolse educatie (VVE) aanbieden. Het samenwerkingsverband stemt af op de ver-
schillen en zal zo mogelijk een rol spelen in het slechten ervan. Voorschoolse instellingen 
die zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen in samenwerking met 
een basisschool een beroep doen op de Collegiale Consultanten voor een bespreking in 
het MDO.

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• IB’ers de netwerken een belangrijke rol toekennen als het gaat om ervaringen 
uitwisselen en inspiratie opdoen;

• de expertise van CC’ers veel waarde wordt toegekend als het gaat om de profes-
sionalisering van leerkrachten en IB’ers;

• beeldbegeleiding en Co-teaching hoog op het wensenlijstje staan van leerkrach-
ten en IB’ers.

Als je denkt wat je dacht en doet wat je deed, krijg je wat je altijd al kreeg!
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6.3 Samenwerking met het voortgezet onderwijs

Het gegeven dat het SWV VO geografi sch samenvalt met Profi  Pendi is praktisch. We 
maken gebruik van dat voordeel en hebben een aantal praktische afspraken gemaakt om 
de doorgaande lijn PO-VO te bevorderen:

• Jaarlijks organiseren we informatiebijeenkomsten over de overdracht van leerlingen 
naar het VO voor IB’ers en leerkrachten van groep 8. Daar komt ook aan de orde hoe, 
vanuit de optiek van handelingsgericht werken, de onderwijsbehoeften in kaart ge-
bracht moeten worden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;

• Voor leerlingen die naar verwachting moeilijkheden zullen ondervinden bij de over-
stap naar het VO is er het project ‘School’s cool’, waarbij de leerling en diens ouders 
al vanaf groep 8 tot en met het eerste leerjaar in het VO begeleid worden door een 
getrainde vrijwilliger;

• Verder zijn schoolverzuimers, zowel relatief als absoluut, onderwerp van gesprek. Er 
wordt gezocht naar werkwijzen om schoolverzuimers binnenboord te houden of terug 
te leiden naar onderwijs;

• Op basis van onderzoek van de huidige situatie en wensen op het gebied van onder-
steuning PO naar VO, zullen acties plaatsvinden die de overgang PO-VO bevorderen.

6.4 Samenwerking met de gemeenten

Met een integrale benadering zijn we beter in staat om bij de analyse van problemen 
sterker de drie leefwerelden van jeugdigen te betrekken. Het gaat dan om de samenhang 
tussen onderwijs, gezin en vrije tijd.
Onderdeel van de visie is dat een bundeling van expertise noodzakelijk is en samenwer-
king vereist is omdat de aparte disciplines het niet alleen kunnen. De problemen van 
jeugdigen zijn vaak zo complex en ingewikkeld dat een meervoudige en integrale bena-
dering noodzakelijk is. Daarnaast is het voor de burger door de specialisatie en differen-
tiatie en de daaraan gekoppelde functionarissen steeds moeilijker om het overzicht te 
behouden.
Eén toegangspoort voor alle transities binnen jeugdzorg zal hierin duidelijkheid moeten 
verschaffen. Dat betekent ook dat de gemeenten de ‘sociale kaart’ duidelijk moet etale-
ren aan de scholen en schoolbesturen. Zowel op de site van Profi  Pendi als op hun eigen 
websites.
De gemeenten binnen het samenwerkingsverband hebben zich verenigd en noemen zich 
de Lekstroom. Het is wel mogelijk dat er lokale verschillen zijn in de aansluiting van pas-
send onderwijs en jeugdzorg.

In een dekkend netwerk zorgen we ook voor een doorgaande lijn: goede 
afstemming met de voorschoolse instellingen en het voortgezet onderwijs.

Met elkaar maken we afspraken over vier wettelijke thema’s:

1. Samenwerking met (jeugd)hulp;
2. Leerlingenvervoer;
3. Leerplicht;
4. Onderwijshuisvesting.

Uitgangspunt is: ‘Het bieden van een sluitend aanbod aan ondersteuning door een 
vroegtijdige, zo licht mogelijke, integrale en afgestemde hulp in te zetten voor jeugdigen 
en hun ouders/gezinnen’.

6.4.1 Samenwerking met jeugdhulp

Doel
Streven is dat de samenwerking met instellingen voor jeugdhulp een structureel onder-
deel gaat worden van de schoolorganisatie. 

Afspraken
De ondersteuning van het sociaal team gaat een essentiële rol spelen. Het levert basis-
hulp. Dat betekent dat ze beschikt over pedagogische en sociaal-maatschappelijke ex-
pertise en basiskennis heeft over psychiatrie en kinderen met een beperking. Het team 
is actiegericht en versterkt de zelfredzaamheid van opvoeders: het geeft advies hoe het 
gezin zelf het probleem kan aanpakken en het biedt zo nodig praktische ondersteuning 
vanuit de vereiste deskundigheid zoals opvoedhulp, talent coaching, hulp bij jeugdover-
last, maar ook intensieve jeugdhulp. Een lid van het sociaal team/jeugdteam/breed soci-
aal loket is de vooruitgeschoven post op de scholen.
Over de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en instellingen zullen nog veel on-
derwerpen nader uitgewerkt moeten worden, waaronder de samenwerking en participatie 
in de MDO’s, preventief werken en doorgaande zorglijnen. 

6.4.2 Leerlingenvervoer

Vervoer moet beschikbaar zijn voor leerlingen die gezien hun ondersteuningsbehoeften 
niet in staat zijn thuisnabij passend onderwijs te volgen.
Een aanvraag leerlingenvervoer wordt getoetst aan de verordening leerlingenvervoer van 
de gemeente waar de leerling woonachtig is. Na toetsing wordt bepaald of de aanvraag 
wordt toegekend.

Afspraken
• Ouders van leerlingen die door SWV Profi  Pendi toelaatbaar verklaard zijn tot een 

school voor SBO of SO of voor wie een andere vorm van ondersteuning nodig is, krij-
gen op hun aanvraag bekostiging voor passend leerlingenvervoer. Mits de aanvraag 
voldoet aan de eisen gesteld in de verordening leerlingenvervoer van elke afzonderlij-
ke gemeente. Restrictie daarbij is dat die school of voorziening zo thuisnabij mogelijk 
moet worden gevonden;

• Onder passend vervoer wordt verstaan, vervoer dat past bij de afstand tot de school, 
bij de leeftijd en de mate van zelfredzaamheid van de leerling, in aanmerking geno-
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men diens lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen;
• Alvorens de gemeente besluit een aanvraag van ouders af te wijzen, of niet volledig 

toe te kennen, wordt advies ingewonnen bij deskundigen van de school voor SBO, SO 
of andere voorziening, waartoe SWV Profi  Pendi de leerling toelaatbaar heeft ver-
klaard;

• De verordening leerlingenvervoer biedt mogelijkheden voor fl exibele inzet om op 
maat te werken. Hierover vindt overleg plaats tussen de gemeenten en Profi  Pendi. De 
afspraken tussen de gemeenten en het SWV over leerlingenvervoer die al werkende 
worden gemaakt, worden te zijner tijd opgenomen in een bijlage bij het ondersteu-
ningsplan van het SWV. De gemaakte afspraken worden regelmatig geëvalueerd.

6.4.3 Leerplicht

Het samenwerkingsverband kent geen thuiszitters, dat is ons doel. Om thuiszitten van 
leerlingen te voorkomen, is de samenwerking en afstemming tussen school, leerplicht en 
keten partners cruciaal. 

Afspraken
• Het samenwerkingsverband kent een dekkend aanbod van voorzieningen; 
• Elke school, leerplicht en de betrokken ketenpartners werken conform het regionale 

Verzuimprotocol, voor zowel het ongeoorloofde schoolverzuim, het ziekteverzuim als 
de thuiszitters;

• Er is een tweemaandelijkse update over aantal thuiszitters en relevante informatie in 
overleg met de gemeenten, rapportage doorsturen naar OCW;

• Zodra een leerling ondersteuning nodig heeft die raakt aan twee of meer leefgebie-
den, wordt deze besproken in een MDO. De deelnemers aan dit overleg zijn de be-
treffende school en de ouders/verzorgers, (eventueel ook de leerling) en de Collegiaal 
Consultant, daarnaast kunnen deelnemen de vaste ketenpartners, uit de gemeente-
lijke (sociale) teams, leerplicht en de schoolarts, maar kan dit afhankelijk van de pro-
blematiek, worden uitgebreid met de inzet van andere deskundigen. De IB’er van de 
school neemt het initiatief voor dit overleg. In het MDO wordt een regiehouder aan-
gewezen; 

• Het MDO wordt binnen twee weken bij elkaar geroepen. De fl exibele aanpak bepaalt 
de kracht. De vaste ketenpartners werken volgens het principe ‘één kind-één ge-
zin-één plan’; 

• Het schoolbestuur heeft een zorgplicht ten aanzien van een aangemelde leerling.

6.5 Onderwijshuisvesting

Met betrekking tot de onderwijshuisvesting hebben we onderstaande afspraken gemaakt:

Afspraken
• Van cluster 3 en 4 is binnen het werkgebied de SWV Profi  Pendi één SO-school voor 

cluster 4, gevestigd in Houten. De SO-scholen voor cluster 3 en cluster 4 zijn geves-
tigd in Utrecht. De aantallen leerlingen die hier gebruik van maken, zijn te gering en 
de ondersteuning die deze leerlingen behoeven is te gespecialiseerd om kwalitatief 
hoogwaardige nevenvestigingen binnen de regio van SWV Profi  Pendi te kunnen 

inrichten. Het zou leiden tot versnippering van kennis en kwaliteit. Zoals het zich laat 
aanzien zal SWV Profi  Pendi derhalve geen aanvragen doen voor aanvullende huisves-
ting voor cluster 3 en 4;

• Als ruimte nodig is om bijvoorbeeld leerlingen op te vangen die (dreigen) thuis te 
zitten, zal dit waar mogelijk binnen bestaande voorzieningen worden gerealiseerd. 
Als aanvullende ruimte noodzakelijk is, wordt hierover door het SWV tijdig overleg 
gepleegd met de gemeenten. Datzelfde geldt voor voorzieningen die nodig zijn om 
leerlingen met speciale behoeften deel te kunnen laten nemen aan het onderwijs, 
denk bijvoorbeeld aan een traplift.
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Ambitie 7 – We bieden informatie 

We zorgen er voor dat ouders, leerlingen en andere betrokkenen goed 
geïnformeerd zĳ n over de mogelĳ kheden voor ondersteuning en de weg er 
naar toe.

7.1 Informatie beschikbaar

Het dekkend netwerk van voorzieningen, toegankelijk op of via de website van Profi  Pen-
di, biedt een actueel overzicht van de onderwijsondersteuningsmogelijkheden.
De sociale kaarten van de gemeenten bieden actueel inzicht in de hulp die geboden kan 
worden door ketenpartners in de jeugdzorg. Deze sociale kaarten zijn te vinden op de 
sites van de gemeenten en via de website van Profi  Pendi.
De school waar een leerling wordt aangemeld of staat ingeschreven is het eerste aan-
spreekpunt voor ouders. Voor advies over de ondersteuning die de leerling nodig heeft, 
kunnen ouders – in samenwerking met de school – MDO voeren met externe deskundi-
gen.

7.2 Communicatieplan

Het samenwerkingsverband stelt periodiek een communicatieplan op, waarin bepaald 
wordt welke informatiebehoeftes er zijn en op welke wijze Profi  Pendi daar in kan voor-
zien, middels website, brochures, voorlichting en overige middelen en media. Het com-
municatieplan is in te zien op de website. Uiteraard onderzoekt Profi  Pendi ook in eigen 
geledingen en die van ouders en partners naar ervaringen en verbeterpunten.

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• het samenwerkingsverband en haar activiteiten onder de aandacht moet worden 
gebracht bij professionals en ouders;

• het MDO-proces meer bekendheid moet krijgen;
• Good-practice gecommuniceerd moet worden; scholen in spotlights; 
• verbinding tussen professionals breed gefaciliteerd moet worden;
• actualiteiten en nieuwe initiatieven in het nieuws moeten komen;
• bijeenkomsten voor professionals worden georganiseerd met onderwerpen die 

expertise bevorderen.

7.3 Informatie over bezwaar en beroep

Als geen overeenstemming wordt bereikt over een passend ondersteuningsaanbod voor 
de leerling, staan voor ouders diverse wegen open om daarover een onafhankelijk oor-
deel te verkrijgen. Dit varieert van bemiddeling tot formeel juridische procedures. De 
mogelijkheden staan vermeld op onze website.

• als ouders het niet eens zijn met de conclusies van het MDO, of als de school een ver-
zoek van de ouders om MDO over hun kind afwijst, kunnen zij vragen om bemiddeling 
door het samenwerkingsverband;

• als tussen ouders en school een ernstig geschil is ontstaan, kan via het samenwer-
kingsverband een onafhankelijke, gecertifi ceerde mediator ingeschakeld worden;

• als het gaat om (plaatsing op) een school voor SO, kan ook een beroep gedaan wor-
den op bemiddeling door een onderwijsconsulent van de landelijke Stichting Onder-
steuning Scholen en Ouders (SOSO, zie www.onderwijsconsulenten.nl), of bemidde-
ling door het landelijke project Gedragswerk (zie www.gedragswerk.nl);

• als ouders het niet eens zijn met weigering tot plaatsing van de leerling op een basis-
school, of met een voorgenomen besluit tot verwijdering van de leerling, kan bezwaar 
worden gemaakt bij het bevoegd gezag van de school. Ouders kunnen hierbij een 
oordeel vragen van de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs (zie www.
onderwijsgeschillen.nl), of van het College voor de Rechten van de Mens (commissie 
gelijke behandeling, zie www.mensenrechten.nl);

• als ouders het niet eens zijn met een besluit van het SWV over de toelaatbaarheid van 
de leerling tot SBO of SO, kan bezwaar gemaakt worden bij het bestuur van het SWV. 
Het SWV heeft een onafhankelijke bezwaaradviescommissie ingesteld, die advies uit-
brengt alvorens het bestuur een besluit neemt over het bezwaar;

• als ouders het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband op het 
bezwaar, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter.
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Ambitie 8 – We vergroten de kwaliteit 

We werken systematisch aan het vergroten van de kwaliteit van het onder-
wĳ s en van de ondersteuningsmogelĳ kheden. 

We denken in mogelijkheden, we kijken anders dan we gewend zijn en voeren ook ande-
re acties uit dan we deden, om passend onderwijs op de basisschool voor meer kinderen 
mogelijk te maken.

8.1 Doelen

De doelen die we onszelf gesteld hebben, zijn:

• het bevorderen van cyclisch denken;
• alle basisscholen voldoen aan de standaarden voor basisondersteuning;
• het netwerk van voorzieningen van het samenwerkingsverband is dekkend voor alle 

onderwijsondersteuningsvragen van leerlingen in de regio van Profi  Pendi. Voor alle 
leerlingen die worden aangemeld bij, of zijn geplaatst op, een school die deel uit-
maakt van het samenwerkingsverband wordt een passende plaats in het onderwijs 
gevonden;

• het MDO is effectief. Basisscholen en ouders krijgen haalbare adviezen. En het MDO 
werkt preventief. Externe deskundigen worden vroegtijdig ingeschakeld;

• de procedures voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen door het samenwer-
kingsverband zijn transparant en verlopen effi ciënt;

• afspraken over de verdeling en besteding van de ondersteuningsmiddelen zijn voor 
besturen en scholen transparant en worden door alle besturen en scholen onderschre-
ven;

• voor alle leerlingen, die gebruik gaan maken van het samenwerkingsverband met een 
eigen leerlijn, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Vanaf DL 20 be-
vat het OPP een verwachting van de uitstroom naar VO. Basisscholen krijgen over het 
OPP advies van deskundigen vanuit SBO of SO. Het OPP wordt ten minste één maal 
per jaar met de ouders en leerling geëvalueerd als partijen of middelen vanuit het 
samenwerkingsverband zijn betrokken;

• scholen en ouders bereiken overeenstemming over het OPP, als dat niet lukt, kan men 
bemiddeling vragen vanuit het samenwerkingsverband, door een bevoegde mediator 
of door de onderwijsconsulent.

Uit onderzoek komt naar voren dat:

• er op scholen uitdrukkelijk behoefte is om de kwaliteit en professionaliteit te 
vergroten;

• er behoefte is aan normering van de externe expertise die via het samenwer-
kingsverband kan worden geboden, er is niet altijd sprake van voldoende toege-
voegde waarde.

8.2 Monitoring binnen het samenwerkingsverband

Om de doelstellingen en het beleid af te stemmen op de ontwikkelingen en te kijken wel-
ke resultaten we behalen, houdt het samenwerkingsverband de volgende gegevens bij:

• Het aantal leerlingen in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het spe-
ciaal onderwijs per school;

• Het aantal scholen met aangepast toezicht binnen het samenwerkingsverband;
• Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen die zijn afgegeven;
• Het aantal verwijzingen en terugplaatsingen, per school;
• Het aantal casussen in MDO’s; 
• Het aantal interventies vanuit het samenwerkingsverband met en zonder ketenpart-

ners; 
• De opbrengsten van de interventies en wel of niet uitstroom naar andere scholen of 

instanties;
• Het aantal thuiszitters; meldingen van scholen en thuiszitters en de rol van onderwijs 

en ketenpartners;
• Het aantal mediationtrajecten onder meer naar aanleiding van meldingen bij de lan-

delijke geschillencommissie.

8.3 Monitoring – Kindkans

Afgesproken is om het MDO te monitoren. Na vooronderzoek onder leiding van een 
externe deskundige en op advies van een vertegenwoordiging van diverse geledingen, is 
uiteindelijk gekozen om met een bestaand registratiesysteem te gaan werken: Kindkans. 
Dit vooral omdat het afkomstig is van de makers van ParnasSys, het registratiesysteem 
dat op de meerderheid van de basisscholen wordt gebruikt.
Kindkans is ingevoerd en operationeel vanaf 2016. Maar het is zeker nog niet af. Het zal 
worden doorontwikkeld, zowel door de makers als door Profi  Pendi.
Halfjaarlijks worden de geregistreerde gegevens geanalyseerd en besproken in de Alge-
mene Ledenvergadering en met de afzonderlijke schoolbesturen. Dit mede ter verant-
woording van de inzet van de middelen van het samenwerkingsverband.

8.4 Inspectie van het 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 para-
meters. De inspectie ontwikkelt en ijkt voor elke parameter normen. De parameters die-
nen alleen om te bepalen of er aanleiding is om in gesprek te gaan met het samenwer-
kingsverband. 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 
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ondersteuningsmiddelen;
• De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar.

8.5 Kwaliteitsinstrumenten waarmee Profi  Pendi zicht krijgt op inzet 
besturen

• De gegevens van de inspectie worden meegenomen in de monitor van het samenwer-
kingsverband;

• Een evaluatieformulier over de werkwijze van het samenwerkingsverband wordt na 
twee jaar door alle scholen ingevuld; 

• De directeur voert met alle vaste medewerkers jaarlijks een functioneringsgesprek en 
om de twee jaar een beoordelingsgesprek; 

• Twee leden van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de direc-
teur en om het jaar een beoordelingsgesprek;

• (Onderzoek naar) kwaliteitsinstrumenten die nodig zijn om de ontwikkeling in kaart te 
brengen om de ambities te bereiken.

8.6 Cyclus van plannen en evalueren & het activiteitenplan

Het ondersteuningsplan wordt ieder jaar geëvalueerd met het bestuur van het samen-
werkingsverband. Naast het ondersteuningsplan maakt het samenwerkingsverband voor 
ieder schooljaar een activiteitenplan. Dit activiteitenplan is in juni beschikbaar. In dit plan 
worden ijkpunten opgenomen die gaan helpen bij het cyclisch proces ‘plan-do-check-
act’ met als doel de werkwijzen te optimaliseren. Indien de evaluaties daartoe aanleiding 
geven, worden de beleidsvoornemens (ook tussentijds) bijgesteld. Onze (meerjaren) be-
grotingscyclus is vanzelfsprekend aan deze werkwijze gekoppeld. Het activiteitenplan en 
de evaluatie vormen een vast agendapunt op de bestuursvergadering aan het einde van 
het schooljaar. De plannen en de resultaten zijn voor iedere betrokkene in het samenwer-
kingsverband zichtbaar en worden opgenomen op de website.

 

Ambitie 9 – Profi  Pendi is goed georganiseerd 

We zĳ n een slanke, effi ciënte en (fi nancieel) gezonde organisatie, met een 
duidelĳ ke route waarlangs scholen en ouders snel bĳ  passende ondersteu-
ning komen. 

Het algemeen belang van Profi  Pendi is leidend, en niet het school bestuurlijk belang.

Rechtspersoon: coöperatieve vereniging
Vanwege de extra mogelijkheden om als samenwerkingsverband ook bedrijfsmatige ac-
tiviteiten voor de leden te ontplooien, is gekozen voor een coöperatieve vereniging. Het 
bestuur gaat onderzoeken of de huidige rechtsvorm passend is in de toekomst.
Er is gekozen voor het bestuur/directiemodel. Hierbij onderscheiden we de volgende 
rollen en verantwoordelijkheden:

9.1 Rollen van ALV, bestuur en directeur

In dit bestuursmodel zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) als interne toezichthou-
der fungeren. Het bestuur heeft op zijn beurt ook een toezichthoudende rol doordat het 
namens de ALV toeziet op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereni-
ging. 

In schema:

                   
samenleving

algemene
 ledenvergadering

bestuur

directeur

Profi Pendi

Functie

Toezicht

Functie

Bestuur
(mandaat)
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Algemene ledenvergadering 
De Algemene Leden Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten 
schoolbesturen (1 vertegenwoordiger per bestuur). 
De ALV krijgt de taak van intern toezichthouder en is onder meer belast met goedkeuren 
van: 

• Het ondersteuningsplan; 
• De begroting;
• Het jaarverslag; 
• Het benoemen van een accountant; 
• Het benoemen van bestuursleden; 
• Toezicht houden op het beleid bestuur/de doelen van Profi  Pendi.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het voorzitterschap bij een externe persoon 
te beleggen om het scheiden van bestuur en toezicht duidelijker vorm te geven.

Bestuur 
Het bestuur van de vereniging is belast met het besturen. Hierbij wordt niet gekozen 
voor een uitvoerend bestuur, maar voor toezichthoudend besturen, waarbij de dagelijkse 
leiding is gemandateerd aan de directie van het samenwerkingsverband. De omvang van 
het bestuur is in de startfase maximaal 7 leden, maar kan ‘afslanken’ tot 5 leden. Taken 
van het bestuur: 
• Voorlopig vaststellen van het ondersteuningsplan, de begroting, het jaarverslag voor-

dat dit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan ALV; 
• Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie van het SWV/de werkgeversrol 

invullen; 
• Het monitoren van de uitvoering van het ondersteuningsplan door directie; 
• Het goedkeuren van verantwoordingsrapportages door directie; 
• Het sparringpartner zijn van de directie.

Directie 
Het bestuur verleent een ruim mandaat aan de directie voor beleidsvoorbereiding en 
uitvoering. 
Taken van de directie zijn onder meer: 
• Het uitvoeren van het ondersteuningsplan in overleg met de schoolbesturen; 
• Het bewaken van de voortgang van de activiteiten en verantwoordelijkheid dragen 

voor de kwaliteit van de uitvoering; 
• Het evalueren, borgen en verbeteren waar nodig van de activiteiten van het SWV 

(plancyclus/kwaliteitssysteem); 
• Het aansturen van personeel dat op basis van ondersteuningsmiddelen binnen het 

SWV werkzaam is (in dienstverband of op detacheringbasis);
• Het fi nancieel beheer. 

9.2 Personeel

Profi  Pendi heeft naast een voltijds directeur, 1,1 fte administratieve ondersteuning en 0,9 
fte in de vorm van twee inhoudelijke beleidsmedewerkers. Deze richten zich met name 

op het ondersteunen en monitoren van het gevoerde beleid en het voorstellen van aan-
passingen die nodig zijn. Speerpunten inhoudelijk zijn de Toelaatbaarheidsverklaringen, 
de werkwijze van het MDO, waarbij we de aangevraagde ondersteuningsarrangementen 
analyseren. 
Met onze medewerkers ondersteunen we de vakmensen in het veld en dragen we vanuit 
eigen kwaliteit en betrokkenheid bij aan het realiseren van de gestelde ambities. 

9.3 Adviesgroep

Volgens de statuten kent Profi  Pendi een overleg dat de directeur adviseert in de beleids-
voorbereiding en beleidsuitvoering van het ondersteuningsplan. 

Samenstelling
De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende besturen, die nauw 
betrokken zijn bij het onderwijsveld. Op deze wijze is het mogelijk om elk deelnemend 
bestuur in de gelegenheid te stellen inhoudelijk mee te denken over de koers van Profi  
Pendi. 
De adviesgroep komt 4 x per jaar bij elkaar.
De adviezen worden elke vergadering geformuleerd.

Taakstelling

• Betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding;
• Het actief inbrengen van voorstellen vanuit de onderwijspraktijk op alle domeinen;
• Het geven van refl ectie op de acties en adviezen naar aanleiding van de vergaderin-

gen;
• Het afstemmen en creëren van draagvlak binnen de eigen schoolbesturen;
• Zo mogelijk en nodig een voedingsbodem zijn voor initiatieven, try-out of experimen-

ten.

9.4 Medezeggenschap: de ondersteuningsplanraad (OPR)

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) artikel 4a heeft het SWV een on-
dersteuningsplanraad (OPR) ingesteld.

Samenstelling 
De medezeggenschapsra(a)d(en) van de scholen van elk van de schoolbesturen die ver-
plicht deelnemen aan het samenwerkingsverband vaardigen gezamenlijk één lid per 
schoolbestuur af naar de OPR. Daardoor bestaat de OPR maximaal uit zoveel leden als er 
besturen zijn die verplicht deelnemen aan het samenwerkingsverband (besturen die wel 
deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar geen vestiging hebben in het gebied 
van Profi  Pendi, kunnen geen leden naar de OPR afvaardigen).
Bij de samenstelling van de eerste OPR is vastgesteld vanuit welk schoolbestuur een ou-
der dan wel een personeelslid wordt afgevaardigd en wel zodanig dat de OPR een gelijk 
aantal ouders als personeelsleden telt. De zittingsduur is vier jaar en men kan éénmaal 
herkozen worden.
Als binnen een schoolbestuur meer dan één van de ouders, dan wel meer dan één van 
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de personeelsleden, zich beschikbaar stelt als lid van de OPR, vindt binnen dat schoolbe-
stuur een interne verkiezing plaats.

Taken en bevoegdheden
De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is wettelijk vastgelegd in artikel 14a. van de 
WMS:
Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteu-
ningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, 
bedoeld in artikel 18a van de Wet op het Primair Onderwijs. Daarnaast is in het reglement 
van de OPR van Profi  Pendi vastgelegd dat de OPR algemene taken heeft:

• De OPR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in het samenwer-
kingsverband;

• De OPR waakt voorts in het samenwerkingsverband tegen discriminatie op welke 
grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzon-
der de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandi-
capten en allochtone werknemers.

De OPR heeft initiatiefbevoegdheid:

• De OPR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden het samenwerkingsver-
band betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voor-
stellen te doen en standpunten kenbaar te maken;

• Het bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met 
redenen omklede reactie uit aan de OPR;

• Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bestuur de OPR 
minimaal eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen 
van de OPR.

 
Goed organiseren is ook 

goede mezeggenschap regelen!

Ambitie 10 – We leggen rekenschap af aan elkaar 

In 2020 krĳ gen 96% van de leerlingen in Profi  Pendi onderwĳ s op de regu-
liere basisschool. We leggen rekenschap af over het bereiken van deze am-
bitie aan elkaar, aan relevante partĳ en, aan de OPR, de onderwĳ sinspectie 
en de toezichthouder. 

Data en eventuele andere informatie zijn aanknopingspunten voor gesprek. De ontwik-
keling van gegevens laten trends zien, die invloed hebben op de uitvoering. Een cyclisch 
proces van plannen en evalueren, waarbij gesprekken en het transparant zijn naar elkaar 
zullen leiden tot begrip en versterking.

10.1 Gewenste resultaten

• Het deelnamepercentage aan het SO blijft onder het landelijk gemiddelde en ligt op 
maximaal 1,065%;

• Het deelnamepercentage aan het SBO daalt geleidelijk tot maximaal 3% in 2020, 
waardoor het totale deelnamepercentage aan SO en SBO uitkomt op 96%;

• Het MDO is effi ciënt georganiseerd. Bij ten minste 80% van de volledig ingediende 
aanvragen vindt het eerste overleg plaats binnen twee weken;

• De inspectie stelt vast dat de opbrengsten van het onderwijs aan leerlingen met spe-
ciale onderwijsbehoeften voldoende zijn. Ten minste 80% van deze leerlingen ontwik-
kelt zich gedurende de schoolloopbaan conform het OPP (indicator 1.4);

• Voldoende leerlingen (ten minste 80%) vervolgen met succes hun schoolloopbaan in 
VO op het in het OPP vastgestelde niveau (doorstroom naar leerjaar 3 is conform het 
schooladvies);

• Wachtlijsten voor plaatsing in speciale voorzieningen bestaan niet meer. Tussentijdse 
plaatsing is bij alle voorzieningen mogelijk;

• Geen thuiszitters. Leerlingen die door individuele omstandigheden tijdelijk niet, of 
niet geheel, onderwijs kunnen volgen, krijgen intensievere ondersteuning zo nodig op 
locaties elders of thuisonderwijs. Al deze leerlingen zijn in beeld bij leerplicht en bij 
Profi  Pendi.

De gewenste resultaten zijn een gemiddelde voor het hele samenwerkingsverband, ze 
kunnen per gemeente worden aangescherpt, afhankelijk van bijvoorbeeld de bevolkings-
samenstelling. Uiteraard in overleg met schoolbesturen en gemeenten.
Financiële prikkels kunnen worden ingezet om het doel te bereiken.

Passend onderwijs voor alle, bijna
17.000 leerlingen in onze regio
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10.2 Verantwoording aan de stakeholders

Jaarlijks stelt de directeur van het samenwerkingsverband een monitor op met daarin alle 
relevante gegevens om over bovenstaande resultaten verantwoording af te leggen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om leerlingaantallen, kengetallen en fi nanciële overzichten. Dit is 
de basis voor het jaarlijkse bestuursverslag met de belangrijkste inhoudelijke en fi nanciële 
ontwikkelingen. Met dit verslag legt het bestuur van het samenwerkingsverband verant-
woording af aan haar belangrijkste stakeholders, de deelnemende schoolbesturen in de 
Algemene Leden Vergadering (ALV).

Het gaat niet om spullen en papieren, maar om mensen en manieren
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Bĳ lage 1. Onderzoek: welke behoeften leven er op de 
scholen?

Achtergrond en doelstelling
Na het inwerkingtreden van de stelselwijzing in augustus 2014 is passend onderwijs een 
feit geworden en zijn 77 samenwerkingsverbanden in Nederland van start gegaan. Profi  
Pendi heeft er voor gekozen om haar eerste ondersteuningsplan voor twee jaar op te stel-
len om zo fl exibel te kunnen zijn en te kunnen meebewegen met de veranderingen die 
op het pad van de nieuwe organisatie zouden komen.

Vorig jaar is besloten om vanuit de behoeften van degenen die passend onderwijs moe-
ten vormgeven binnen Profi  Pendi het ondersteuningsplan voor de komende vier jaar op 
te stellen. Hiervoor is onderzoek ingezet, waarbij de onderzoeksvraag luidde:
wat hebben scholen nodig om te voldoen aan de onderwijsbehoeften van al haar leer-
lingen?  Hierbij is ook steeds de rol van het samenwerkingsverband betrokken. Onder 
scholen werden in het kader van het onderzoek de volgende onderzoeksdoelgroepen 
verstaan: leerkrachten, IB’ers, directeuren en ouders. 

Opzet
Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau Vraagwerk. Vanwege de 
brede vraagstelling is een fasering aangebracht. In fase 1 zijn 12 individuele gesprekken 
uitgevoerd met leerkrachten, IB’ers en directeuren en zijn 2 groepsgesprekken gehouden 
met ouders.
In fase 2 heeft een verdieping plaatsgevonden op een drietal thema’s, t.w. gedragspro-
blematiek in de klas, het MDO en educatief partnerschap door middel van 4 groepsge-
sprekken met leerkrachten en IB’ers tijdens 3 IB-bijeenkomsten

Resultaten 
De resultaten van het onderzoek zijn in drie deelrapportages aan de stuurgroep passend 
onderwijs van Profi  Pendi gepresenteerd. Hier worden de belangrijkste resultaten samen-
gevat en zijn de uitkomsten gerubriceerd naar de ambities van het ondersteuningsplan, 
voor zover dat relevant is. 

Fase 1 
In fase 1 van het onderzoek blijkt dat er op scholen nog veel onduidelijk is over de impli-
caties van passend onderwijs en de rol van Profi  Pendi daarin.

1. De defi nitie die gehanteerd wordt is niet altijd eenduidig en de voorbereiding op de 
stelselwijzing wordt niet optimaal gevonden;

2. Er is behoefte aan meer informatie, o.a. over de ondersteuningsstructuur, maar ook 
over hoe men de ondersteuning, zowel voor de kinderen als voor degenen die pas-
send onderwijsvorm moeten geven, beschikbaar kan krijgen;

3. Leerkrachten en IB’ers hebben behoefte aan praktijkgerichte informatie en hande-
lingsadvies (o.a. beeld coaching, co-teaching). Men wil graag kennis en ervaring uit-
wisselen. Hier blijkt sprake te zijn van een landelijk fenomeen. De resultaten van het 
onderhavige kleinschalig onderzoek, laten hetzelfde beeld zien als de resultaten uit 
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grootschalig landelijk onderzoek (DUO);
4. Daarnaast blijkt dat gedragsproblematiek in de klas voor leerkrachten een belangrijke 

barrière vormt om te komen tot goed passend onderwijs. Ook dit punt komt op lande-
lijk niveau terug.

Ten aanzien van de rol van Profi  Pendi brengen de onderzoeksdeelnemers de volgende 
wensen naar voren: 

1. De zichtbaarheid van het samenwerkingsverband vergroten. Leerkrachten, IB’ers en 
ouders hebben weinig beeld bij Profi  Pendi. De organisatie mag meer profi el krijgen 
en daadkracht tonen;

2. De relevantie van het samenwerkingsverband voor scholen vergroten. Een praktisch 
en toegankelijk nieuw ondersteuningsplan, informatie omtrent het dekkend netwerk 
en de beschikbaarheid van (fl exibele) ondersteuning worden zeer belangrijk gevon-
den. Daarnaast is er behoefte aan praktische vertaalslagen als het gaat om bijvoor-
beeld de invulling van het MDO en formats voor SOP en OPP;

3. Scholen meer betrekken bij de activiteiten van Profi  Pendi. Er zou sprake moeten zijn 
van een meer toegankelijke organisatie en tweerichting verkeer in de communicatie; 

4. Er is behoefte aan inzicht in hoe fi nanciële middelen beschikbaar kunnen worden ge-
maakt om de gewenste ondersteuning te kunnen verkrijgen;

5. Profi  Pendi zou beter kunnen faciliteren in het verbinden met alle stakeholders. 

‘Overall’ blijkt er uitdrukkelijk behoefte te zijn aan professionalisering in brede zin bij de-
genen die bij het primaire proces betrokken zijn. 
Leerkrachten moet het werk doen in de klas en hebben daar up to date kennis en erva-
ring bij nodig. 
IB’ers moeten leerkrachten kunnen begeleiden en hebben binnen passend onderwijs de 
rol van spin in het web gekregen. Zij zijn verantwoordelijk voor de externe contacten met 
alle betrokken partijen als het gaat om de organisatie van MDO’s. Zij hebben er daarmee 
taken bij gekregen. 
Op directieniveau zijn fi nanciën een belangrijk issue, de dagelijkse organisatie naast pro-
fessionalisering en cultuur.
Een belangrijk resultaat uit de gesprekken met ouders is dat hun rol en hun relatie met 
de school op andere nieuwe manier zou kunnen worden ingezet, om te voorkomen dat te 
veel tijd verloren gaat in het proces om hun kinderen te voorzien in de gewenste onder-
steuning.

Resultaten fase 2 
In onderzoeksfase 1 is een veelheid aan thema’s naar voren gebracht die van belang zijn 
bij het kunnen voldoen van scholen aan de onderwijsbehoeften van al haar leerlingen. 
Niet al deze thema’s worden primair tot de verantwoordelijk van het samenwerkingsver-
band gerekend. Er is daarom in de stuurgroep gekozen om drie thema’s te benoemen, 
die een directe link hebben met de taken van Profi  Pendi en deze verder uit te diepen om 
te kunnen komen tot concrete oplossingsgerichte acties. De benoemde thema’s zijn:

1. Gedragsproblematiek in de klas;
2. Het MDO;
3. Educatief partnerschap.

De impact van gedragsproblematiek in de klas is groot en de urgentie om hier op de juis-
te manier mee om te kunnen gaan wordt algemeen onderkend. Het MDO is een essenti-
eel instrument binnen passend onderwijs, om te komen tot oplossingen in de extra on-
dersteuningsvraag, maar blijkt in praktijk nog lang niet altijd goed te werken. Een nieuwe 
rol van ouders en een nieuwe manier om met ouders samen te werken bij de ontwikkeling 
van het kind wordt in potentie veel toegevoegde waarde toegekend. De drie thema’s 
hebben ook zeker samenhang. 

Gedragsproblematiek in klas blijkt een containerbegrip te zijn, waaronder veel soorten 
problematisch gedrag van kinderen wordt geschaard. Dit gedrag is voor leerkrachten 
niet altijd gemakkelijk te duiden en vaak onvoorspelbaar, wat het lastig maakt om er op 
te anticiperen. Men mist praktische ‘tools’ om te beoordelen om wat voor soort gedrag 
het gaat, vindt zichzelf vaak onvoldoende geschoold en handelingsverlegen. Sommige 
leerkrachten voelen het bovendien als persoonlijk falen wanneer men zelf geen oplossing 
heeft.
Leerkrachten hebben uitdrukkelijk behoefte aan persoonlijke begeleiding en coaching in 
de klas (o.a. beeld coaching). Men heeft behoefte aan voorbeelden en handreikingen in 
de dagelijkse praktijk voor de klas (co-teaching). Dat geldt ook voor IB’ers, zij kunnen hun 
ervaring dan verder in school inzetten. Daarnaast wil men de persoonlijke kennis vergro-
ten aan de hand van casuïstiek (bijv. te bespreken in IB-bijeenkomsten) en opleidingen als 
Master SEN. 

Scholen zelf kunnen leerkrachten op verschillende manieren ondersteunen. Vanuit het 
samenwerkingsverband kunnen de expertisecentra een belangrijke rol te spelen bij de 
ondersteuning van leerkrachten en IB’ers op dit thema. Zij bieden immers in hun fl exibele 
ondersteuningsaanbod expertise gericht op kind, ouder, leerkracht, IB’er, school, en an-
dere aan schoolgerelateerde instanties. Voor scholen is belangrijk dat sprake is van maat-
werk, omdat de uitgangssituatie en daarmee de specifi eke ondersteuningsbehoefte van 
leerkracht en IB’er op de verschillende scholen heel verschillend kan zijn. 

Het MDO blijkt op scholen heel verschillend vorm gegeven te worden en het wordt op 
verschillende momenten ingezet. Dit komt mede door organisatorische obstakels, zoals 
beschikbaarheid van beoogde deelnemers. Hoewel algemeen het belang dat binnen een 
MDO alle relevante betrokkenen rondom een kind worden samengebracht, wordt onder-
schreven, vormt de dagelijkse praktijk een bron van ontevredenheid voor diezelfde be-
trokkenen. Er is behoefte aan handreikingen om het proces beter in te richten en daarin 
tegelijkertijd een zekere fl exibiliteit te hebben.

Educatief partnerschap is een term die nog niet erg leeft bij leerkrachten en IB’ers. Het 
begrip ouderbetrokkenheid heeft meer betekenis. Dat ouders een belangrijke rol spelen 
of zouden moeten spelen wordt erkend, zeker als het gaat om kinderen die extra onder-
steuning nodig hebben. Wat de toegevoegde waarde van een andere manier van samen 
optrekken tussen school en ouders in termen van partnerschap, heeft men nog niet altijd 
in beeld. Er zijn nog weinig initiatieven ontplooid op dit punt, buiten het vervangen van 
het eerste rapportgesprek voor een kennismakingsgesprek in het begin van het school-
jaar. 
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‘Overall’ conclusies onderzoek
De onderzoeksvraag ’Wat hebben scholen nodig om te kunnen voorzien in de onderwijs-
behoeften van al haar leerlingen? wordt als volgt beantwoord:

1. Professionalisering van degenen die die het moeten doen binnen passend onder-
wĳ s, waarbij maatwerk op het niveau van de school randvoorwaarde is;

2. Een open klimaat waarin de vraag gesteld kan worden: wat hebben wĳ  nodig om 
elkaar iedere dag een stapje beter te maken?

3. Creativiteit, inventiviteit en ondernemerschap. Overal zijn leerkrachten, IB’ers, CC-
ers en/of directeuren die out of the box willen denken om het in the box te verbete-
ren. Boor dat talent op scholen aan, maak de verbinding met het samenwerkings-
verband Profi  Pendi (expertisecentra) en deel good-practice.

Want net zoals het de bedoeling is om kinderen hun talent te laten ontplooien is het 
parallel daaraan de bedoeling om de leerkrachten, IB’ers, CC’ers en directie hun talent te 
laten blijven ontwikkelen en ouders op hun pad mee te nemen. Profi  Pendi kan daar een 
verbindende rol spelen.

Vertaalslag onderzoeksresultaten naar ambities van Profi  Pendi.  
Profi  Pendi heeft een luisterend oor getoond vanuit de overtuiging dat het van belang is 
uitdrukkelijk voeling te houden met het werkveld. Het onderzoek heeft aanknopingspun-
ten geboden die onderdeel vormen van het ondersteuningsplan. Er is voor gekozen om 
de plannen voor komende 4 jaar aan de hand van 10 ambities te presenteren. Belangrijke 
resultaten die een onderbouwing vormen voor deze ambities worden hieronder weerge-
ven.

Ambitie 1: De basis op orde

Ouders verwachten een professionele gesprekspartner te vinden in de leerkracht. Ten 
aanzien van gedragsproblematiek in de klas verwachten ouders dat de leerkracht hande-
lingsbekwaam is en er voor zorgt dat de aandacht voor andere kinderen niet leidt onder 
kinderen die op dat punt om een specifi eke aanpak vragen. In de praktijk is dat niet altijd 
het geval, hetgeen ook leerkrachten betreuren. De behoefte aan professionalisering on-
der leerkrachten is dan ook een belangrijke onderzoeksuitkomst. 
Ook op andere terreinen verwachten ouders (meer) expertise van leerkrachten, bijvoor-
beeld op het gebied van hoog -of meergaafdheid en dyslexie. Onderwerpen waar steeds 
meer ouders mee te maken krijgen.
Er zijn leerkrachten die aangeven het lastig te vinden om het gewenste management te 
realiseren in de klas bij de verschillende ondersteuningsbehoeften die kinderen hebben. 
Zeker als daarbij ook sprake is van gedragsproblematiek die men lastig kan handelen, 
staat het water de leerkracht wel eens aan de lippen. Collegiale Consultanten hebben de 
ervaring dat leerkrachten soms te veel focussen op het behalen van de minimale leerstof 
en te weinig oog hebben voor hoe men dingen aanpakt.
Leerkrachten noemen verder de administratieve druk en vergaderen als variabelen die tijd 
vergen, waardoor men soms te weinig toekomt aan de essentie van het primaire proces. 
Om meerdere redenen is het ook van groot belang dat een goede overdracht van ene 
leerkracht naar de volgende leerkracht plaatsvindt bij de overgang naar een nieuwe klas 
van een kind. Dit blijkt nog niet altijd vanzelfsprekend te zijn, waardoor (extra) ondersteu-

ningsbehoeften te lang onzichtbaar kan blijven. 
Directeuren hebben de uitdaging om middelen creatief in te zetten om de organisatie 
van het primaire proces goed te laten verlopen. Met duobanen, samengestelde klassen 
en extra handen van stagiaires en klassenassistenten is dat jaarlijks een puzzel. Ook direc-
teuren vinden het belangrijk om te kunnen sparren met collega’s om de implicaties van 
passend onderwijs te kunnen handelen en de omstandigheden te creëren die het voor 
alle betrokkenen mogelijk maakt om passend onderwijs te krijgen en te genieten.
Het SOP kan ook in de voorlichting naar ouders een relevante rol spelen. Ouders vinden 
het nogal eens lastig om scholen te vergelijken op het moment van de schoolkeuze. Een 
eenduidig format vergemakkelijkt dat proces. Ook wanneer zich een ondersteuningsvraag 
voordoet bij hun kind kan het SOP bijdragen om inzicht te geven in wat de school kan 
bieden. Bij ouders leeft nu vaak het idee dat scholen iedere keer het wiel opnieuw moe-
ten uitvinden, terwijl hun vraag onderwerpen betreft waar scholen vaker mee te maken 
krijgen en zij toch niet de gewenste informatie kunnen vinden. Op de website van scholen 
zou ook makkelijker doorgeklikt kunnen worden naar de ondersteuningsmogelijkheden 
voor ouders op de verschillende ontwikkelingsgebieden binnen en buiten Profi  Pendi.

Ouders waarderen het zeer wanneer zij vanaf het begin van de schoolcarrière van hun 
kind (maar ook gedurende die periode), goed worden geïnformeerd over wat een school 
te bieden heeft en wat hun rol als ouders zou kunnen zijn. Een jaarlijks kennismakingsge-
sprek met de leerkracht is daarbij een gewaardeerd element.

Ambitie 2: Multi Disciplinair overleg werkt.

Het MDO is een essentieel instrument binnen passend onderwijs, maar voor scholen ook 
een nieuwe vorm van samenwerken met alle betrokkenen. Het uitgangspunt van een 
MDO, expertise rondom een kind bundelen samen met de ouders, wordt breed onder-
schreven. In de praktijk zijn nog veel verbeterstappen te maken, waar het de organisatie 
en de doelmatigheid betreft.

Zeker wanneer meerdere partijen betrokken zijn kunnen ouders overrompelend worden 
tijdens een MDO blijkt uit het onderzoek. Het toelichten van deze nieuwe manier van 
samenwerken kan voor ouders o.a. in de vorm van een fi lmpje op de site van de school 
en Profi  Pendi meer tot de verbeelding gaan spreken. Daar zouden ook de mogelijk be-
trokken partijen kunnen worden geïntroduceerd en (wellicht) de contactpersoon voor de 
school. 

Organisatie
De organisatie en het voeren van MDO’s betekent extra taken voor IB’ers binnen de 
scholen. Het plannen van een MDO blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn doordat veel 
agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hierdoor gaat veel tijd verloren en hier-
over is ontevredenheid bij de scholen. 

Tijdens het onderzoek worden verbeteringen gesuggereerd in termen van maximale 
doorlooptijden van onderdelen in het proces. Verwachtingen kunnen daarmee beter 
gemanaged worden en de betrokkenheid van partijen behouden. Het komt nu voor dat 
MDO worden ingezet om het moment dat de school het gevoel heeft alles te hebben 
geprobeerd en het kind eigenlijk wil verwijzen. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben 
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er juist baat bij als een MDO vroegtijdig wordt ingezet.

In praktische zin kan bij de organisatie van MDO’s nog meer gebruik gemaakt worden van 
ICT-hulpmiddelen als een datumprikker, teleconferencing en skype etc.

Scholen hebben behoefte aan handvatten om het proces sneller en beter in te gaan 
zetten. Een fasering aan brengen, waarin men fl exibeler is en meer speelruimte heeft om 
partijen te consulteren lijkt een verbetering te kunnen zijn om slagvaardiger te kunnen 
opereren.

Het voeren van een MDO
Scholen maken verschillende keuzes maken als het gaat om de afvaardiging van school 
binnen een MDO, bijvoorbeeld wel of niet de leerkracht laten deelnemen. 

Het proces bewaken en de inhoud managen tijdens het MDO vraagt specifi eke vaardig-
heden. IB’ers voelen zich niet altijd toegerust op deze taken. Ook op het punt van doel-
matigheid kunnen verbeteringen worden gehaald. De rolverdeling is niet altijd duidelijk 
(voorzitter, notulist, inhoudelijk adviseur, beslisser vervolgstappen etc.) en niet iedereen 
heeft altijd dezelfde voorbereiding of kennis bij aanvang. 

Voor een goedlopend MDO is het van belang dat betrokken partijen elkaar vooraf inhou-
delijk goed op de hoogte stellen en daarbij vanzelfsprekend elkaar werkvelden respecte-
ren. Voldoende tijd om stukken te lezen, elkaar eventueel nog even te consulteren voor 
toelichting blijkt van belang om te voorkomen dat tijdens de bijeenkomst niet doelmatig 
te werk kan worden gegaan of betrokkenen (met name ouders) zich overvallen voelen, 
maar ook leerkrachten actiepunten krijgen voorgelegd die zij onuitvoerbaar vinden.

Met name in de samenwerking tussen scholen en jeugdzorg blijkt nog veel verbetering 
mogelijk en de scholen zijn niet altijd tevreden over de toegevoegde waarde van de ex-
terne expertise die vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar is. De expertise is van 
wisselende kwaliteit en niet altijd voldoende. 

Er kan wellicht een ideale lijn worden beschreven voor het totale proces, maar in ieder 
geval zullen er voor scholen ook voldoen vrijheidsgraden moeten zijn, om te voorkomen 
dat kostbare tijd verloren gaat, het kind de dupe wordt en de betrokkenheid verslapt.

Ambitie 3: Expertise beschikbaar waar nodig 

Professionalisering van leerkrachten en IB’ers is een belangrijk aandachtspunt blijkt uit 
het onderzoek. Alleen al de nieuwe inzichten op de ontwikkelingsgebieden van kinderen 
als taal, rekenen en gedrag (o.a. dyslexie, dyscalculie, gedrag ADD, ADHD, ODD, ASS) 
vraagt extra ondersteuning van beginnende leerkrachten, maar ook het up to date hou-
den van kennis van ervaren leerkrachten. 

Binnen scholen zou leerkrachten en IB’er, maar ook leerkrachten onderling elkaar idealiter 
moeten kunnen versterken door uitwisselen van ervaringen en vormen van bijvoorbeeld 
co-teaching. Dat vraagt een open klimaat, waarin de vraag gesteld kan worden hoe men 
elkaar kan helpen om het beter te doen, zonder dat het als falen wordt gevoeld. Niet op 

alle scholen is daar momenteel de cultuur voor. 

Naast praktische handreikingen is ook scholing een wens bij leerkrachten en IB’ers. Een 
goede afstemming op scholen op de korte en middellange termijn van de scholingsbe-
hoefte, kan zorgen dat kennis verworven wordt omtrent verschillende ontwikkelingsvelden 
en deze gedeeld kan worden op de school. 
Hoewel de factor tijd als een barrière genoemd kan worden, blijkt er op scholen ook op 
een creatieve manier tijd gemaakt te kunnen worden wanneer men er de urgentie van ziet 
(bijv. minder en effi ciënter vergaderen).

De expertisecentra binnen Profi  Pendi kunnen een relevante rol spelen bij de professio-
nalisering van leerkrachten en IB’ers. Randvoorwaarde is dat externe expertise van het 
gewenste niveau is. De taakomschrijving van CC’ers en AB’ers op één lijn brengen binnen 
het samenwerkingsverband is een gesuggereerde optimalisatie, zodat expertise met toe-
gevoegde waarde kan worden gegarandeerd. 

Ambitie 4: Preventief werken

Educatief partnerschap 
Educatief partnerschap leeft als begrip nog weinig concreet op de scholen. De meer-
waarde van het vergroten van ouderbetrokkenheid wordt zeker onderkend. Het maakt het 
o.a. mogelijk om de wederzijdse verwachtingen beter te managen. Er wordt wel al vaker 
gewerkt met kennismakingsgesprekken in het begin van het schooljaar als vervanging van 
het eerste 10 min gesprek naar aanleiding van een rapport. 
Educatief partnerschap vraagt van leerkrachten nieuwe vaardigheden om met ouders in 
gesprek te gaan. Een barrière die door de leerkracht kan worden opgeworpen is de ver-
onderstelling dat de ouders die nu al betrokkenheid tonen, gemakkelijk te bereiken zijn, 
maar degenen die dat nu niet zijn in het kader van Educatief partnerschap waarschijnlijk 
ook moeilijk te porren zijn. Verder kan een andere culturele achtergrond lastig zijn, maar 
dat speelt nu ook al.
Meer aandacht voor de ouders veronderstelt al snel dat er ook meer tijd mee gemoeid 
zal zijn en daar ontbreekt het de leerkracht juist vaak aan. ICT-hulpmiddelen als een ou-
der-portaal, klassen-app etc. kunnen echter ook weer tijd opleveren, als eenmaal sprake is 
van een vertrouwensband. 
Zeker ouders met kinderen met een ondersteuningsvraag zijn bereid te investeren in de 
relatie met school. Zij vinden het soms lastig om kritisch te zijn, wanneer ze het gevoel 
hebben dat hun kind geen passend onderwijs krijgt. Ze voelen een afhankelijkheidsrelatie 
en willen niet dat hun kind in de klas last krijgt van het feit dat ouder te veeleisend is. Ou-
ders zijn bovendien niet altijd overtuigd van de deskundigheid van de leerkracht. Uit deze 
reacties blijkt er nog veel te winnen valt als leerkracht en ouder elkaar als partners gaan 
zien. Profi  Pendi kan het thema op de kaart zetten.
In een goede afstemming met voorschoolse organisaties kan preventief werken tot uit-
drukking komen. Door zo snel mogelijk de behoefte aan extra ondersteuning te signale-
ren. 

Profi  Pendi
Ten aanzien van de rol van Profi  Pendi bij het zichtbaar maken van de beschikbare experti-
se brengen de onderzoeksdeelnemers de volgende wensen naar voren: 
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1. De zichtbaarheid van het samenwerkingsverband vergroten. Leerkrachten, IB’ers en 
ouders hebben weinig beeld bij Profi  Pendi. De organisatie mag meer profi el krijgen 
en daadkracht tonen;

2. De relevatie van het samenwerkingsverband voor scholen vergroten. Een praktisch en 
toegankelijk nieuw ondersteuningsplan en toegankelijke informatie omtrent het dek-
kend netwerk en de beschikbaarheid van (fl exibele) ondersteuning;

3. Daarnaast is er behoefte aan praktische vertaalslagen als het gaat om bijvoorbeeld de 
invulling van het MDO en formats voor SOP en OPP;

4. Scholen meer betrekken bij de activiteiten van Profi  Pendi. Er zou sprake moeten zijn 
van een meer toegankelijke organisatie en tweerichting verkeer in de communicatie; 

5. Er is behoefte aan inzicht in hoe fi nanciële middelen beschikbaar kunnen worden ge-
maakt om de gewenste ondersteuning te kunnen verkrijgen.

Ambitie 5: Podium voor initiatieven

Het in beeld brengen van good-practice vinden IB’ers en leerkrachten van essentieel 
belang. IB’ers kennen de netwerken een belangrijke rol toe als het gaat om ervaringen 
uitwisselen, maar ook om inspiratie opdoen. De expertise van CC’ers wordt veel waarde 
toegekend als het gaat om de professionalisering van leerkrachten en IB’ers. Beeldbege-
leiding en co-teaching staan hoog op het wensenlijstje van leerkrachten en IB’ers.

Ambitie 6: Een dekkend netwerk vormen

De opdracht voor samenwerkingsverbanden is om een dekkend netwerk te vormen. Profi  
Pendi heeft voor de onderzoeksdeelnemers vooral een belangrijke taak bij het in beeld 
brengen van dat dekkend netwerk.

In praktijk blijkt dat het aanbod er wellicht wel is, maar op de expertise op een vlotte ma-
nier beschikbaar te krijgen, is nog wel eens een uitdaging. Met name de samenwerking 
met jeugdzorg kan sterk verbeterd worden.  

Ambitie 7: Informatie bieden

Voor zowel ouders, leerkrachten, IB’ers en directie kan Profi  Pendi een belangrijke rol 
spelen als gaat om communicatie rondom de functie en activiteiten van het samenwer-
kingsverband.

• Bekendheid geven aan het samenwerkingsverband middels o.a. de website, die ook 
zelf onder de aandacht moet worden gebracht;

• De geboden faciliteiten en ondersteuningsaanbod bekend maken;
• Bekendheid geven aan het MDO, wat is het, hoe wordt het aangevraagd, wie zijn be-

trokkenen in de vorm van een fi lmpje;
• Verbinding tussen professionals faciliteren (‘facebook’);
• Good-practice communiceren: het werk op de scholen in de spotlight;
• Nieuwsrubriek: actualiteit, nieuwe initiatieven-pilots benoemen;
• IB-kringen inspireren tijdens bijeenkomsten met interessante initiatieven;
• Conferenties organiseren met onderwerpen die expertise bevorderend zijn.

Ambitie 8: Kwaliteit vergroten

Uit het onderzoek komt naar voren dat er op scholen uitdrukkelijk behoefte is om de kwa-
liteit en professionaliteit te vergroten van leerkrachten en IB’ers. Er is tevens behoefte aan 
een overzicht van de externe expertise die via het samenwerkingsverband kan worden 
geboden.  
De nieuwe initiatieven als Kindkans zijn nog maar kort operationeel en daar moet nog 
ervaring mee opgedaan worden.

Ambitie 9: Profi  Pendi is goed georganiseerd
Ambitie 10: We leggen rekenschap af aan elkaar

Bij ambities 9 en 10 zijn geen specifi eke opmerkingen gemaakt vanuit het onderzoek.
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Bĳ lage 2. Standaarden Basisondersteuning

De volgende standaarden moeten aan het eind van de eerste planperiode in 2020 op alle 
scholen zijn gerealiseerd:

1. De school voert een helder beleid op het terrein van ondersteuning van 
haar leerlingen

1. De school heeft een expliciete visie op de ondersteuning van leerlingen. Deze visie 
wordt door het hele team gedragen;

2. Het ondersteuningsbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten en de cyclus van han-
delingsgericht werken;

3. De school werkt opbrengstgericht en heeft ambities geformuleerd voor de resulta-
ten die zij met haar leerlingen wil bereiken;

4. De visie en het beleid zijn zichtbaar op de werkvloer;
aanvullend voor S(B)O

5. De visie op onderwijs en ondersteuning van de school voor SBO houdt er op indivi-
dueel, groeps- en schoolniveau rekening mee, dat alle kinderen die geplaatst worden 
specifi eke ondersteuningsbehoeften hebben op orthodidactisch en/of orthopedago-
gisch terrein;

6. De school voor S(B)O sluit in haar onderwijs aan op de protectieve en belemmerende 
factoren van het individuele kind zonder daarbij de kerndoelen uit het oog te verlie-
zen.

2. De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur

1. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd;
• Taken en verantwoordelijkheden van leraren, interne begeleiding (IB) en directie op 

het terrein van de ondersteuning van leerlingen zijn duidelijk en transparant;
• Er zijn afspraken over de kwaliteit en kwantiteit van de interne begeleiding;
• Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van de interne begelei-

ding.
2. Goed onderwijs dat tegemoet komt aan uiteenlopende onderwijsbehoeften van de 

leerlingen;
• De school heeft leerlijnen en tussendoelen vastgesteld, in elk geval voor technisch 

lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde en voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen;

• De school werkt met groepsplannen waarin het onderwijs op drie niveaus wordt aan-
geboden en wordt gewaarborgd dat alle leerlingen minimaal alle essentiële (tussen)
doelen bereiken;

• De school gaat ten minste twee maal per jaar na of de leerlingen gedijen bij het on-
derwijsaanbod dat hen is toegewezen en stelt de groepsplannen zo nodig bij.

3. De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is;
• De school volgt systematisch de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

leerlingen;
• De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben;
• Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van 

de ondersteuning voor leerlingen met specifi eke onderwijsbehoeften.
4. De school heeft vastgesteld welke ondersteuningsarrangementen voor leerlingen 

met specifi eke onderwijsbehoeften zij kan bieden;
• De leraren worden ondersteund bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van onder-

steuningsarrangementen voor individuele leerlingen;
• De school evalueert ten minste twee maal per jaar het ondersteuningsarrangement 

met de ouders en de leerling;
• De school stelt voor leerlingen met een “eigen leerlijn” voor één of meer vakken een 

ontwikkelingperspectief (OPP) vast, maakt op basis hiervan beredeneerde keuzes in de 
te behalen tussendoelen en leerstofaanbod, evalueert het OPP ten minste twee maal 
per jaar en stelt dit zo nodig bij.

5. De interne ondersteuningsstructuur maakt deel uit van een dekkend netwerk van 
ondersteuningsmogelijkheden binnen het SWV. De school weet waar zij terecht kan 
in de regio voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en kan snel voldoende des-
kundigheid inschakelen voor hulp;

6. De school gaat jaarlijks na wat de effectiviteit is van de ondersteuning en van de 
inzet van de ondersteuningsmiddelen en stelt dit zo nodig bij;

7. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. Na de overstap naar VO volgt de school 
de ontwikkeling van de leerlingen tot en met de overgang naar leerjaar 3, mede om 
de kwaliteit van het schooladvies te bewaken;
aanvullend voor S(B)O

8. De school voor S(B)O stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast. 
Vanaf de didactische leeftijd van 20 maanden bevat dit ook het verwachte uitstroom-
profi el naar VO;

9. De school voor S(B)O maakt beredeneerde keuzen voor de individuele leerling en op 
groeps- en schoolniveau op basis van de analyse van de ontwikkeling van de leer-
ling(en);

10. De school voor S(B)O zet een multidisciplinair team in om de individuele ondersteu-
ningsarrangementen vorm en inhoud te geven;

11. De school voor S(B)O draagt leerlingen “warm” over naar het VO.

3. De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal 
veilig

1. In lijn met de visie op ondersteuning heeft de school vastgesteld wat zij verstaat on-
der een goed pedagogisch klimaat;

2. De school beschikt over (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma’s 
en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpak-
ken van gedragsproblemen;

3. De school gaat met informatie over leerlingen om volgens de wet bescherming per-
soonsgegevens;

4. De school heeft een veiligheidsbeleid en zicht op de veiligheidsbeleving van leerlin-
gen en personeel conform de normen van de inspectie;

5. De school heeft beleid gericht op het voorkomen en stoppen van pestgedrag;
6. De school heeft (conform de wettelijke verplichting) een meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling;
aanvullend voor S(B)O

7. De school voor S(B)O biedt voortdurend op een positieve wijze aandacht aan de so-
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ciaal emotionele ontwikkeling van het (individuele) kind;
8. De school voor S(B)O stemt het onderwijsaanbod af op leerlingen met specifi eke on-

dersteuningsbehoeften op het gebied van leren die het gevolg zijn van uiteenlopen-
de (complexe) sociaal-emotionele problematiek, zodanig dat alle leerlingen (weer) 
een positieve competentiebeleving en zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.

4. Het team werkt gericht aan hun handelingsbekwaamheid en competen-
ties

1. Het personeel beschikt over didactische, organisatorische en pedagogische compe-
tenties voor de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften;

2. Het personeel staat open voor refl ectie en voor ondersteuning bij hun handelen en 
werkt continu aan hun handelingsgerichte vaardigheden;

3. Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken en wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over de onder-
steuning van leerlingen;

4. De school beschikt over een nascholingsplan waarin beschreven staat hoe de des-
kundigheidsbevordering individueel en in teamverband plaatsvindt, in samenhang 
met geformuleerde beleidsvoornemens/doelen in het schoolplan;
aanvullend voor S(B)O

5. Het personeel (team) van de school voor S(B)O is in staat om de leerling succeserva-
ringen te laten opdoen door afgestemde, uitdagende taken aan te bieden en hierbij 
de benodigde passende ondersteuning te geven;

6. Het team van de school voor S(B)O is voortdurend binnen de lerende organisatie 
bezig met analyseren, diagnosticeren, refl ecteren en ontwikkelen om de individuele 
leerlingen passende ondersteuning in hun ontwikkeling te bieden.

5. De school werkt constructief samen met ouders

1. De school heeft beleid geformuleerd met betrekking tot toelating, verwijzing en 
verwijdering van leerlingen conform de nieuwe wettelijke bepalingen in artikel 40 van 
de WPO. De school baseert dit beleid op het eigen schoolondersteuningsprofi el en 
het dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen in het SWV;

2. Naast de verplichte schriftelijke aanmelding voert de school met ouders een intake-
gesprek, waarin ouders ook gevraagd wordt naar eventuele specifi eke onderwijsbe-
hoeften van hun kind;

3. De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikke-
ling van hun kind(eren);

4. De school vraagt ouders regelmatig naar de wensen en verwachtingen bij de bege-
leiding van hun kind en naar hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de 
ontwikkeling van hun kind op school en thuis;

5. De school betrekt ouders en leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
het ondersteuningsarrangement en maakt samen met de leerling en de ouders af-
spraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is;

6. Als de school een beroep doet op externe deskundigen voor advies over, of begelei-
ding van de leerling, worden de ouders daarbij van het begin af aan betrokken;

7. De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 

Als een leerling de school verlaat, stelt de school samen met de ouders en de leer-
ling een (onderwijskundig) rapport op. Ouders ontvangen een kopie;
aanvullend voor S(B)O

8. Ouders zijn, als ervaringsdeskundige, partner van de school voor S(B)O in het ontwik-
kelen van het individuele ontwikkelingsperspectief, met daarin een eigen deelverant-
woordelijkheid.

6. De school werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal (ba-
sis)onderwĳ s

1. De interne begeleiding is verantwoordelijk voor het inschakelen van externe part-
ners;

2. De IB’er bespreekt het inschakelen van externe partners vooraf met de ouders;
3. Het expertisecentrum van het SWV (collegiale consultatie (CC)vanuit de scholen voor 

S(B)O) is het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent leerlingen. Als sprake is van 
complexe problematiek stellen IB en collegiaal consulent van het expertisecentrum 
samen vast welke externe partners moeten worden ingeschakeld;

4. Over de samenwerking met ketenpartners in de jeugdzorg (de Centra voor Jeugd 
en Gezin, CJG) zijn op lokaal niveau goede afspraken gemaakt. Het CJG draagt zorg 
voor het organiseren van de hulp om de school;

5. Een leerling met complexe problemen wordt op school besproken in een multidisci-
plinair overleg (MDO);

6. Het MDO bestaat in elk geval uit IB en leerkracht, CC-expertisecentrum en contact-
persoon CJG. Overige deelnemers zijn op afroep beschikbaar als hun deskundigheid 
nodig is;

7. Ouders worden vanaf het begin bij de leerlingbespreking in het MDO uitgenodigd.
aanvullend voor S(B)O

8. De school voor S(B)O betrekt de ouders vanaf het begin bij bespreking van de leer-
ling met externe ondersteuners;

9. De school voor S(B)O is als partner betrokken bij het lokaal overleg over afstemming 
Zorg en Onderwijs binnen het CJG.
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Bĳ lage 3. Dekkend Netwerk speciaal (basis) onderwĳ s

SBO en OEC (worden nog verder uitgewerkt tot een gezamenlijk pakket van ondersteu-
ning).

SBO OEC De Evenaar. Dasseweide 1, 3437 WN Nieuwegein 
030 6048400 | www.sbo-evenaar.nl

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Onderwijs/ Ondersteuning aan:

• leerlingen met specifi eke ondersteuningsbe-
hoeften op orthodidactisch en /of orthopeda-
gogisch gebied.      

• leerlingen met extra sociaal emotionele onder-
wijsbehoefte.

• jonge risico leerlingen
• leerlingen met een clusterindicatie

Arrangementen:

• Logopedische screening
• Alle leerlingen vanaf DL 20 hebben een OPP
• Kindvolgend en leerstofuitdagend

Onderwijs vanuit de context (themaleren)
• Praktijkonderwijs
• Beelden in School en Marte Meo
• Zwemonderwijs 
• Oudergespreksgroepen 

• Collegiale consultatie en (preventieve)   ambu-
lante begeleiding 

• BOCS
• SOVA
• Meerbegaafden workshops
• Taal+klas
• Neveninstromers
• Observatie en beeldbegeleiding
• Coaching t.b.v. leerkrachten en leerlingen
• Gedragsinterventies 
• Leeslaboratorium (dyslexie)
• Rekenonderzoek (dyscalculie)
• IB-scholing
• Onderzoeken t.b.v. diagnostiek
• Orthotheek 
• Preventieve leesbegeleiding
• Sportclub voor leerlingen met ASS problema-

tiek
• Ondersteuning opstellen OPP
• PAB gericht op JRK leerlingen

SBO OEC de Brug. Zwanengat 3, 4132 XC Vianen
0347 376855 | www.brugvianen.nl

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Onderwijs/ Ondersteuning aan:

• Leerlingen met een algehele ontwikkelingsach-
terstand, waarbij we bij de cognitieve ontwik-
keling uitgaan van een ondergrens van een IQ 
van 55. 

• Leerlingen met extra sociaal emotionele on-
derwijsbehoefte, anders gezegd leerlingen 
met  externaliserend, dan wel internaliserend 
gedrag.

• Leerlingen met een onderwijskundige behoefte, 
passend binnen een disharmonisch ontwikke-
lingsprofi el.

• Jonge risicoleerlingen.
• Leerlingen afkomstig van andere scholen voor 

speciaal basisonderwijs en/of speciaal onder-
wijs met een binnen een M.D.O. afgesproken 
ondersteuningsbehoefte passend binnen het 
profi el van SBO De Brug. Of leerlingen met 
een SBO TLV, die door verhuizing naar de regio 
Vianen komen.

Preventieve Ambulante Begeleiding op de basis-
school gericht op:

• Taal/Lezen 
• Rekenen
• Gedrag
• Ondersteuning opstellen OPP
• Schooladviesgesprekken
• Jonge Risico Leerlingen
• kortlopende trajecten gericht op adviezen voor 

de leerkracht 
• trajecten om de ondersteuningsbehoefte van 

een individuele leerling verder uit te kristallise-
ren. De begeleiding vindt voornamelijk plaats 
op de basisschool gericht op bepalen van 
afgesproken doel.

Onderzoek en advies naar dyslexie/dyscalculie en 
advies behandelmogelijkheden. Het geven van de 
diagnose dyslexie/dyscalculie behoort ook tot de 
mogelijkheden.
Taalleescentrum: leerlingen met hardnekkige 
leesachterstand (dyslexie) trainen tot het niveau van 
functionele geletterdheid. 

Logopedische screening ten behoeve van helder 
krijgen ondersteuningsbehoefte.

Rots en Water: mogelijkheid om dit sociale vaardig-
heidsprogramma in te zetten binnen een groep op 
de basisschool. 

Het begeleiden van het groepsproces binnen de 
basisschoolgroepen.

Scoren en uitwerken van TRF/CBCL.

Observatie en advies voor kinderen op de peuter-
speelzaal of kinderdagverblijf in overleg met het 
Sociaal Team en consultatiebureau/jeugdverpleeg-
kundige.

Het arrangement betreft leerlingen die vanwege 
belemmeringen in hun vroege ontwikkeling niet vol-
doende profi teren van het ondersteuningsaanbod. 
Integrale samenwerking tussen ouders, onderwijs, 
sociaal team Vianen en ketenpartners zorgt ervoor 
dat er planmatig de juiste ondersteuning t.b.v. de 
ontwikkeling kan worden ingezet.
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SBO OPDC/OEC de Wenteltrap. Baden Powellweg 3, 3401 RR Ĳ sselstein
030 6884656 | www.sbodewenteltrap.nl

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Kinderen bij wie het aanleren van de schoolse vaar-
digheden en/of de ontwikkeling van de persoonlijk-
heid niet als vanzelfsprekend verloopt binnen het 
basisonderwijs.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
Beperkte cognitieve mogelijkheden. (ondergrens is 
een IQ van 55)

Kinderen met een complexe problematiek zoals: 

• een algehele ontwikkelingsachterstand;
• een specifi eke leerstoornis  (bijv. ernstige dys-

lexie);
• problemen in het autistisch spectrum;
• gedragsproblemen;
• problemen op het gebied van spraak/taal;
• kinderen met epilepsie en 
• kinderen met een lichamelijke beperking.

Kinderen die over gemiddelde en/of bovengemid-
delde intelligentie beschikken en die desondanks 
niet tot leren komen. 
Sociaal-emotionele problemen en/of een problema-
tische thuissituatie kunnen hiervan de oorzaak zijn. 
Ook kunnen dit kinderen zijn met een specifi eke 
gedragsstoornis.

Voor alle kinderen geldt dat er per kind gekeken 
wordt of de problematiek van het kind past binnen 
de opvangmogelijkheden van SBO De Wenteltrap.

• Collegiale consultatie en (preventieve) ambulan-
te begeleiding 

• Coaching voor externen, waaronder Beeld 
coaching

• Ondersteuning bij het opstellen van ontwikke-
lingsperspectieven

• Observatie en advies aan leerlingen binnen de 
basisschool.

• Observatieplaatsing (5 á 6 weken) 
• Kind begeleiding (individueel en/of in een 

groepje) op sociaal-emotioneel gebied
• Bovenschoolse coach excellente leerlingen,
• Plusklas, ‘meer begaafden’-workshops
• Bovenschoolse leerling ondersteuning (zie pre-

ventief arrangement SO)

Onderzoek en diagnostiek
• Onderzoek en advies naar dyslexie/dyscalculie 

en advies behandelmogelijkheden. 
• Intelligentieonderzoek, breed onderzoek 
• Het afgeven van een dyslexie-/dyscalculie-ver-

klaring behoort ook tot de mogelijkheden
• Scoren en uitwerken van TRF/CBCL

Logopedie
• Trainingen voor intern en extern op het gebied 

van gedrag, DGM en coöperatieve werkvormen 
en woordenschat.

• Ontwikkeling van materialen t.b.v. stimulering 
taalontwikkeling voor het jonge kind. (Boeken-
koffers)

• Logopedische screening 
• VVE-scholing (o.a. IK en Ko)

Overig
• Kind en Motoriek (kinderoefentherapie)
• PMKT (psychomotorische kind therapie)
• Speltherapie
• SOVA-training (i.o. schooljaar 2016-2017)
• Rots en Water (i.o. schooljaar 2016-2017)
• Schoolmaatschappelijk werk
• Orthotheek (uitleen van materialen/testen/lite-

ratuur)
• Samenwerking met de Spelende Wolf (buiten-

schoolse opvang+ begeleiding kinderen met 
ASS)

SBO de Wissel. Galerĳ muur 51, 3991 WX Houten  
030 6342057 | www.sbo-dewissel.nl

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Arrangement observatiegroep

Doelgroep: kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar 
bij wie het aanleren van de schoolse vaardigheden 
en/of ontwikkeling van de persoonlijkheid niet als 
vanzelfsprekend verwacht wordt te verlopen of ver-
loopt binnen het basisonderwijs.

Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
• beperkte cognitieve mogelijkheden (ondergrens 

IQ-range 50-55) 
• disharmonisch IQ-profi el
• complexe leer- en gedragsproblemen in com-

binatie met (of als gevolg van) de volgende 
problematieken:

• spraak-/taalproblemen
• een specifi eke leerstoornis (bijv. ernstige dys-

lexie)
• sociaal-emotionele problemen
• algehele ontwikkelingsachterstanden
• psychiatrische stoornissen (ADHD, PDD-NOS, 

…)
• hechtingsproblematiek
• epilepsie
• belaste thuissituatie
• lichte motorische achterstand
• behoefte aan een kleinschalige, gestructureerde 

onderwijsleeromgeving

Voor alle kinderen geldt dat er per kind gekeken 
wordt of de ondersteuningsbehoefte van het kind 
past binnen de mogelijkheden van De Wissel.

De observatiegroep wordt intensief multidisciplinair 
begeleid door orthopedagoog en logopedist. Daar-
naast is er structureel lesaanbod door logopedist 
en Cesartherapeut naast het normale onderwijsaan-
bod.

Begeleiding/ondersteuning
• Collegiale consultatie en (preventieve) ambulan-

te begeleiding
• Observatie en advies met betrekking tot leerlin-

gen in de basisschool
• Video interactiebegeleiding
• Co-teaching
• Ondersteuning bij het opstellen van ontwikke-

lingsperspectieven
• Kind begeleiding (individueel of in groepjes) op 

sociaal-emotioneel gebied

Onderzoek en diagnostiek
• Intelligentieonderzoek, breed onderzoek
• Onderzoek en advies naar dyslexie/ dyscalculie
• Het afgeven van een dyslexie-/dyscalculiever-

klaring
• Scoren en uitwerken TRF/CBCL

Scholing
• Training gericht op signaleren van jonge risico-

kinderen
• Gesprekken met ouders

Overig
• Diverse sociale vaardigheidstrainingen zoals 

Plezier op school, KIES, Rots en water (soms in 
samenwerking met MEE, Vitras en Indigo)

• Logopedie
• Schoolmaatschappelijk werk
• Coaching voor kinderen en/ of ouders
• Coaching voor personeel

Via zorgverzekering
• Logopediepraktijk Spraakwater 
• Praktijk Oefentherapie Cesar 
• Creatieve kinderbegeleiding en coaching De 

Kikker 
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SBO de Wissel (vervolg)

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Arrangement kinderen met licht of medium ar-
rangement cluster 2

Doelgroep: kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar 
die beschikken over een licht of medium arrange-
ment cluster 2

Deze kinderen kunnen op De Wissel komen vanuit 
het regulier onderwijs of speciaal onderwijs met 
een arrangement. Ook kan het zijn dat gedurende 
de schoolloopbaan op De Wissel blijkt dat er meer 
ondersteuning of mogelijk plaatsing in SO noodza-
kelijk is. Dan wordt het arrangement aangevraagd.

De problematiek heeft betrekking op taalspraak-ge-
bied (cluster 2).

Kinderen met een licht of medium arrangement 
krijgen in principe het reguliere onderwijsaanbod 
van De Wissel aangeboden. 
De voor hun noodzakelijke extra ondersteuning 
wordt, indien nodig, beschreven in hun individuele 
handelingsplan.
Mocht het SBO onvoldoende kunnen bieden, ook 
in samenwerking met ambulante begeleiding vanuit 
het cluster, dan is verwijzing naar speciaal onderwijs 
het doel.

Arrangement: kort tijdelijke plaatsing voor maxi-
maal zes weken. Doel: kind uit de situatie halen en 
tot rust brengen. Oberveren en volgen en advies 
uitbrengen over vervolgstappen. Deze plaatsing 
kan leiden tot: terugplaatsing met aanbevelingen, 
plaatsing SBO of plaatsing SO.

Doelgroep: kinderen die in versnelde mate vastlo-
pen in het regulier onderwijs en sterk externalise-
rend of internaliserend gedrag laten zien waarvoor 
het voor henzelf en/of de groep noodzakelijk is dat 
zij uit de huidige situatie gehaald worden.

Cluster 1
Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs en werken 
intensief samen om Passend Onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking 
gestalte te geven. Zij spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leer-
ling optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbe-
teringen voor deze doelgroep.
Doel van VIVIS Onderwijs is en blijft dat zoveel mogelijk leerlingen met een visuele 
beperking onderwijs volgen op een reguliere school of op een speciale school in 
de woonomgeving. Wij bieden deze scholen ambulante onderwijsondersteuning 
op maat: onderwijskundige begeleiding, advies, coaching, instructie, collegiale on-
dersteuning en cursussen. Leerlingen met een visuele beperking die een specifi eke 
setting nodig hebben, kunnen terecht op een van onze gespecialiseerde onder-
wijslocaties. We hanteren daarmee de principes van passend onderwijs: regulier 
waar mogelijk, speciaal waar noodzakelijk.
De onderwijsinstellingen cluster 1 gaan het ondersteuningsbudget (leerlinggebon-
den budget, rugzakje) voor het reguliere onderwijs beheren. Scholen krijgen de 
fi nanciële middelen voor de ondersteuning van geïndiceerde cluster 1-leerlingen 
dus niet meer van het ministerie van OCW, maar van de onderwijsinstellingen van 
VIVIS Onderwijs.

Gedifferentieerde indicatie:
De onderwijsinstellingen cluster 1 werken aan de ontwikkeling van een gedifferen-
tieerde indicatiesystematiek. Dat houdt in dat de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling bepalend is voor het budget dat de school ontvangt. 

Bartiméus Onderwĳ s Onderwĳ s en Ambulante Onderwĳ skundige Begeleiding
06 41191871 | www.bartimeus.nl
Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Locatie Zeist 
leerlingen met een visuele beperking SO en VSO 
(blind/slechtziend).

AOB voor leerlingen  met een visuele beperking 
(blind/slechtziend).
Ambitie voor kortdurende, partiële arrangementen.

Locatie Doorn  
Leerlingen met een meervoudige beperking en een 
visuele beperking SO en VSO, blind/slechtziend
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Visio Onderwĳ s 

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Visio Onderwĳ s Huizen
Onderwijs aan leerlingen met een visuele beper-
king als hoofddiagnose, met daarnaast een of meer 
andere beperkingen.

AOB voor leerlingen  met een visuele beperking 
(blind/slechtziend).
Ambitie voor kortdurende, partiële arrangementen.

Visio Onderwĳ s Amsterdam
Onderwijs aan leerlingen met een visuele beper-
king.

AOB voor leerlingen met visuele beperking. Er 
wordt gekeken of vooral blinde leerlingen inciden-
teel kort geplaatst kunnen op SO-school Visio.
verscheidenheid in fi nanciering afhankelijk van de  
visuele beperking en de begeleiding die daarvoor 
nodig is.

Cluster 2
Auris Fortaal
Santa Cruzdreef 30, 3563 VJ Utrecht
Agavedreef 92, 3563 EN Utrecht
www.fortaal.nl 
www.auris.nl/Home/.../Scholen/ 

Auris dienstverlening
Pelmolen 26, 3994 XZ Houten
030 6340625 | www.auris.nl 

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Auris Fortaal is speciaal bestemd voor leerlingen 
tussen de 3 en 12 jaar met een:

• ernstig spraak-/taalprobleem (ESM);
• stoornis in het autismespectrum die specifi ek 

leidt tot een communicatieve beperking (ASS);
• auditieve beperking:

• slechthorende leerlingen (SH)
• slechthorende leerlingen met een
• verstandelijke beperking (SH-MG)
• dove leerlingen (DO)

Auris ontwikkelt onderwijsarrangementen voor 
leerlingen op reguliere scholen voor basis- en voort-
gezet onderwijs. Leerlingen krijgen vanuit cluster 
2 extra ondersteuning en les binnen de reguliere 
setting. Binnen de arrangementen wordt maatwerk 
geboden, afhankelijk van de mate waarin de leer-
ling, de leerkracht en de school ondersteuning van 
cluster 2 nodig heeft. De vormgeving van de onder-
wijsarrangementen gebeurt in nauwe samenwerking 
met de reguliere school.
Licht: De leerling is ingeschreven bij het reguliere 
onderwijs en ontvangt een vorm van ambulante on-
dersteuning afgestemd op zijn onderwijsbehoefte.
Medium: De leerling is ingeschreven bij het regulier 
onderwijs. Deze tussenvorm is bedoeld voor die 
leerlingen voor wie het intensief arrangement bin-
nen een speciale onderwijssetting niet noodzakelijk 
is, maar die te weinig baat hebben bij de lichte 
vorm van ambulante ondersteuning. Meerdere 
leerlingen op 1 locatie of binnen een ( of meerdere) 
schoolbestuur kunnen zo mogelijk gebruik maken 
van een medium setting.

Kentalis Het Rotsoord SO, Rotsoord 36, 3523 CL Utrecht 
www.kentalisonderwĳ s.nl/Het-Rotsoord

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Voor alle leerlingen van Het Rotsoord geldt dat het 
begrijpen en/of spreken van taal niet vanzelf gaat. 
Bij sommigen komt dit omdat ze ernstig slecht-
horend of doof zijn. Deze kinderen hebben dus in 
de eerste plaats een auditieve beperking en als 
gevolg daarvan een communicatieve beperking.
Andere leerlingen kunnen moeite hebben met 
het spreken en begrijpen van taal doordat ze een 
spraaktaalstoornis hebben of omdat ze problemen 
hebben met het maken van contact. In beide ge-
vallen is er sprake van een communicatieve beper-
king.

Vanaf 1 augustus 2016 zal de ambulante begelei-
ding volledig overgaan naar Auris dienstverlening.
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Cluster 3
De Kleine Prins 
• Mytylschool Ariane de Ranitz, Blauwe Vogelweg 11, 3585 LK Utrecht

www.mytylschoolutrecht.nl 
• Buitenschool De Schans, Orinocodreef 15, 3563 ST Utrecht

www.deschansschool.nl
• Ambulante dienstverlening, Postbus 77 3740 AB Baarn 

023 5483333 | www.ambulantedienstverleningdekleineprins.nl

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Voorstel: leerlingen die als gevolg van een lichame-
lijke beperking of ziekte een geringe zelfredzaam-
heid hebben en daardoor gebaat zijn bij inten-
sievere begeleiding dan in het regulier onderwijs 
geboden kan worden. De leerlingen stromen uit 
naar (regulier) voortgezet onderwijs of dagbeste-
ding.

Tijdelijke en permanente plaatsing is mogelijk.

Toerusten  van onderwijsprofessionals om passend 
onderwijs te kunnen bieden
• Collegiale consultatie en (preventieve) ambulan-

te begeleiding op basis van voorzieningen en 
therapeutische, orthopedagogische en medi-
sche deskundigheid. 

• AB om eigen onderwijsaanbod te fl exibiliseren 
en meer leerlingen in het regulier onderwijs te 
ondersteunen

• Observatie en advies met betrekking tot leerlin-
gen in de basisschool

• Video interactiebegeleiding 
• Co-teaching
• Ondersteuning bij het opstellen van ontwikke-

lingsperspectieven
• Signaleren en begeleiden van schrijfproblemen

Scholing van onderwĳ sprofessionals
Themavoorlichtingen:

• Achondroplasie
• Cerebrale Parese
• Chronisch ver-

moeidheid syn-
droom en andere 
onverklaarde licha-
melijke klachten

• Diabetes
• Downsyndroom
• Developmental 

Coordination Disor-
der en dyspraxie

• Epilepsie (i.s.m. de 
Waterlelie)

• Executieve functies
• Een goede zithou-

ding en passend 
meubilair

• Cystic Fybrose
• Hartafwijkingen

• In gesprek met een 
leerling/ouders

• Kanker
• Niet Aangeboren 

Hersenletsel
• Reuma
• Rouw, verdriet en 

verlies op school
• Spierziekten 
• Spina Bifi da
• Stofwisselingsziek-

ten
• Sociaal-em. ontwik-

keling bij kinderen 
met een beperking 
of ziekte

• Voorbehouden en 
risicovolle medische 
handelingen

• Maatwerk op aan-
vraag 

De Kleine Prins (vervolg)

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Verdiepte voorlichtingen:

• Developmental Coordination Disorder en dy-
spraxie

• Fijne motoriek en schrijven
• Passend bewegingsonderwijs
• Maatwerk op aanvraag

Begeleiding/ ondersteuning leerling
Kind begeleiding (individueel of in groepjes) op 
sociaal-emotioneel gebied/ handicapbeleving
• Coaching en Spel coaching 
• Sociale vaardigheidstraining

Onderzoek en diagnostiek leerling
• Intelligentie onderzoek WISC
• Rekenonderzoek
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Zeer moeilĳ k lerende kinderen

Rafaëlschool:
• Locatie onderbouw: Attleeplantsoen 39, 3527 BA Utrecht             

www.rafaelschool.nl
• Locatie bovenbouw: Lanslaan 10-12, 3526 XH Utrecht.                   

www.rafaelschool.nl

Herderschêeschool: 
• Stauntonstraat 9, 3554 EZ Utrecht.                 

www.herderscheeschool.nl

Ambulante dienstverlening: De Onderwĳ sbegeleiders | 030 2936351
Informatie bĳ  Coördinator: r.heus@onderwĳ sbegeleiders.nl 
Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 4 
tot 14 jaar die algehele leer- en ontwikkelingsonder-
steuning nodig hebben vanwege een beperkt IQ 
(20-70) en een ontwikkelingsleeftijd van 2-8 jaar. 

• Tegelijkertijd kan er sprake zijn van een aanpa-
lende stoornis binnen het autisme spectrum, 
het  Downsyndroom, epilepsie, ADHD en/of 
een hechtingsstoornis.

Er is deskundigheid aanwezig voor leerlingen met:

• behoefte aan algehele leer- en ontwikkelingson-
dersteuning

• een sterke behoefte aan duidelijkheid, voor-
spelbaarheid en context gebonden leren  - 
autisme

• sensomotorisch en gevoelsmatig leren- en 
ontwikkelen,

• en zeer geringe zelfredzaamheid en een IQ tot 
35

• behoefte aan ondersteuning op het gebied van 
externaliserend gedrag

• behoefte aan kinderfysiotherapie, spelbegelei-
ding, oefentherapie

• behoefte aan Totale Communicatie en of logo-
pedie

• behoefte aan ondersteuning passend bij 
Downsyndroom

• behoefte aan orthopedagogische/psychologi-
sche ondersteuning.

Er is een Marte Meo-specialist binnen de school 
werkzaam.

De AB Dienst ZML Utrecht heeft met ingang van 
Passend Onderwijs voor een nieuwe naam geko-
zen: De Onderwĳ sbegeleiders. De Onderwijsbe-
geleiders zijn professionals die onderwijs aan zeer 
moeilijk lerende kinderen (die een  algehele leer- en 
ontwikkelingsondersteuning nodig hebben vanwe-
ge een beperkt IQ (20-70) in het regulier onderwijs 
als specialisme heeft. 

Wij hebben onderwijsarrangementen voor leerlin-
gen  op reguliere scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs. Alle begeleiders zijn in het onderwijs 
werkzaam geweest. Hierdoor spreken wij de taal 
van de school en geven werkbare, realistische en 
handelingsgerichte adviezen. Wij zijn betrokken, 
laagdrempelig en fl exibel. Samen wordt er geke-
ken naar wat de leerling kan en ondersteunen wij 
de school om de ondersteuningsvragen in kaart te 
brengen zodat het zeer moeilijk lerende kind zich zo 
optimaal mogelijk ontwikkelt. Vervolgens wordt er 
een passend arrangement opgesteld. 

Onze begeleiding is gericht op de school. Onze 
manier van werken gaat uit van een handelingsge-
richte aanpak. Wij richten ons op de sterke kanten 
van het kind en zijn of haar omgeving. Er worden 
ambitieuze en realistische doelen gesteld ten 
aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling, 
de zelfstandigheid, de werkhouding, de fysieke- en 
de cognitieve ontwikkeling. Door leerkrachten te 
adviseren, te coachen en specifi eke kennis aan hen 
over te dragen. Zo  wordt de school, docent of 
leerkracht, deskundig op het gebied van het zeer 
moeilijk lerende kind. 

Zeer moeilĳ k lerende kinderen (vervolg)

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Wij nemen deel aan Multi Disciplinaire Overleggen 
(MDO) en zijn trajectbegeleiders van de verschillen-
de samenwerkingsverbanden in de regio.

Een greep uit ons aanbod:

• Ondersteuning bij het invoeren van de leerlij-
nen voor ZML

• Analyse van de leerlijnen 
• Ontwikkelingsniveau vaststellen aan de hand 

van de leerlijnen 
• Opstellen van het Ontwikkelingsperspectief
• Observaties van de leerling/ leerkracht
• Coaching van leerkracht met ZML-leerling in de 

groep
• Coaching van de klassenassistent
• Advies over materialen en methoden
• Begeleiding ouders m.b.t. vervolgonderwijs
• Co-teaching
• Video interactiebegeleiding
• Collegiale Consultatie 
• Advies van de Ergotherapeut o.a. op gebied 

van motoriek, schrijfonderwijs, werkplek, aan-
vraag middelen

• Voorlichting aan teams, IB’ers, netwerken
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Cluster 4
Dokter C.P. van Leersumschool
• Locatie Zeist, Verlengde Slotlaan 113
• Locatie Veenendaal, Willem Barentszstraat 70

030 6924745 | info@vanleersumschool.nl | www.vanleersumschool.nl
• Ambulante dienst 

030 6924745 | info@vanleersumschool.nl | www.vanleersumschool.nl

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Observatie arrangement
De leerling wordt voor een periode van hoogstens 
vier maanden op de CP van Leersumschool ge-
plaatst. Gedurende deze periode wordt de proble-
matiek van de leerling nauwkeurig geobserveerd 
in een onderwijsleersituatie op school. Er wordt 
vastgesteld wat de leerling nodig heeft en welke 
pedagogische aanpak goed aansluit bij de spe-
cifi eke ontwikkelings- en onderwijsbehoefte van 
de leerling. Ook wordt bekeken of de specifi eke 
onderwijsbehoefte van de leerling past binnen het 
profi el van de school van herkomst. Vervolgens 
kan worden overgegaan tot terugplaatsing in het 
regulier onderwijs, plaatsing op de CP van Leer-
sumschool of wordt, in overleg met ouder(s)/verzor-
ger(s), gekeken naar een andere onderwijsinstelling 
of behandelsetting.

Intensief arrangement
De leerling heeft een plaats op de CP van Leersum-
school en functioneert in een groep. Het ontwikke-
lingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de 
leerling zijn het uitgangspunt voor begeleiding op 
de C.P. van Leersumschool.

Intensief zwaar arrangement
De leerling staat ingeschreven als leerling van de 
CP van Leersumschool.
De Commissie van Begeleiding stelt in overleg 
met ouder(s)/verzorger(s) vast dat de leerling naast 
onderwijs meer/andere ondersteuning nodig heeft. 
Er is systematisch multidisciplinair overleg waarbij 
externe deskundigen worden geraadpleegd. De 
hulpvraag en de behoeften van de leerling worden 
vastgesteld, als ook welk onderwijs-zorgarrange-
ment nodig is.
Waar nodig worden de leerplichtambtenaar en de 
jeugdarts betrokken bij de totstandkoming van het 
gewenste onderwijsondersteuningsarrangement. 
Hierbij kan gedacht worden aan deels onderwijs 
volgen op onze school en deels behandeling vol-
gen extern. 

Preventief arrangement
Dit arrangement wordt uitgevoerd door de bege-
leiders passend onderwijs. Het vindt plaats op de 
reguliere school van de leerling.
Uitgaand van het ontwikkelingsperspectief en de 
onderwijsbehoefte van de leerling is de duur van 
het arrangement 1 tot 6 uur.
Het arrangement is gericht op het in beeld krijgen 
van de problematiek van de leerling. De leerkracht 
of de intern begeleider van de school heeft een  
handelingsgerichte vraag over de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling of gedragsondersteuning van de 
leerling.

Licht arrangement
Dit arrangement wordt uitgevoerd door de bege-
leiders passend onderwijs. Het vindt plaats op de 
reguliere school van de leerling. 
Het arrangement is gericht op specifi eke ondersteu-
ning m.b.t. sociale en emotionele problematiek, 
gedragsondersteuning en leer-werkhouding.
Uitgaand van het ontwikkelingsperspectief en de 
onderwijsbehoefte van de leerling is de duur van 
het arrangement 6 - 12 uur.
Het kan een directe of indirecte ondersteunings-
vorm inhouden.

Medium arrangement
Dit arrangement wordt uitgevoerd door de bege-
leiders passend onderwijs. De leerling volgt regu-
lier onderwijs. De inzet van de deskundigheid is 
afhankelijk van de behoefte en de context waarin 
de begeleiding plaatsvindt. Specifi eke ondersteu-
ning m.b.t. sociale en emotionele problematiek, 
gedragsondersteuning en leer-werkhouding staat 
centraal.
Uitgaand van het ontwikkelingsperspectief en de 
onderwijsbehoefte van de leerling is de duur van 
het arrangement 12 - 40 uur

Dokter C.P. van Leersumschool (vervolg)

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

Een intensief verzwaard arrangement voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar is de OZA-groep (onderwĳ szorgar-
rangement).
Bij deze kinderen is er sprake van emotie-regulatie 
problematiek en naar buiten gericht (externalise-
rend) gedrag. Dit gedrag bestaat al langere tijd en 
doet zich voor op school, in de vrije tijd en in het 
opvoedingsmilieu.
Het gedrag kan ontstaan zijn door kindfactoren en/
of omgevingsfactoren, vaak is het een combinatie 
van beide. Door dit gedrag kunnen de kinderen 
niet op de voorschoolse opvang, niet binnen een 
kleuterklas van het basisonderwijs functioneren. Ze 
hebben specifi eke, intensieve ondersteuning nodig 
bij het leren en hun gedrag (sociaal-emotionele 
ontwikkeling).
Gedurende een jaar wordt het kind in een speciale 
onderwijs-zorg groep geplaatst.
Binnen deze groep wordt er intensieve behandeling 
en onderwijs gerealiseerd. Dit gebeurt door een sa-
menwerking tussen Jeugdzorg  Youké (pedagogisch 
medewerker in de klas en ouderbegeleiding) en de 
C.P. van Leersumschool (die het onderwijs verzorgt). 
De groep bestaat uit maximaal acht kinderen.

Crisis arrangement
Dit betreft de leerling die vanwege een crisissitu-
atie thuis zit en/of niet meer naar school kan en 
wordt binnen dit arrangement tijdelijk in een klas 
geplaatst die aansluit bij de onderwijsbehoefte van 
de leerling. Met als doel om zo snel als mogelijk 
weer terug het onderwijs in te kunnen. De leerling 
blijft ingeschreven op de school van herkomst. De 
C.P. van Leersumschool en Youké bieden in samen-
werking een adequaat, effi ciënt aanbod waarmee 
de leerling in een tijdpad van 3 maanden terug 
het onderwijs ingeleid wordt of terugkeert naar de 
school van herkomst. 

Binnen de bovenstaande beschreven arrange-
menten kan gekozen worden uit onder andere 
het volgende aanbod: teamvoorlichting gericht 
op professionalisering ten aanzien van gedrag, de 
cursus ‘autisme in de klas’, kindgerichte trainingen 
zoals ‘Rots en Water’, ‘faalangsttraining’ en ‘training 
sociale vaardigheden’ en psycho-educatie.  

De C.P. van Leersumschool heeft een locatie in Zeist en een locatie in Veenendaal. In 
Zeist zijn er 13 groepen en een OZA-groep (onderwijs-zorg arrangement). In Veenendaal 
zijn er 7 groepen, waarvan één groep ook onderwijs biedt aan leerlingen binnen het OZA 
arrangement. 
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De CP van Leersumschool is een school voor primair speciaal onderwijs voor leerlingen in 
de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Zij richt zich op die kinderen waarvan de ontwikkeling ver-
stoord is of dreigt te raken door kindspecifi eke factoren (gedragsproblemen, emotionele 
problematiek of psychiatrische beelden) of omgevingsfactoren (gezinsomstandigheden, 
ontoereikend onderwijsaanbod). 

Deze factoren maken dat zij in de scholen van het samenwerkingsverband onvoldoende 
kunnen profi teren van de reguliere basisondersteuning. Betreffende leerlingen kunnen 
in die situatie extra specialistische ondersteuning krijgen van of op de C.P. van Leersum-
school.

Voorwaarden voor plaatsing op de C.P. van Leersumschool zijn:

De school:  kan een passend onderwijsaanbod bieden.
De leerling: kan in een groep van 13 leerlingen (leren) functioneren.
De leerling: functioneert tenminste op laag gemiddelde intelligentieniveau (TIQ > 70) 
De ouders: gaan een intensieve samenwerking aan met de school. 
In het geval van de OZA-groep en de crisisplaatsingen vindt tevens samenwerking met de 
jeugd- en opvoedhulpverleners van Youké plaats. 

“Als organisatie willen we toekomstgericht werken. We geven onderwijs waarbij de op-
timale ontplooiing van de leerling binnen zijn specifi eke mogelijkheden centraal staat. 
De kerndoelen van het basisonderwijs worden aangehouden. Daarnaast is er planmatig 
aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden waardoor leerlingen op competente 
wijze om leren gaan met levenstaken en zich zodoende leren handhaven, ook buiten het 
speciaal onderwijs. Er wordt uitgegaan van een gezond evenwicht tussen het behalen van 
de kerndoelen en het ontwikkelen van de sociale vaardigheden, waarmee de leerlingen 
zich met een verbeterd perspectief kunnen handhaven in het voortgezet onderwijs en in 
de maatschappij.

Het ondersteuningsprofi el geeft de mogelijkheden van de CP van Leersumschool weer, 
die de in het samenwerkingsverband afgesproken basisondersteuning overstijgen. Vanuit 
de vragen vanuit de samenwerkingsverbanden zal gekeken worden of hetgeen het kind 
nodig heeft, geboden kan worden door de CP van Leersumschool. Ons aanbod hangt af 
van de vraag vanuit de samenwerkingsverbanden. We bieden arrangementen die licht en 
kortdurend van aard zijn tot zwaar en langdurig. Wanneer er een preventief, licht of me-
dium arrangement wordt aangeboden, volgt de leerling onderwijs binnen het reguliere 
onderwijs, met ondersteuning vanuit de CP van Leersumschool. Bij een observatie/plaat-
singsarrangement, intensief en intensief zwaar arrangement volgt de leerling (tijdelijk) 
onderwijs op de CP van Leersumschool.”

Berg en Boschschool 
Locatie binnen SWV Profi  Pendi: De Boog, Handboog 4, 3994 AD Houten
Hoofdvestiging Professor Bronkhorstlaan 22, 3723 MB Bilthoven
030 2287620 | www.bergenbosch-school.nl 

Arrangement/doelgroep Flexibel arrangement

De Berg en Boschschool biedt ondersteuning in 
verschillende arrangementen voor leerlingen met 
een vorm van autisme en leerlingen met overeen-
komstige onderwijsbehoeften. De zwaarte van de 
hulpvraag  bepaalt de inzet  van de ondersteuning.
De ondersteuning wordt geboden op de school 
voor regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs.  
Indien de inzet van de ondersteuning onvoldoende 
recht doet aan de ontwikkelingsmogelijkheden van 
het kind, wordt een intensief arrangement geadvi-
seerd.

Intensief arrangement 
De leerling heeft een plaats op de Berg en 
Boschschool. Hij/zij functioneert in een groep van 
14 leerlingen, waar een leerkracht en een onderwij-
sassistent aanwezig zijn.

• er wordt gewerkt volgens de principes van 
Competentie vergrotend werken CVW (in nau-
we samenwerking met PI Research) en “Geef 
me de 5” 

• contacten met en onderzoek vanuit universitei-
ten (VU)

• gespecialiseerde orthopedagogen
• Specifi eke pedagogische technieken voor om-

gaan met onmacht van de leerlingen; Switch en 
Timeout

• aangepast basisleerklimaat , voorspelbaarheid 
in tijd, ruimte en activiteiten

Meidenclub 
• logopedie en Cesartherapie door specialisten 

met ervaring van de doelgroep
• volg- en stimuleringsprogramma’s op het ge-

bied van gedrag en de soc. emotionele ont-
wikkeling (Kinderen en hun Sociale talenten en 
Scol)

• regiefunctie in onderwijs- zorgcombinaties

Speciale klas binnen het SO
Leerlingen die onvoldoende functioneren in een 
klas van 14 leerlingen in het SO kunnen tijdelijk ge-
plaatst worden in een “Speciale klas” in Bilthoven. 
(max 9 kinderen, specifi ekere aanpak). 
Dit betreft een interne vorm van intensieve onder-
steuning, waar geen leerlingen van “buitenaf” in 
kunnen worden geplaatst.

Onderwĳ s-zorgarrangement (OZA)
Voorziening voor kinderen van 4 t/m 6 jaar met een 
indicatie voor behandeling en voor onderwijs. In 
de OZA werken leerkrachten en geschoolde pe-
dagogisch medewerkers samen. Eén pedagogisch 
medewerker is gespecialiseerd in het werken met 
kinderen met ASS. 
In de OZA worden ook kinderen met emotionele 
stoornissen, gedragsstoornissen, tekortkomingen 
in de ontwikkeling van sociale relaties en leerlingen 
afkomstig uit problematische opvoedingssituaties 
geplaatst. 
Behandeling is noodzakelijk en onderwijs is leidend, 
het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbe-
hoefte van het kind zijn het uitgangspunt.  

Intensief verzwaard arrangement
Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling wordt onderwijstijdonderschrijding aange-
vraagd, voor een training buiten de klas, of externe 
begeleiding.  
Naarmate de zorgbehoefte van de leerling groter is, 
zal de verantwoordelijkheid voor de leerling en zijn/
haar onderwijs meer komen te liggen bij de externe 
hulpverlening. Erop gericht het kind vaardigheden 
aan te leren die het in staat stelt weer met succes 
volledig onderwijs te volgen.
Externe instanties, ouders, leerplicht en de 
jeugdarts zijn partners. 

Zeer intensief zorgarrangement met vrĳ stelling 
van inschrĳ ving in onderwĳ s.
Bij uitzondering komt het voor dat een leerling 
(voor langere tijd) niet belastbaar is om dagelijks 
naar school te gaan, ook niet in een speciale setting 
van het SO. 
Externe instanties;
samenwerkingsverband, school, ouders, gemeente 
en leerplicht, GG &GD, zorg en behandelinstel-
lingen, en indien nodig landelijke instanties (bijv. 
Gedragswerk) zijn partners.
Partners zijn betrokken bij overleg over het moge-
lijke arrangement, het programma, het perspectief 
van terugplaatsing en de strategie voor ingroei 
terug in de school.

Speciaal onderwijs neemt regie wanneer het kind is 
ingeschreven in het SO.
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De Berg en Boschschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met leerlingen met gedrags- 
en/of psychiatrische problemen. De SO-afdeling biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 
13 jaar. De Berg en Boschschool biedt Speciaal Onderwijs met name voor leerlingen met 
een vorm van autisme (ASS), die op een intelligentieniveau van 70 of hoger functioneren 
(TIQ >70). De Berg en Boschschool heeft het onderwijsaanbod omschreven in de vorm 
van 6 arrangementen. De arrangementen 1 – 3 worden momenteel niet binnen Profi  Pen-
di aangeboden.

Dienst Ambulante Begeleiding FRITZ. Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
030 - 7440780 | administratie@redl.nl | www.fritz-redl.nl

Arrangement/doelgroep Begeleiding van leerlingen met moeilĳ k verstaan-
baar gedrag door de onderwĳ sadviseurs van 
Fritz!

Voor scholen uit het PO die vallen onder SWV Profi  
Pendi kan onze begeleiding bekostigd worden van-
uit het mantelcontract dat wij met het SWV hebben 
gesloten.
Geen extra kosten voor uw school!

FRITZ zoekt, samen met leerkrachten en IB-ers naar 
oplossingen en mogelijkheden die passend zijn 
voor leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag. 
Wij zetten maatwerk in om u te ondersteunen bij 
het uitvoering van arrangementen zodat u grip 
krijgt op moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast 
bieden wij teamscholing waarbij preventie centraal 
staat, zodat u (nog) beter uitgerust bent om ge-
dragsproblemen te voorkomen. Voor leerkrachten 
en IB-ers die zich verder willen professionaliseren 
in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag, 
geven wij workshops waarbij diverse onderwerpen 
centraal staan.

SO Fier. Speciaal onderwĳ s (voorheen cluster 4)
Stroyenborchdreef 2, 3562 GN Utrecht
030-8505685 | www.sofi er.nl

Doelgroep

SO Fier heeft expertise op het gebied van ADHD, 
ODD, ASS, hechtingsproblematiek en sociaal-emo-
tionele problemen in combinatie met leerproble-
men.

Uitstroom
Tijdens de basisschoolleeftijd:
Tussentijds kunnen leerlingen uitstromen 
wanneer uit evaluatie van het OPP blijkt dat een 
andere vorm of setting binnen het onderwijs beter 
aansluit bij de gedragsvragen van de leerling.
Leerlingen kunnen dan uitstromen naar regulier on-
derwijs, SBO, een behandelplek of naar een andere 
SO-school.

Schoolverlaters eind groep 8:
Aan het einde van de schoolloopbaan stromen leer-
lingen divers uit, op alle niveaus (praktijkonderwijs 
t/m VWO) en zowel binnen regulier VO als VSO.

Inrichting van het onderwĳ s 
Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspec-
tief (OPP) opgesteld dat twee maal per jaar met de 
ouders wordt geëvalueerd. 
Leerlingen worden actief gevolgd. Op didactisch 
gebied gebeurt dat met methode gebonden en 
niet-methode gebonden toetsen, die worden 
vastgelegd in LVS ParnasSys. De sociaal-emotionele 
ontwikkeling wordt gevolgd met LVS KIJK (groep 
1/2) en LVS ZIEN (groep 3 t/m 8).

SO Fier biedt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 á 13 jaar die intensieve vragen stellen 
op het gebied van gedrag. Het gaat om leerlingen die binnen het onderwijs gedragson-
dersteuning nodig hebben, al dan niet in combinatie met leer- en ontwikkelingsonder-
steuning. Het betreft kinderen met zowel externaliserende als internaliserende gedrags-
vragen.

In de OZA-afdeling biedt SO Fier in samenwerking met Youké een onderwijs-zorgarrange-
ment voor jonge leerlingen (4-7 jaar). In deze samenwerking verzorgt SO Fier het onder-
wijs en biedt Youké de zorg aan kind en ouders.

Er is deskundigheid aanwezig voor leerlingen met:

• behoefte aan een eenduidige gedragsaanpak

• psychiatrische problematiek

• grensoverschrijdend gedrag

• een sterke behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en context gebonden leren

• behoefte aan het intensief trainen van sociale vaardigheden

• behoefte aan orthopedagogische en/of psychologische ondersteuning
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Bĳ lage 4. School Ondersteuningsprofi elen (SOP)

In deze bijlage komt een link naar de schoolondersteuningsprofi elen (SOP) van de onder 
het samenwerkingsverband vallende scholen.

Wegens de hoeveelheid aan informatie en het belang om met actuele versies te werken, 
worden de profi elen op de website geplaatst.

Bĳ lage 5. Communicatieplan

Vooraf
De wet Passend Onderwijs schrijft geen voorwaarden voor met betrekking tot de inrich-
ting van de communicatie. Profi  Pendi hecht belang aan een goede communicatie, in 
het bijzonder naar ouders en leerkrachten toe. Dit plan geeft onder meer het kader weer 
waarin het samenwerkingsverband werkt, de te onderscheiden doelgroepen, het commu-
nicatievraagstuk, de -doelen, de werkwijze en de -middelen.

Organisatievraagstuk

Profi  Pendi stimuleert samenwerking tussen scholen, besturen en ketenpartners in de re-
gio Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein, waardoor passend onderwijs gege-
ven kan worden aan leerlingen en zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Hoe kan Profi  Pendi scholen het beste ondersteunen en de lokale samenwerking bevor-
deren, zodat zij passend onderwijs kunnen bieden aan hun leerlingen?

Daar spelen de volgende factoren een rol bij.

Wetswĳ ziging
Op 1 augustus 2014 vond een stelselwijziging plaats op het gebied van de Wet Primair 
Onderwijs (WPO). Zowel in het speciaal (basis)onderwijs als in het regulier onderwijs moet 
voortaan passend onderwijs worden aangeboden. Scholen in de regio moeten met elkaar 
samenwerken om gezamenlijk een uitstekend aanbod voor onderwijsondersteuning te 
bieden. De scholen krijgen daarmee zorgplicht en de verantwoordelijkheden veranderen.

Regionale samenwerkingsverbanden worden belast met de vormgeving van passend on-
derwijs. Eén van die verbanden is het nieuwe samenwerkingsverband Profi  Pendi. 

Gewĳ zigde geldstromen
De geldstromen veranderen ook. Profi  Pendi krijgt de verantwoordelijkheid voor de toe-
kenning en bekostiging van lichte en zware ondersteuning aan kinderen met een extra 
onderwijsbehoefte, met uitzondering van de clusters 1 en 2. Het nieuwe fi nanciële sys-
teem wordt gekenmerkt door meer budgettaire beheersbaarheid en transparantie.

Beleving van de stelselwĳ ziging
Het onderwijsveld reageert verschillend op de stelselwijziging. Sommigen zien de wijzi-
ging als een bezuinigingsmaatregel. Anderen zien het juist als mogelijkheid om effi ciënter 
te gaan werken en oude systemen los te laten.

Samenwerking met jeugdzorg
Binnen de jeugdzorg vindt ook decentralisatie plaats. Scholen en zorginstanties zoeken 
op lokaal niveau samenwerking om de voorzieningen en ondersteuning van het kind op 
elkaar af te stemmen. Dat vergroot het pedagogisch klimaat van het onderwijs. De leer-
kracht heeft daarbij een signaalfunctie. Het kind staat centraal.
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Samenwerkingsverband Profi  Pendi 

Profi  Pendi is een netwerkorganisatie van scholen, instellingen en gemeenten in de regio 
Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Er is regelmatig contact tussen alle 
partners van het verband. Profi  Pendi werkt volgens het principe van Good Governance; 
er is zowel verticale als horizontale verantwoording naar alle partners en de overheid. 

Profi  Pendi wordt bestuurd door 5 schoolbestuurders. Het samenwerkingsverband bestaat 
uit 16 schoolbesturen met in totaal 88 scholen voor regulier onderwijs, 4 scholen voor 
speciaal basisonderwijs (SBO) en 1 school voor speciaal onderwijs (SO). De scholen bie-
den plaats aan bijna 17.000 leerlingen.

Uitgangspunten bĳ  de communicatie
Bij de communicatie hanteert het samenwerkingsverband de uitgangspunten: gerichtheid 
op de doelgroep, leesbaarheid, toegankelijkheid en korte, open en transparante commu-
nicatielijnen. 

Zij doet dit onder meer door de directe dialoog aan te gaan met de diverse doelgroe-
pen, maar ook door gebruik te maken van digitale en sociale media. Met hierbij als doel: 
betrokkenen informeren en betrekken en draagvlak krijgen voor onder meer beleidsvoor-
stellen. 

Doelgroepen
Het samenwerkingsverband heeft een interne en een externe doelgroep. 

Onder interne doelgroep worden de geledingen verstaan die direct onderdeel uitma-
ken van samenwerkingsverband Profi  Pendi. Denk hierbij aan de medewerkers van Profi  
Pendi, bestuur van Profi  Pendi, schoolbestuurders, ondersteuningsplanraad, directeuren, 
leerkrachten, intern begeleiders (IB’ers), leerlingen en ouders, van basisscholen, scholen 
voor speciaal (basis)onderwijs en expertisecentra.

De externe doelgroep bestaat uit geledingen waarmee wordt samengewerkt om de doel-
stelling van Profi  Pendi te realiseren, zoals alle ketenpartners; gemeenten en jeugdzorg. 

De schoolbestuurders, de leerkrachten en IB’ers en de ouders vormen de drie hoofddoel-
groepen.

Communicatievraagstuk

Het communicatievraagstuk van Profi  Pendi is:

Hoe kan Profi  Pendi door middel van communicatie scholen ondersteunen en lokale sa-
menwerking bevorderen, zodat scholen passend onderwijs kunnen bieden aan hun leer-
lingen?

Daar spelen de volgende factoren een rol bij.

Communicatie met scholen
• Profi  Pendi heeft een Ondersteuningsplan opgesteld waarin zij haar stakeholders 
informeert over haar werkwijze.

• Het is de taak van het samenwerkingsverband de schoolbestuurders te voorzien 

van materialen en middelen. De bestuurders zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de 
informatievoorziening – via de schooldirecteuren – naar leerkrachten, IB’ers en ouders 
toe. 

Profi  Pendi communiceert met scholen via onder meer de website, een digitale nieuws-
brief, een conferentie voor scholen en bestuurders, een twitteraccount, een jaarverslag, 
en de Algemene Leden Vergadering (ALV) van schoolbestuurders.

Communicatie met ouders
De communicatie vanuit Profi  Pendi voor ouders verloopt voornamelijk via de scholen. 
Wel is er op de site van Profi  Pendi direct informatie voor ouders te vinden.

Scholen informeren ouders over de onderwijsondersteuning die ze aan leerlingen kunnen 
bieden via het Schoolondersteuningsprofi el (SOP). De onderwijskaart en sociale kaart 
bieden informatie over de onderwijsondersteuningsmogelijkheden en de hulp die keten-
partners kunnen bieden.

Communicatie-inzet
• De communicatie wordt verzorgd door de staf van Profi  Pendi.

• Sleutelspelers in het oplossen van het communicatievraagstuk zijn: het bestuur van 
Profi  Pendi, de directeur van Profi  Pendi, schoolbestuurders en de medewerkers die zich 
bezighouden met communicatie.

Communicatie kan een bijdrage leveren aan het bevorderen van informatiedoorstroming 
van schoolbestuurder naar schooldirecteur, IB’er en leerkracht. 

Communicatiedoelen

Hieronder worden de communicatiedoelen beschreven voor de drie hoofddoelgroepen.

Schoolbestuurders
Schoolbestuurders weten dat hun rol in het aanbieden van passend onderwijs binnen hun 
school van cruciaal belang is en voelen zich ondersteund door Profi  Pendi om de dialoog 
te voeren met de schooldirecteur. 

IB’ers en leerkrachten
Informatie over het organiseren van passend onderwijs bereikt de IB’er en de leerkracht 
via de schooldirecteur. Zij zijn gemotiveerd om actief met passend onderwijs aan de slag 
te gaan.

Ouders
Voor ouders is informatie over extra ondersteuning van hun kind beschikbaar, bereikbaar 
en duidelijk, zodat zij de juiste rol kunnen spelen in het proces. 

Communicatiemiddelen

Hieronder worden de diverse middelen besproken die Profi  Pendi gebruikt bij de commu-
nicatie.
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Persoonlĳ ke gesprekken
Tussen eerdergenoemde personen en instellingen en de directeur van het samenwer-
kingsverband vinden geregeld gesprekken plaats. 

Website
De website bevat het laatste nieuws vanuit het samenwerkingsverband, diverse relevante 
beleidsstukken en een downloadsectie waarin de meest recente formulieren te down-
loaden zijn en links geplaatst worden naar diverse websites die interessant zijn voor de 
lezers. Storytelling (door middel van interviews met diverse actoren) maakt een belangrijk 
onderdeel uit van de website.

Op de homepage kunnen de verschillende gebruikers: de schoolbesturen, de leerkrach-
ten en IB’ers en de ouders direct doorklikken naar een speciaal voor hen ingerichte web-
site, waarop voor hen relevante informatie beschikbaar is. Hier zijn ook de ‘toptaken’ (de 
veelgebruikte taken) direct vindbaar, evenals het laatste nieuws.

Op de site wordt gebruik gemaakt van beelden, zoals fl ow-charts, infographics en foto’s, 
die de tekst ondersteunen en die passend zijn bij de storytelling. De informatie wordt 
gepresenteerd vanuit korte verhalen, die ondersteund worden met beeld, passend bij de 
ondersteuningsbehoeften en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken, zowel voor 
scholen als voor ouders.

Digitale nieuwsbrief
Het samenwerkingsverband verspreidt ca. vier keer per jaar een nieuwsbrief onder de 
diverse doelgroepen, om zo de betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen en be-
leidsvoornemens binnen het samenwerkingsverband en hen te informeren over relevante 
landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorg. 

In de nieuwsbrieven worden de lezers door korte teksten en door afbeeldingen geprik-
keld door te klikken naar de website, waar meer informatie te vinden is. 

Digitale media
Profi  Pendi profi leert zich ook op Social Media. Via Twitter zal naar aanleiding van elke 
nieuwsbrief, dan wel elk nieuw artikel op de website, een tweet verzonden worden. 

Beleidsdocumenten e.d.
Het samenwerkingsverband ontwikkelt beleidsdocumenten, rapportages en dergelijke 
en verzendt dit naar de hierbij betrokken doelgroepen. In ieder geval eens per vier jaar 
wordt een Ondersteuningsplan samengesteld. Ook is er een jaarlijks activiteitenplan.

Jaarverslag
Het jaarverslag van Profi  Pendi, samengesteld op basis van eerder genoemd Ondersteu-
ningsplan, zal de belangrijkste resultaten van het betreffende jaar beschrijven. Waarbij 
zowel met kwalitatieve als met kwantitatieve blik gekeken wordt naar alle activiteiten die 
hebben plaatsgevonden. De inhoud zal bestaan uit onder meer een overzicht van diverse 
vergaderingen, scholingsactiviteiten, deelname van leerlingen aan voorzieningen, inzet 
van ondersteuningsmiddelen, vastgestelde effecten en dergelijke.

In het jaarverslag zullen ook de resultaten en trends worden opgenomen, die dienen als 
basis om te evalueren en nieuw beleid te formuleren. Het middel om te monitoren heet 
Kindkans en is aangesloten op de leerlingvolgsystemen van de scholen.

Bĳ eenkomsten
Profi  Pendi organiseert ook bijeenkomsten voor scholen en bestuurders, waar zij informa-
tie deelt in dialoog met de deelnemers.
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Bĳ lage 6. Financiën 
Toewijzing en allocatie van middelen

De scholen in het SWV onderschrijven het uitgangspunt dat kinderen zo thuisnabij als 
mogelijk onderwijs moeten kunnen krijgen.
Solidariteit is een belangrijk uitgangspunt voor samenwerking. Dat betekent dat elke 
bestuurder de verantwoordelijkheid neemt om de basisondersteuning in zijn of haar be-
stuur op orde te brengen en te houden. Het betekent ook dat men daarover met elkaar in 
gesprek kan gaan.

Solidariteit betreft alle voorzieningen die rechtstreeks door het SWV worden bekostigd. 
We geven hieronder aan welke voorzieningen het betreft:

• De besturen hebben in de visie op passend onderwijs vastgelegd dat bij verwijzing 
van leerlingen het principe van solidariteit geldt. Dat betekent dat de ondersteunings-
kosten voor alle leerlingen die onderwijs volgen op een school voor SBO (boven 2%) 
of SO vanaf schooljaar 2014-2015 door het SWV worden betaald. Dat geldt ook voor 
nieuwe leerlingen die door het SWV toelaatbaar verklaard worden tot SBO of SO.

• Verder behouden leerlingen die op 01-08-2014 recht hebben op LGF het schooldeel 
van de rugzak zolang als bij de jaarlijkse evaluatie van hun ontwikkelingsperspectief 
blijkt dat zij dit nodig houden. De herbesteding van de middelen voor ambulante be-
geleiding vanuit het SO zijn in overeenkomsten vastgelegd tot augustus 2017.

• Daarnaast zal worden vastgesteld welke voorzieningen door het SWV zullen worden 
bekostigd. Het gaat in elk geval om collegiale consultatie vanuit de onderwijsexpertise 
centra bij de SBO-scholen

• Tenslotte zijn er de organisatiekosten van het SWV: de directeur en de staf, het kan-
toor, netwerkbijeenkomsten voor IB’ers e.d.

Middelen voor en verantwoordelijkheden van de scholen

• Jaarlijks wordt vastgesteld wat de omvang is van het ondersteuningsbudget van het 
SWV. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in het budget voor lichte ondersteuning en 
het budget voor zware ondersteuning.

• Organisatiekosten van het SWV en de opbouw van de benodigde fi nanciële reserve 
worden naar rato op beide deelbudgetten in mindering gebracht.

• Vervolgens wordt vastgesteld wat de omvang is van de kosten die volgens het prin-
cipe van solidariteit door het SWV worden betaald voor de leerlingen die onderwijs 
volgen op de scholen voor SBO en de voorzieningen binnen de onderwijsexpertise-
centra. 

• Ook wordt vastgesteld wat de omvang is van de kosten die volgens het principe van 
solidariteit door het SWV worden betaald voor de leerlingen die onderwijs volgen op 
scholen voor SO en voor het schooldeel van de leerlingen die hun LGF nog behou-
den. De resterende middelen voor zware ondersteuning worden naar rato van het 
aantal leerlingen over de basisscholen en de scholen voor SBO verdeeld.

• Rekening houdend met de lasten van de lichte en de zware ondersteuning en de op-
bouw van het weerstandsvermogen worden de resterende middelen naar rato van het 

aantal leerlingen over de scholen voor (speciaal) basisonderwijs verdeeld.
• De schoolbesturen kunnen deze middelen naar eigen inzicht besteden aan ondersteu-

ning van hun leerlingen. De schoolbesturen informeren het SWV na afl oop van ieder 
schooljaar hoe deze middelen zijn ingezet.

De meerjarenbegroting volgt dan ook de bovengenoemde opbouw waarbinnen de ex-
ploitatie wordt gesproken over:

1. Exploitatie lichte ondersteuning
2. Exploitatie zware ondersteuning
3. Exploitatie overhead en organisatielasten

Uitgangspunten leerlingenaantallen
Aantallen primair onderwijs
Voor de aantallen leerlingen primair onderwijs zijn de telgegevens per 1 oktober van 
belang. Voor de prognose is uitgegaan van de ontwikkeling van het aantal leerlingen vol-
gens het scenariomodel Primair Onderwijs 

Aantallen speciaal basisonderwijs
Voor de aantallen leerlingen speciaal basisonderwijs zijn eveneens de telgegevens per 
1 oktober van belang. Voor de telgegevens vanaf 1 oktober 2016 is rekening gehouden 
met een vermindering van het verwijzingspercentage gedurende de jaren naar het per-
centage van 3%. Daarbij is navraag gedaan over de veronderstelde ontwikkeling van het 
aantal leerlingen op de teldatum en de peildatum. In zijn algemeenheid is verondersteld 
dat het aantal leerlingen op de teldatum afneemt gedurende de jaren naar een verwij-
zigingspercentage van 3% en dat de tussentijds instroom te meten op de peildatum is 
gebaseerd op de aantallen op de teldatum verhoogd met 9,26%.

Een en ander leidt tot het navolgende beeld rondom de opgenomen leerlingenaantallen 
voor het primair en speciaal basisonderwijs.1

Aantal leerlingen 1 okt 1 okt 1 okt 1 okt 1 okt

2015 2016 2017 2018 2019

Basisonderwijs 16.321 15.760 15.279 14.933 14.933

Speciaal Basisonderwijs 662 600 544 497 462

Totaal aantal leerlingen BO en SBO 16.983 16.360 15.823 15.430 15.395

1 De kengetallen van OCW moeten gecorrigeerd worden voor leerlingen van Montesso 
rischool het Mozaïek in Maarsen die opgeteld worden bij Montessorischool De Vleugel in Nieu-
wegein omdat zij gezamenlijk één BRIN-nummer hebben. Als gevolg hiervan is het aantal leerlin-
gen per 1 oktober van elk jaar bovenstaande en onderstaande opstelling verlaagd.
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BASISGEGEVENS LICHTE ONDERSTEUNING
Profi Pendi

Naam SWV Passend onderwijs Profi  Pendi
Administratienummer PO 2605

schooljaar 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
teldatum leerlingen (t-1) per 1 oktober 2015 2016 2017 2018 2019

Leerlingprognose op teldatum
Uitgangspunt aantal leerlingen basisscholen 16.321 15.760 15.279 14.933 14.933
Som schoolgewichten in SWV per 1 oktober 290 290 290 290 290

Aantal leerlingen per SBO op  teldatum 
Chr SSBO De Brug 87 79 71 65 61
SSBO De Evenaar 243 220 200 182 170
SSBO De Wenteltrap 181 164 149 136 126
SSBO De Wissel 151 137 124 113 105

662 600 544 496 462

Aantal leerlingen PO (bas en SBO)  op 1 oktober T-1 16.983 16.360 15.823 15.429 15.395

2% leerlingen SWV op 1 oktober t-1 340 327 316 309 308
Waarvan op SBO
Chr SSBO De Brug 45 43 41 40 41
SSBO De Evenaar 125 120 116 113 113
SSBO De Wenteltrap 93 89 87 85 84
SSBO De Wissel 77 75 72 70 70

Leerlingprognose  op peildatum (teldatum + 9,26%)

Aantal leerlingen per SBO op  peildatum

Chr SSBO De Brug 95 86 78 71 67
SSBO De Evenaar 266 240 219 199 186
SSBO De Wenteltrap 198 179 163 149 138
SSBO De Wissel 165 150 135 123 115

723 656 594 542 505

Aantallen Speciaal onderwijs
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van de meest recente gegevens zoals afkomstig 
uit de overzichten van DUO. Deze zijn gebaseerd op de aantallen per 1 oktober 2015. 
Ook voor het speciaal onderwijs is uitgegaan van een daling evenredig aan het aantal 
leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Voor de tussentijdse instroom is in de bereke-
ning uitgegaan van een instroom op de peildatum van 1 februari gebaseerd op de aan-
tallen op de teldatum verhoogd met 6 leerlingen.
Aantallen SO-leerlingen per categorie historisch.

so cat 1 - laag so cat 2 - midden so cat 3 - hoog so totaal

01-10-2011 186 12 27 225

01-10-2012 159 15 29 203

01-10-2013 148 18 27 193

01-10-2014 151 15 21 187

01-10-2015 136 17 22 175

Een en ander leidt tot het navolgende beeld rondom de opgenomen leerlingenaantallen 
voor het speciaal onderwijs.

schooljaar 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

teldatum leerlingen (t-1) per 1 oktober 2015 2016 2017 2018 2019

Sommatie per categorie SO op teldatum 1 < 8 jr 36 36 36 36 36

8jr eo 100 99 94 90 90

subtotaal 136 135 130 126 126

2 < 8 jr 0 0 0 0 0

8jr eo 17 17 17 17 17

subtotaal 17 17 17 17 17

3 < 8 jr 7 7 7 7 7

8jr eo 15 15 15 15 15

subtotaal 22 22 22 22 22

totaal 175 174 169 165 165

Aantallen rugzakken/LGF
Onderstaand is het historisch verloop van de aantallen leerlingen met een rugzak/LGF in 
het primair en speciaal basisonderwijs2. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van hand-
haven van de rugzakken in het schooljaar 2013/2014 tot het moment van het verlaten van 
de school voor (speciaal) basisonderwijs.

cluster 4 LG MG LZ ZMLK totaal 
rugzakken

01-10-2010 99 22 0 27 20 168

01-10-2011 99 24 1 9 15 148

01-10-2012 100 21 0 8 14 143

01-10-2013 96 23 0 23 16 158

Baten

Het samenwerkingsverband ontvangt in de nieuwe situatie gelden voor lichte ondersteu-
ning en zware ondersteuning. De daadwerkelijk van DUO te ontvangen middelen voor 
zware ondersteuning ontstaan door op het berekende budget voor zware ondersteuning 
de plaatsingen (op de teldatum 1 oktober t-1) in het speciaal onderwijs en de verevening 
in mindering te brengen. 

Daarnaast blijft het samenwerkingsverband de middelen ontvangen in het kader van de 
regeling schoolmaatschappelijk werk risicoleerlingen.

2 In 2011 en 2012 heeft OCW bij de rugzakken LZ de leerlingen met epilepsie “vergeten”.
Gedurende de jaren is duidelijk zichtbaar dat verplichting daarvan behoorlijk afneemt.
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Onderstaand de basis voor het budget dat aan het samenwerkingsverband worden toe-
gekend:

• Budget voor lichte onderwijsondersteuning vanaf 2015-2016 en navolgende jaren: 
Het samenwerkingsverband ontvangt per leerling, ingeschreven op een (vestiging van 
een) school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband een bedrag van € 164 
(prijspeil 2015/2016).

• Bekostiging zware ondersteuning vanaf 2015-2016:
Het samenwerkingsverband ontvangt per leerling ingeschreven op een (vestiging van 
een) school basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs in het samen-
werkingsverband een bedrag van afgerond € 349 (prijspeil 2015/2016). 

• Verevening vanaf 2015-2016: Dit vereveningsbedrag is gebaseerd op 1-10-2011. 
Onderstaand de korting zoals toegepast over het kalenderjaar 2015 t/m kalenderjaar 
2020.

Totale verevening (personeel en materieel)

Kalenderjaar 2015 € 725.867

Kalenderjaar 2016 € 1.478.380

Kalenderjaar 2017 € 1.286.990

Kalenderjaar 2018 € 1.054.345

Kalenderjaar 2019 € 712.820

Kalenderjaar 2020 € 247.530

Lasten

In de lasten voor het onderdeel lichte ondersteuning is rekening gehouden met:

1. Overdracht middelen zorg personeel en materieel aan het speciaal basisonderwijs 
voor het percentage leerlingen >2% ten opzichte van het totaal aantal leerlingen ge-
plaatst op een vestiging van een school voor basis- en speciaal basisonderwijs in het 
samenwerkingsverband. 

2. Overdracht van middelen basis en zorg personeel en materieel aan het speciaal basis-
onderwijs bij een toename van het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs ten 
opzichte van de teldatum van 1 oktober t-1 en de peildatum. Vooralsnog is uitgegaan 
van een toename van 9,26% op de peildatum ten opzichte van de teldatum. Over-
dracht van deze middelen is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde toename.

3. In de notitie hoofdlijnen is aangegeven dat bepaalde voorzieningen binnen de voor-
malige SWV’en werden overgenomen door het samenwerkingsverband. In de meer-
jarenbegroting is een geraamde omvang opgenomen van in totaal € 591.600 Onder-
staand de verdeling naar de voorzieningen.

4. De begroting van de overhead is naar rato van de verhouding tussen de omvang van 
de baten lichte ondersteuning en zware ondersteuning toegerekend aan de exploita-
tieonderdelen. Er is uitgegaan van een verhouding van 40%: 60%.

SBO- voorzieningen
Nieuwegein Houten ZW Utrecht * Algemeen TOTAAL

PAB/zorg 98.652€                    102.990€                  180.465€                  56.608€                    438.715€                  

SOVA tra ining PO 50.617€                    -€                              -€                              50.617€                    

LGF -€                              -€                              -€                              -€                              

Observatie groep -€                              41.320€                    -€                              41.320€                    

Cris i s  (opvang 3 leerl ingen) -€                              9.297€                      -€                              9.297€                      

Toptalent -€                              -€                              -€                              -€                              

BOCS 15.495€                    -€                              -€                              15.495€                    

164.764€                  153.607€                  180.465€                  56.608€                    555.444€                  

* waarvan EUR 129.125 SBO De Wenteltrap en EUR 51.340 De Brug

Verri jkingsklas -€                              36.156€                    -€                              36.156€                    

In de lasten voor het onderdeel zware ondersteuning is rekening gehouden met:
1. De korting en verrekening door DUO voor het aantal op de teldatum geplaatste leer-

lingen in het speciaal onderwijs gebaseerd op de aantallen per 1 oktober t-1. 
2. Overdracht van middelen basis en zorg personeel en materieel aan het speciaal on-

derwijs bij een toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs ten op-
zichte van de teldatum van 1 oktober t-1 en de peildatum van 1 februari. Vooralsnog 
is uitgegaan van een toename van 6 leerlingen op de peildatum ten opzichte van de 
teldatum. Overdracht van deze middelen is afhankelijk van de daadwerkelijk gereali-
seerde toename.

3. Overdracht van het schooldeel LGF aan de schoolbesturen is op basis van afname 
gedurende de schooljaren van het aantal rugzakken ten opzichte van het schooljaar 
2013/2014. Onderstaand de opstelling van de in begroting opgenomen omvang:

2016 2017 2018 2019 2020

kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar

Afdracht BAO en SBO, schooldeel LGF € 680.750 € 545.500 € 395.700 € 230.400 € 147.800
 
In bovenstaande opstelling is sprake van een afbouw van de LGF-fi nanciering. Geduren-
de deze jaren zullen de middelen volledig ingezet worden voor in te richten begeleiding 
(zie ook bladzijde 6 en 7 van het ondersteuningsplan) en toegekend worden aan het 
basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.

 
4. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 ontvangt het samenwerkingsverband het 

deel ambulante begeleiding van de rugzakken en de middelen voor preventieve am-
bulante begeleiding die momenteel worden uitbetaald aan de scholen voor speciaal 
onderwijs binnen de normbekostiging zware ondersteuning. Middelen voor cluster 2 
(school- en ambulant deel) worden overigens niet overgeheveld naar het samenwer-
kingsverband, maar gaan deel uitmaken van het instellingsbudget van de cluster 2 
scholen.
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Onderstaand de opstelling van de in begroting opgenomen omvang:
 

2016 2017 2018 2019 2020

kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar kalenderjaar

Ambulante begeleiding:

Trekkingsrecht AB (SO) € 717,675 € 418,644

Inzet middelen expertiseaanvraag/
algemene inzet

€ 299,031 € 717,675 € 717,675 € 717,675

Risicoparagraaf

Risicoanalyse, inclusief opbouw weerstandsvermogen.
In de huidige risicoanalyse wordt direct ingegaan op de volgende onderdelen:

1. Risico-identifi catie
2. Risicoanalyse en beoordeling
3. Risicobeheersing, en daarbij het afwegen van de alternatieven.

Risico-identifi catie:
Het doel van risico-identifi catie is om inzichtelijk te maken welke risico’s het SWV loopt. 
Het risico kan dan ook gedefi nieerd worden als de kans van een optreden van een ge-
beurtenis met effect op het behalen van de doelstellingen.
De volgende risico’s kunnen benoemd worden:

1. Wet- en regelgeving;
2. De ontwikkeling van het aantal leerlingen basisonderwijs;
3. De ontwikkelingen van het aantal leerlingen speciaal basisonderwijs;
4. De verhoudingen tussen beiden;
5. De ontwikkeling van het aantal leerlingen speciaal onderwijs.
6. De inzet binnen de voorzieningen;
7. De omvang van de overhead- en organisatielasten;
8. Inkomend en uitgaand grensverkeer;
9. Onderwijs en zorg voor leerlingen.

Risicoanalyse:

1. Wet- en regelgeving.
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2. De ontwikkeling van het aantal leerlingen basisonderwijs. In de meerjarenbegroting is 
rekening gehouden met daling van het aantal leerlingen. 
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3. De ontwikkeling van het aantal leerlingen speciaal basisonderwijs.
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4. De verhouding tussen leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
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5. De ontwikkeling van het aantal leerlingen speciaal onderwijs.
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6. De inzet binnen de voorzieningen.
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7. De omvang van de overhead- en organisatielasten.
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8. Inkomend en uitgaand grensverkeer.
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Risicobeheersing

1. Wet- en regelgeving
Aanpassing van wet- en regelgeving kan consequenties hebben op de omvang van de 
baten en lasten binnen het SWV. 

Beheersmaatregel:
Door de directeur dient geanticipeerd te worden op de consequenties van wet- en 
regelgeving. De impact van wet- en regelgeving dient direct vertaald te worden naar 
consequenties hiervan binnen de (meerjaren)begroting. 

2. Ontwikkeling aantal leerlingen basisonderwĳ s
Binnen de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met vermindering van het 
aantal leerlingen in het basisonderwijs. De fi nanciële consequenties aan de baten heb-
ben ongeveer een bedrag tot gevolg van € 500,-- per leerling (voor zowel de zware als 
de lichte ondersteuning).
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3. Beheersmaatregel:
Voortdurend dient op basis van de informatie vanuit de schoolbesturen en vanuit het 
scenariomodel PO actualisatie plaats te vinden van deze leerlingaantallen. Door de 
bekostiging o.b.v. t-1 zal dan tijdig geanticipeerd worden op deze leerling ontwikke-
ling door bijstelling van de (meer)jarenbegroting. Het advies is dan ook dit punt regel-
matig op de agenda van het bestuur terug te laten komen.

4. Aantal leerlingen speciaal basisonderwĳ s
Binnen de meerjarenbegroting is duidelijk zichtbaar dat de afdracht aan het speciaal 
basisonderwijs een omvangrijk bedrag is. Binnen het toetsingskader is vastgesteld dat 
dit op termijn terug moet naar 3%. Hierop is geanticipeerd binnen de meerjarenbe-
groting.
Een leerling op het speciaal basisonderwijs levert voor de zware ondersteuning een 
bedrag op van € 340. De afdracht voor een leerling boven de 2% bedraagt op dit mo-
ment € 4.355 (dan vindt alleen betaling plaats van de ondersteuningsbekostiging).
Bij bekostiging op basis van groei (op dit moment ongeveer 9% op basis van het 
gemiddelde van de afgelopen 3 jaar) gaat het om een bedrag van € 8.031 (basis- en 
ondersteuningsbekostiging voor zowel personeel als materieel).

Beheersmaatregel:
Op basis van de kijkglazen, op basis van uitgifte van beschikkingen, op basis van pe-
riodieke overleg met het S(B)O en op basis van analyse van verwijzing per woonplaats 
kan een goed beeld gevormd worden van de omvang hiervan en kan dit leiden tot 
bijstelling.

5. De verhouding tussen leerlingen basisonderwĳ s en speciaal basisonderwĳ s
Als gevolg van de verhouding tussen leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal 
basisonderwijs zou scheefgroei kunnen zitten in de verhouding tussen in- en uitstroom 
en eventuele effecten die niet direct invloed hebben op de afname in het SBO. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan de verdichting van de problematiek bij de SBO-scholen.

Beheersmaatregel:
Op basis van de beheersmaatregelen onder punt 2 genoemd kan hier al een behoor-
lijk inzicht in verkregen worden. Het is goed dat de directeur van het SWV en de be-
treffende SB0-scholen de in- en uitstroom monitoren en zo nodig maatregelen nemen 
voor de toekomst. 

6. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwĳ s
Dit zorgt op basis van 1 oktober t-1 voor een rechtstreekse korting op de beschikkin-
gen zoals deze door OCW worden uitgebracht.
Voor de peildatum vindt er bekostiging plaats vanuit het SWV van de basis- en onder-
steuningsbekostiging voor zowel personeel als materieel.

Voor de ondersteuningsbekostiging is er sprake van bedragen tussen de € 8.700 en € 
22.000 (van categorie laag naar categorie hoog).
Inclusief de basisbekostiging komt dit neer op bedragen tussen de € 12.200 en € 
25.700.

In de begroting is rekening gehouden met een percentage van ongeveer 1% op basis 
van 1 oktober t-1 en een groei van 7 leerlingen op de peildatum.

Beheersmaatregel:
Op grond van de TLV’s die door het SWV worden afgegeven dient periodiek goed 
in beeld gebracht te worden op welke wijze de omvang hiervan zich ontwikkeld. De 
aantallen dienen door periodieke rapportages goed in beeld gebracht te worden. 
De omvang van bedragen per leerling zijn substantieel. De directeur van het samen-
werkingsverband en de directeuren SO monitoren de verkregen informatie en nemen 
maatregelen, wat kan leiden tot nieuw beleid.

7. Inzet binnen de voorzieningen
Binnen de meerjarenbegroting zijn de bedragen voor de inzet binnen de voorzienin-
gen op onderdelen gehandhaafd. Vanaf 2017 is het bedrag gekaderd op hetzelfde 
niveau.

Beheersmaatregel:
Binnen de meerjarenbegroting is dit onderwerp duidelijk zichtbaar gemaakt. Belang-
rijk aandachtspunt blijft wel de omvang van de kosten in verhouding tot de afname 
van het aantal leerlingen. De omvang van te ontwikkelen beleid met betrekking tot dit 
punt in relatie tot de afname van het aantal leerlingen kan hier een rol in spelen.

8. De omvang van de overhead- en organisatielasten
Binnen de begroting is vanaf 2016 al rekening gehouden met de verhoging van de in-
zet personeel binnen het SWV. Binnen de overige organisatielasten lijkt wat ruimte te 
zitten met betrekking tot de omvang van de uitgaven, daarnaast is er toch wel sprake 
van een aantal vaste verplichting die ervoor zorg dragen dat in het licht van de ontwik-
keling van het aantal leerlingen de overhead- en organisatielasten wat zwaarder gaan 
drukken op de begroting.

Beheersmaatregel:
Kritisch kijken naar de omvang van deze lasten. Gezien de nog te nemen formele ver-
plichtingen (vastlegging, procedures etc.) blijft dit een aandachtspunt. Voor alsnog zijn 
deze dan ook nog niet verlaagd in de meerjarenbegroting.

9. Inkomend en uitgaand grensverkeer
Bij leerlingen komend van de regio buiten het SWV en op het speciaal basisonderwijs 
in de regio van het SWV zitten is sprake van inkomend grensverkeer. Bij leerlingen 
vanuit de regio die buiten de regio van het SWV op een SBO-school zitten is sprake 
van uitgaand grensverkeer. 

Beheersmaatregel:
De directeur van het SWV monitort met de SB0-scholen in de regio het inkomende 
grensverkeer. Voor het uitgaande grensverkeer is het van belang op de hoogte te zijn 
van deze leerlingen en de daaraan verbonden verplichtingen. De directeur van het 
SWV is op de hoogte van het aantal leerlingen grensverkeer.
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10. Onderwĳ s en zorg voor leerlingen
Vanuit OCW waren reeds middelen toegekend in het kader van de compensatiemaat-
regel AWBZ. Een deel van deze middelen worden weer teruggedraaid als gevolg van 
de EMB-leerlingen en richtlijnen voorgeschreven door OCW. Het gaat om ongeveer 
halvering van de beschikbare middelen zoals deze waren toegekend. In de begroting 
is deze last opgenomen en identiek aan de omvang van de toegekende  baten. Het 
risico-effect met betrekking tot de meerjarenbegroting lijkt hierdoor beperkt, echter 
blijven er wel minder middelen beschikbaar voor overige inzet.

Beheersmaatregel:
In toenemende mate wordt verwezen naar de Gemeenten. Echter er zullen mogelijk 
nog aanvragen gaan komen. Het voorstel is dan in ieder geval de nog beschikbare 
ruimte te behouden en goed op de hoogte te zijn van de omvang daarvan in relatie 
tot de mogelijke aanvragen.

Weerstandsvermogen
Binnen de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een weerstandsvermogen van 
7%. Concreet betekent dit dat het weerstandsvermogen op zal lopen tot een bedrag van 
ongeveer € 500.000.
Om te voorkomen dat bedragen al direct consequenties gaan hebben op de afdrachten 
aan de schoolbesturen is het zinvol een weerstandsvermogen te hebben van omvang die 
er voor zorg draagt dat de eerste mogelijk afwijkingen ten opzichte van de (meerjaren)be-
groting opgevangen kunnen worden. De beheersmaatregelen zijn verantwoordelijkheden 
voor alle schoolbesturen die deelnemen aan het SWV.
Om deze toch te kunnen onderbouwen zijn onderstaand een paar uitgangspunten vast-
gesteld:

1. Een afwijking van 1% van het leerlingaantal van de basisscholen;
2. Een afwijking van 3% van het leerlingaantal in het SBO ten opzichte van de geschetste 

teldatum;
3. Een verdubbeling van het aantal leerlingen speciaal onderwijs op de peildatum of 

deel ter compensatie van de teldatum 1 oktober t-1;
4. Het minimaal 1 jaar langer kunnen doordraaien na opheffi ng van het SWV. Hierbij te 

denken aan de kosten voor inzet personeel, kantoorruimte, monitoring en overige 
contractuele verplichtingen.

Financiële consequenties

Berekening elementen binnen weerstandsvermogen
Punt 1 170 leerlingen € 500,00 € 85.000

Punt 2 20 leerlingen € 4355,00 € 87.100

Punt 3 7 leerlingen € 107.000

Punt 4 € 205.000

Totaal € 529.100
 

Natuurlijk kan alles met kansberekening enzovoort verder uitgebreid worden, maar bo-
venstaande opzet geeft al duidelijk weer dat een weerstandsvermogen van 7% een be-
hoorlijk basis vormt voor het kunnen opvangen van verplichtingen voordat een aanspraak 
gedaan zou moeten worden op middelen die aan de schoolbesturen worden verstrekt.

Systeem van monitoring:
De genoemde risico’s pleiten ervoor om direct vanaf de start een adequate monitor in 
te richten, en in feite ‘real time’ alle trends binnen het samenwerkingsverband te volgen, 
zodat tijdig eventuele noodzakelijke interventies kunnen worden gepleegd om tot een 
beheersing van de uitgaven te komen.
In dit kader denken we aan de ken- en stuurgetallen zoals eerdergenoemd in het onder-
steuningsplan en monitoring op basis van een digitaal systeem (bijvoorbeeld Kindkans), 
kwartaalrapportages en de jaarrekening.



Ondersteuningsplan 2016 – 2020  |  BIJLAGEN 5756

Begrotingskaders

Genoemde uitgangspunten zijn uitgewerkt in onderstaand navolgende meerjaren begrotings-
kaders:

Kengetallen en uitgangspunten

Aantal leerlingen 1 okt 1 okt 1 okt 1 okt 1 okt 1 okt

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Basisonderwijs 16.900 16.321 15.760 15.279 14.933 14.933

Speciaal Basisonderwijs 684 662 600 544 497 462

Totaal aantal leerlingen Basisonderwĳ s 
en Speciaal Basisonderwĳ s

17.584 16.983 16.360 15.823 15.430 15.395

Speciaal Onderwijs 187 175 174 169 165 165

Totaal aantal leerlingen binnen primair 
onderwijs

17.771 17.158 16.534 15.992 15.595 15.560

Groei aantal leerlingen Speciaal Basison-
derwijs, gedurende schooljaar

62 61 56 50 46 43

Verwĳ zingspercentages

Verwijzingspercentage naar Speciaal 
Basisonderwijs

3,89% 3,90% 3,67% 3,44% 3,22% 3,00%

Verwijzingspercentage naar Speciaal 
Basisonderwijs, inclusief groei

4,24% 4,26% 4,01% 3,76% 3,52% 3,28%

Groei Speciaal Basisonderwijs t.o.v. tel-
datum - percentage

9,06% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26% 9,26%

Groei Speciaal Basisonderwijs t.o.v. tel-
datum - aantal

62 61 56 50 46 43

Groei Speciaal Onderwijs t.o.v. teldatum 
- percentage

4,00% 3,45% 3,55% 3,64% 3,64%

Groei Speciaal Onderwijs t.o.v. teldatum 
- aantal

7 6 6 6 6

Verdeling aantal leerlingen in percentages

Basisonderwijs 95,10% 95,12% 95,32% 65,54% 65,76% 95,97%

Speciaal Basisonderwijs 3,85% 3,86% 3,63% 3,40% 3,19% 2,97%

Speciaal Onderwijs 1,05% 1,02% 1,05% 1,06% 1,06% 1,06%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Meerjarenbegroting SWV Profi  Pendi 2015 t/m 2020 na prĳ sindexatie

kalender-
jaar

kalender-
jaar 

prijspeil 
oktober

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

BATEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rĳ ksbĳ dragen OCW

Ondersteuningsmiddelen lichte ondersteuning

Personeel (bao) € 2.577.367 € 2.599.060 € 2.519.422 € 2.436.835 € 2.370.334 € 2.338.748

Materieel (bao) € 125.567 € 121.428 € 117.257 € 113.678 € 111.106 € 111.106

Schoolmaatschappelijk werk (schoolgewicht) € 36.130 € 31.001 € 31.407 € 31.407 € 31.407 € 31.407

Subtotaal lichte ondersteuning A € 2.739.064 € 2.751.490 € 2.668.068 € 2.581.920 € 2.512.847 € 2.481.261

Ondersteuningsmiddelen zware ondersteuning

Normbekostiging (bao en sbao)

Personeel € 2.434.823 € 5.506.380 € 5.331.982 € 5.144.946 € 4.992.820 € 4.915.039

Verevening - personeel € -574.891 € -1.355.522 € -1.184.608 € -972.439 € -671.867 €- 247.530

Normbekostiging (bao en sbao) materieel € 527.696 € 520.359 € 501.293 € 484.837 € 472.789 € 471.716

Verevening materieel € -141.634 € -122.859 € -102.382 € -81.906 € -40.953 -

Verevening Passenderwijs € 11.605 - -

LGF - overgangsbekostiging 
(bao en sbo) - materieel

2014/2015 € 488.185

Subtotaal zware ondersteuning B € 2.734.179 €4.559.964 €4.546.284 € 4.575.438 € 4.752.789 € 5.139.225

Totale baten: A+B € 5.473.243 € 7.311.454 € 7.214.370 € 7.157.358 € 7.265.636 € 7.620.486
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Meerjarenbegroting SWV Profi  Pendi 2015 t/m 2020 na prĳ sindexatie (vervolg)

kalender-
jaar

kalender-
jaar 

prijspeil 
oktober

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

LASTEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten (speciale) middelen vanuit lichte ondersteuning

Afdracht SBO-scholen € 1.399.175 € 1.466.079 € 1.337.915 € 1.125.158 € 933.215 € 766.047

Afdracht SBO-scholen (peildatum) € 530.702 € 515.375 € 483.756 € 438.670 € 398.947 €367.267

Afdracht SWV Passenderwijs € 12.040

Uitgaand en inkomend grensverkeer -

Voorzieningen SWV inzet vanuit lichte ondersteuning:

PAB/zorg tot 31-7-16 € 424.700 € 255.925

SOVA training tot 31-7-16 € 49.000 € 29.550

Observatiegroep tot 31-7-16 € 40.000 € 24.120

Crisisopvang tot 31-7-16 € 9.000 € 5.425

BOCS tot 31-7-16 € 15.000 € 9.040

Verrijkingsklas, pilot Houten 
regulier onderwijs

tot 31-7-16
€ 35.000 € 21.175

Voorzieningen v.a. 1-8-16 € 246.370 € 591.600 € 591.600 € 591.600 € 591.600

Schoolmaatschappelijk werk € 36.130 € 31.001 € 31.407 € 31.407 € 31.407 € 31.407

Overhead en organisatielasten (40%) € 137.600 € 175.060 € 175.060 € 175.060 € 175.060 € 175.060

Subtotaal inzet lichte onder-
steuning

C € 2.676.307 € 2.791.160 € 2.619.738 € 2.361.895 € 2.130.229 € 1.931.381

Meerjarenbegroting SWV Profi  Pendi 2015 t/m 2020 na prĳ sindexatie (vervolg)

kalender-
jaar

kalender-
jaar 

prijspeil 
oktober

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

LASTEN 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten inzet vanuit zware ondersteuning

SO-scholen
Afdrachten SO op basis van 1 
oktober (t-1) personeel

v.a.1-8-15 € 773.742 € 1.897.956 € 1.833.685 € 1.787.193 € 1.749.738 € 1.731.959

Afdrachten SO op basis van 1 
oktober (t-1) materieel

v.a.1-1-15 € 166.394 € 165.194 € 160.267 € 156.034 € 152.994 € 152.994

Afdrachten SO op basis van 
peildatum

v.a.1-8-15 € 44.675 € 110.296 € 110.522 € 110.522 € 110.522 € 110.522

BAO en SBO
Afdrachten schoolbesturen (speciale) basis-
scholen

€ 282.400 € 450.400 € 658.000 € 1.066.100 € 1.748.800 € 2.396.100

Afdrachten BAO en SBO, schooldeel LGF € 932.837 € 680.750 € 545.500 € 395.700 € 230.400 € 147.800

Middelen in te richten begeleiding/vrij 
inzetbaar

- - - - -

Inzet middelen bijzondere ondersteuning 
(AWBZ)

€ 71.400 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000

Ambulante begeleiding
Trekkingsrecht AB (SO) v.a.1-8-15 € 367.739 € 717.675 € 418.644

Inzet middelen expertiseaan-
vraag/algemene inzet

€ 299.031 € 717.675 € 717.675 € 717.675

Onvoorzien

Overhead en organisatielasten (60%) € 206.400 € 262.590 € 262.590 € 262.590 € 262.590 € 262.590

Subtotaal inzet zware onder-
steuning

D € 2.845.587 € 4.324.860 € 4.328.240 € 4.535.814 € 5.012.719 € 5.559.641

Innovatie € 36.557 €36.072 € 35.787 € 36.328 € 38.102

Onvoorzien € 73.115 € 72.144 € 71.574 € 72.656 € 76.205

Totale lasten C+D € 5.521.894 € 7.225.692 € 7.056.194 € 7.005.070 € 7.251.933 € 7.605.329
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Meerjarenbegroting SWV Profi  Pendi 2015 t/m 2020 na prĳ sindexatie (vervolg)

kalender-
jaar

kalender-
jaar 

prijspeil 
oktober

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

kalender-
jaar

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RESULTAAT ALGEMEEN A+B-C-D € -48.651 € 85.761 € 158.177 € 152.289 € 13.703 € 15.158

Rentabiliteit -0,89% 1,17% 2,19% 2,13% 0,19% 0,20%

Resultaat lichte ondersteuning A-C € 62.757 € -80.943 € 8.326 € 181.296 € 344.925 € 512.662

Resultaat zware ondersteuning B-D € -111.408 € 166.705 € 149.850 € -29.008 €331.222 € -497.504

Ontwikkelingsvermogenspositie

Balans per 1 januari € 172.477 € 123.826 € 209.587 € 367.764 € 520.053 € 533.756

Resultaat € -48.651 € 85.761 € 158.177 € 152.289 € 13.703 € 15.158

Balans per 31 december € 123.826 € 209.587 € 367.764 € 520.053 € 533.756 € 548.914

Weerstandsvermogen 2,26% 2,87% 5,10% 7,27% 7,35% 7,20%

In de meerjarenbegroting is thans duidelijk zichtbaar dat gedurende de jaren 2016 
t/m 2018 er sprake is van opbouw van een weerstandsvermogen, uitgedrukt in een 
percentage, van 3% naar 7% ultimo 2018. Daarmee is ultimo 2018 het gewenste 
weerstandsvermogen bereikt.

kalenderjaar 2016
Exploitatie Overhead - kalenderjaar e.v. jaren

Personele lasten
Lonen en salarissen
Personeel  in dienst van SWV 231.000€   

Overige personele lasten
Representatie, reis - en verbl i jfkosten 5.000€       
ARBO/BZG 500€          
Schol ing/tra ining 40.000€     

Geschi l lencommiss ie 25.000€     
OPR - ouders 2.000€       
OPR-  school 15.000€     
Bestuursvergoeding 12.500€     

Materiele lasten
Afschrijvingen
Investering inventaris/inrichting 2.000€       
Investering ICT/apparatuur 2.000€       

Huisvestingslasten
Huur kantoor ruimte 15.000€     
Servicekosten (schoonmaak, huur, a fva l  e.d.) 2.500€       
Heffingen 500€          
Overige (s telpost 5%) 900€          

Overige uitgaven
Adminis tratie en P&C kosten 20.000€     
Accountantskosten 6.000€       
Klein inventaris 1.000€       
Reproductiekosten/drukwerk 5.000€       
Abonnementen, vakl i teratuur 500€          
Kantoorbenodigheden 1.000€       
Portikosten 1.000€       
Telecommunicatie 1.000€       
ICT/Webs i te/Monitoringsysteem 40.000€     
Verzekeringen 500€          
Contributies 1.000€       
Vergaderkosten 2.500€       
Bankkosten 250€          
Overige (s telpost 5%) 4.000€       

Totaal organisatielasten 437.650€   

Saldo organisatielasten -€              

Toerekening aan lichte ondersteuning (40%) 175.060€   
Toerekening aan zware ondersteuning (60%) 262.590€   

Totaal toerekening 437.650€   
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Bĳ lage 7. Overzicht deelnemende schoolbesturen

Het overzicht van de deelnemende schoolbesturen en de correspondentieadressen

Naam Straat Postcode Plaats Telefoon
 1 Fluenta Weverstede 33 3431 JS Nieuwegein 030-6008811

 2 Stichting Gewoon Speciaal Galerijmuur 51 3391 WX Houten 030-6361530

 3 GPO-WN ’s-Molenaarsweg 1 2401 LL Alphen aan 
de Rijn

0172-418830

 4 KS Fectio Pelmolen 19 3394 XX Houten 030-6381121

 5 Trinamiek Lorentzlaan 4 3400 AJ IJsselstein 030-6868444

 6 Stichting Montessori 
Onderwijs

Korenmolen 2 3995 AH Houten 030-6340629

 7 Stichting Monton 1e Hezerlaantje 56 3766 LW Soest 035-6030003

 8 OO-H De Haag 2-1 3993 AW Houten 030-6343685

 9 Stichting O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel 0183-566690

10 PCPO TriVia Postbus 14 4230 BA Meerkerk 0183-609440

11 Stichting Robijn Postbus 474 3430 AL Nieuwegein 030-6030116

12 Stichting Samenwerking 
Nieuwegein

Postbus 7107 3430 JC Nieuwegein 030-6048400

13 Stichting SO Midden 
Nederland

Prof. 
Bronkhorstslaan 22

3723 MB Bilthoven 030-2287620

14 SPCO Leidsestraatweg 
147

3443 BT Woerden 0348-432334

15 Stichting De Kleine Prins Postbus 77 3742 CD Baarn 035-5280448

16 PCOU Postbus 9419 3506 GK Utrecht 030-2723123

17 SPO Utrecht Postbus 9315 3563 GH Utrecht 030-2652640

 

Bĳ lage 8. Begrippen en afkortingen

In deze bijlage is een lijst opgenomen met veel gebruikte terminologie en afkortingen. 

Terminologie

Arrangement
Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, ex-
pertise en fi nanciën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard 
tot intensief en langdurend of structureel van aard.
Een onderwijs- en zorgarrangement betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdzorg.

Basisondersteuning
Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht cura-
tieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel sa-
men met ketenpartners – planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden 
uitgevoerd.

Basiskwaliteit
Inspectienorm: leerprestaties (primair onderwijs) en opbrengsten (voortgezet onderwijs) 
zijn ten minste voldoende en het Onderwijsleerproces of de Zorg en begeleiding voldoet 
aan de kernindicatoren.

Clusterindeling speciaal onderwĳ s
Cluster 1 Visueel gehandicapte kinderen.

Cluster 2 Auditief en communicatief gehandicapte kinderen, dove kinderen, slechtho-
rende kinderen, kinderen met ernstige spraakproblemen.

Cluster 3 Lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicap-
te kinderen, langdurig zieke kinderen.

Cluster 4 Kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Extra ondersteuning
Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen.
Binnen ‘extra ondersteuning’ kunnen verschillende typeringen voor het aanbod worden 
gebruikt, zoals breedte- en diepteondersteuning, lichte en zware ondersteuning of een 
indeling in zwaartecategorieën.

Ketenpartners
Lokale/regionale instanties die een bijdrage (kunnen) leveren aan een sluitende keten 
jeugd en onderwijs, zoals bijvoorbeeld: scholen, (bureau) jeugdzorg, peuterspeelzalen/
kinderdagverblijven, (school)maatschappelijk werk, politie, justitie, jeugdgezondheids-
zorg/GGD, Jeugd-ggz, AMK, (sport)verenigingen, leerplicht, RMC-functie, verslavings-
zorg, buitenschoolse opvang, welzijnswerk en zorgaanbieders in het kader van de WMO, 
WLZ en Jeugdhulp (voorheen AWBZ).
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Onderwĳ sondersteuningsprofi el
De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteu-
ning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school – eventueel in 
samenwerking met ketenpartners – biedt.

Regionaal onderwĳ sondersteuningsplan
Beleidsdocument van het samenwerkingsverband dat laat zien op welke wijze een dek-
kend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio wordt gerealiseerd. In het onder-
steuningsplan zijn ten minste de ondersteuningsprofi elen van de scholen opgenomen en 
het door het samenwerkingsverband vastgestelde (ambitie)niveau van basisondersteuning 
dat voor alle scholen geldt.

Referentiekader
Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samenwerkingsver-
banden zich richten bij de vormgeving van passend onderwijs.

Zorgplicht
Juridisch begrip dat de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een wettelijke om-
schreven doel tot uitdrukking brengt. In het kader van passend onderwijs ligt de zorg-
plicht bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben en die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen.

Afkortingen

(P)AB  (Preventief) Ambulante Begeleiding
ALV  Algemene Leden Vergadering
AMK  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BO  Basisonderwijs
BOCS  Begeleiding Ondersteuning Coaching School
CJG  Centrum voor Jeugd en Gezin
DUO  Dienst Uitvoering Onderwijs
ESM  Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden 
GGD  Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
HGW  Handelingsgericht Werken
IB  Intern Begeleider
JGZ  Jeugd Gezondheids Zorg
LG  Lichamelijk Gehandicapt
LGF  Leerling Gebonden Financiering
LZ  Langdurig Ziek
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs
MDO  Multidisciplinair Overleg
MG  Meervoudig Gehandicapt
MKD  Medisch Kinder Dagverblijf
OCW  Onderwijs Cultuur Wetenschap
OEC  Onderwijs Educatief Centrum

OOGO Op Overeenstemming Gericht Overleg
OPDC  Ortho Pedagogisch-Didactisch Centrum
OPP  Ontwikkelingsperspectief
OPR  Ondersteunings Plan Raad
PCL  Permanente Commissie Leerlingzorg
PO  Primair Onderwijs
PO-raad Primair Onderwijs raad 
RMC  Regionale Meld- en Coördinatiepunt (voor voortijdig schoolverlaters)
SBO  Speciaal Basisonderwijs
SMW  School Maatschappelijk Werk
SO  Speciaal Onderwijs
SOP  Schoolondersteuningsprofi el
SOSO  Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders
SWV  Samenwerkingsverband
TLV  Toelaatbaarheidsverklaring
VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO  Voortgezet Onderwijs
VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs
VVE  Voor en Vroegschoolse Educatie
WLZ  Wet Langdurige Zorg
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMS  Wet Medezeggenschap op Scholen
WPO  Wet Primair Onderwijs
WVO  Wet Voortgezet Onderwijs
ZMLK  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK  Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen 
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Bĳ lage 9. Contactgegevens Samenwerkingsverband 
Profi  Pendi

Profi  Pendi
Dukatenburg 101
3437 AB Nieuwegein
Telefoon: 030-2751288
Website: www.profi pendi.nl
E-mail: info@profi pendi.nl

Directeur:
Drs. B. van Burgsteden
Telefoon: 06-53402822
E-mail: bvburgsteden@profi pendi.nl
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