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We leren van en met elkaar,  

zodat we blijven ontwikkelen én  

resultaten behalen.

 

Voor u ligt het Ondersteuningsplan 2020-2024 van samenwerkingsverband Profi Pendi voor primair onderwijs. 

Bijna een jaar geleden zijn we gestart om met elkaar een aantal thema’s te verkennen op missie en visie, de  

basisondersteuning en financiën, met als resultaat: een stevig en gedegen Ondersteuningsplan. Ons uiteindelijke 

doel is de basis op orde te hebben én samen te werken om passend onderwijs te realiseren. Dat laatste klinkt  

wellicht voor de hand liggend voor een samenwerkingsverband, maar we hebben gemerkt dat samenwerken 

meer is dan samen werken. Bij samen werken kan iedereen zijn eigen doel nastreven of langs elkaar heen  

werken. Samenwerken is meer. Het betekent samen werken aan hetzelfde doel. Tijdens de nieuwe beleidsperiode 

zetten we daarom in op samen werken aan hetzelfde doel, echt samenwerken dus. 

Voorwoord 

Omdat we elkaar beter moeten leren kennen, dezelfde taal moeten leren spreken en dezelfde doelen moeten  

stellen, zal het wel nog even samen zoeken zijn. Vandaar de titel van dit Ondersteuningsplan: ‘Passend Samen’.  

Met alle deelnemende scholen en schoolbesturen gaan we op zoek naar hoe we het beste samen kunnen werken. 

Want dat we samen moeten werken om passend onderwijs te realiseren is evident.

Op dus naar passend samen de komende vier jaar! Samen leggen we de puzzel voor de juiste ondersteuning voor 

elk kind.

Marjolein Sluijters 

Directeur Profi Pendi
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 Totstandkoming  
 Ondersteuningsplan   
 2020-2024

Dit Ondersteuningsplan is besproken in diverse besluitvormende en adviserende gremia. Het Ondersteuningsplan  

is in definitieve versie ter besluitvorming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR), de Algemene Leden- 

vergadering (ALV), de vijf gemeenten (zie hieronder in de tabel) en het bestuur van samenwerkingsverband Profi 

Pendi.

Procedure Ondersteuningsplan    Datum

Voorgenomen besluit door ALV    9 maart 2020

Regionaal Educatief overleg OOGO Lekstroom 23 maart 2020

Gemeente Houten 

Gemeente IJsselstein 

Gemeente Lopik 

Gemeente Nieuwegein 

Gemeente Vijfheerenlanden 

Samenwerkingsverband VO   

Instemming OPR     23 maart 2020

Goedkeuring ALV    26 maart 2020

Vaststelling Bestuur     26 maart 2020
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  Leeswijzer  

Dit Ondersteuningsplan is een strategisch beleidsplan. Het beschrijft de visie voor de komende jaren en de doelen 

die we met elkaar gesteld hebben. Het Ondersteuningsplan is leidend voor de komende vier jaar, het is onze weg-

wijzer en handreiking bij de uitvoering van passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. We beschrijven ook 

welke ondersteuning de scholen nu al bieden en welke aanvullende ondersteuning het stafbureau Profi Pendi biedt.

De in dit Ondersteuningsplan omschreven doelstellingen geven aan wat we samen willen bereiken de komende  

vier jaar. De weg ernaar toe staat open en biedt ruimte in de uitwerking, ontwikkeling en bijstelling. Het Onder- 

steuningsplan schrijft geen detailuitvoering voor. Door kaders, formats, checklists en dergelijke werken we in dit 

Ondersteuningsplan toe naar een basisstandaard op alle scholen binnen Profi Pendi. 

De komende vier jaar staan acht programmalijnen, oftewel de inhoudelijke thema’s, centraal. Elke programmalijn is 

een hoofdstuk in dit Ondersteuningsplan. 

We beginnen in hoofdstuk A met de missie, visie en kernwaarden van Profi Pendi. Vervolgens beschrijven we  

hoe we samenwerken aan en binnen ons dekkend netwerk. In hoofdstuk B zetten we de verschillende verant-

woordelijkheden en taken uiteen en met wie wordt samengewerkt. Daarop volgt de uitwerking van de zorgplicht 

in hoofdstuk C. 

In hoofdstuk 1 starten we met de basisondersteuning, dat wat iedere school in ons samenwerkingsverband  

minimaal biedt. De extra ondersteuning in hoofdstuk 2 is opgedeeld in twee delen; in de reguliere school1 en in de 

speciale voorzieningen. In hoofdstuk 2A wordt de extra ondersteuning beschreven in de speciale voorzieningen. 

Dit zijn de scholen voor het speciaal basisonderwijs (SBO2) en de scholen voor het speciaal onderwijs (SO). Het  

dekkend netwerk wordt beschreven in hoofdstuk 3 en de doorgaande lijn in het vierde hoofdstuk. Dan volgen er 

drie inhoudelijke thema’s die hoofdstuk 5, 6 en 7 vormen, namelijk taalvaardig in hoofdstuk 5, meer- en hoog-

begaafdheid in 6 en in hoofdstuk 7 vertellen we hoe we rondom thuiszitters bezig zijn. Hoofdstuk 8 beschrijft de 

organisatie van Profi Pendi, met tot slot inzicht in de financiën met de risicoanalyse in hoofdstuk 9. 

Belangrijke noot: het Ondersteuningsplan 2020-2024 wordt gedurende deze beleidsperiode aangevuld en 

verduidelijkt met ondersteunende en relevante bijlagen. Het blijft een dynamisch document. 

1  Waar in het Ondersteuningsplan reguliere school staat, wordt het regulier basisonderwijs (BAO) bedoeld.

2  Waar in het Ondersteuningsplan SBO staat, wordt het speciaal basisonderwijs (SBAO) bedoeld, deze scholen vallen onder het regulier onderwijs.

Een goede, heldere en  

wederkerige communicatie 

is daarom van groot belang. 
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Terugblik 

Een jaar geleden zijn we gestart met de bouwstenen verzamelen voor dit Ondersteuningsplan. 

Zo zijn we begonnen met een financiële evaluatie van de wijziging van het financiële model in maart 2019.

Op 22 mei 2019 heeft de Conferentie passend onderwijs met onderwijs, ouders, gemeenten en jeugdzorgvertegen-

woordigers plaatsgevonden. 

Er waren ruim 150 deelnemers die de inspiratielezing van Hans Licht over samenwerken en workshops hebben 

gevolgd. Zie afbeelding gezonde relaties.

Zes kernbegrippen 
in gezonde relaties

Gelijk-
waardig-

heid

Respect

Vrijheid

Verant-
woorde-
lijkheid

Transpa-
rantie

Vertrou-
wen

Vervolgens is in oktober 2019 de proces-

planning en hoofdstukindeling voorgelegd 

aan het bestuur van Profi Pendi om van 

daaruit het Ondersteuningsplan op te  

bouwen. 

Er is een brede kwalitatieve evaluatie van 

het Ondersteuningsplan 2016-2020 onder 

de scholen en besturen gehouden. Verder 

is een analyse op de leerlingstromen in 

het gebied van ons samenwerkingsverband 

uitgevoerd. Deze uitkomsten zijn gepresen-

teerd in een bijeenkomst van de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) van 20 november 

2019, waar tevens de missie en visie, basis-

ondersteuning en dekkend netwerk centraal 

stonden.

In het “OP - Praat mee - café” van 22 januari 2020 zijn de programmalijnen van dit Ondersteuningsplan besproken. 

Aan de hand van het goede gesprek over de verschillende thema’s met schoolleiders, leerkrachten, intern bege-

leiders en ouders hebben we veel inzicht gekregen en behoeften die er binnen ons samenwerkingsverband zijn, in 

kaart gebracht. 

In het overleg van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) Lekstroom van 23 januari 2020 is de “OP-oplegger” met 

de gemeentelijke paragrafen met de wethouders besproken. Hier is overeenstemming op de gezamenlijke visie en 

speerpunten bereikt, om vanuit hier de paragrafen met gemeentelijke onderdelen verder op te bouwen. 

In januari en februari 2020 is ons samenwerkingsververband bezocht in het vervolgonderzoek door de Inspectie 

van het Onderwijs. Ook de uitkomsten van de mondelinge terugkoppeling op de verschillende kwaliteitsgebieden 

geeft ons samenwerkingsverband verder richting. 

Tot slot is begin maart 2020 het concept Ondersteuningsplan is het Regionaal Beleidsoverleg Onderwijs (RBO) met 

de beleidsambtenaren besproken en heeft de ALV het concept Ondersteuningsplan besproken en in een werksessie 

de doelen, kengetallen en risico’s verkend. 

Parallelle processen 

Gedurende de periode (maart 2019 tot mei 2020) waarin dit Ondersteuningsplan tot stand is gekomen, hebben de 

volgende onderdelen een parallel proces doorlopen: 

• Wijziging Governancemodel

• Procedure-aanscherping toeleiding en TLV-aanvraag 

• Standaardisering formats TLV-aanvraag (eerste aanvraag en verlenging)

• Beleidsontwikkeling rondom Onderwijs zorg-arrangementen (OZA’s)

Het nieuwe Governancemodel dat, naar verwachting, tegelijk zal ingaan met het Ondersteuningsplan 2020-2024, is 

randvoorwaardelijk in het behalen van onze doelstellingen. 

Ontwikkelingen, kansen en risico’s 

Profi Pendi heeft in vergelijking tot de landelijke ontwikkelingen op gebied van passend onderwijs een ander  

ontwikkeltempo doorlopen. Wij rekenen de voortschrijdende inzichten en de wet van de remmende voorsprong  

van andere samenwerkingsverbanden tot ons voordeel en trekken hier zoveel mogelijk lering uit. Ook in de  

totstandkoming van dit Ondersteuningsplan zijn de goede voorbeelden uit het land benut. 

Landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op keuzes en ontwikkelingen van ons samenwerkingsverband  

zijn onder andere de evaluatie passend onderwijs in het voorjaar van 2020, de inclusieversneller, het gezamenlijk 

optrekken van ministeries van OCW en VWS en het Landelijke Thuiszitterspact. 

Mogelijke risico’s waar we rekening mee houden en op inspelen zijn: 

• Kwaliteitscultuur en samenwerking binnen ons samenwerkingsverband. Achterblijven en niet mee-participeren 

is geen optie. 

• De kennis- en informatie-inhaalslag, oftewel informatieachterstand passend onderwijs in ons

• samenwerkingsverband, met onjuiste beeldvorming en verwachting. 

• Lerarentekort, landelijk met verschuivingen regionaal naar lokaal. 

• Beschikbare lesplekken in het S(B)O binnen Profi Pendi. 

• Groei deelnamepercentage in het SBO binnen Profi Pendi. 
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A. Missie, visie en  
 kernwaarden 

Missie 

Profi Pendi wil voor alle leerlingen in de regio Lekstroom een ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk maken. 

Daarom zorgen we voor een samenhangend en dekkend netwerk van expertise en ondersteuningsaanbod, zowel 

binnen als tussen de verschillende scholen. Zo krijgt elke leerling, ook als deze behoefte heeft aan extra onder- 

steuning, het best passende onderwijsaanbod. 

Visie 

Profi Pendi realiseert samen met netwerkpartners een passend onderwijsaanbod voor al onze leerlingen, zo thuis 

nabij mogelijk. In de keuzes die we maken, staat het kind centraal. 

Onderwijs, jeugdzorgpartners, gemeenten en ouders: met elkaar geven we vorm aan passend onderwijs. Samen 

hebben we immers meer kennis, ervaring en mogelijkheden en in verbinding bereik je meer dan alleen. We leren 

van en met elkaar, zodat we blijven ontwikkelen én resultaten behalen. En we nemen ieder onze verantwoordelijk-

heid binnen passend onderwijs. Zo realiseren we een optimale ontwikkeling voor onze leerlingen. 

Kernwaarden 

Profi Pendi is een netwerkorganisatie van partijen die gezamenlijk vormgeven aan passend onderwijs in de regio 

Lekstroom. Binnen dit collectief zijn ouders, scholen en hun besturen en werknemers van het samenwerkings- 

verband, partners van elkaar en draagt eenieder bij vanuit zijn of haar eigen rol. 

Daarnaast spelen leerlingen een rol bij het vormgeven van passend onderwijs. 

Onze kernwaarden drukken uit waar we voor staan en ook hoe we intern en extern met elkaar omgaan. De  

kernwaarden van ons samenwerkingsverband zijn:

Perspectief: Bij Profi Pendi staat het kind centraal. Zo kijken we naar het kind. Iedereen vanuit een eigen  

perspectief. We zijn een lerende (netwerk)organisatie. Ruimte voor ontwikkeling - zowel van leerling, leerkracht 

als organisatie - vinden we belangrijk. 

Professioneel: We werken met bekwame mensen die de goede dingen doen. We hebben aandacht voor  

professionele ontwikkeling. We komen afspraken na en spreken elkaar daarop aan. Dit doen we met respect naar  

en voor elkaar. Gezamenlijk beleid vertegenwoordigen we op eenduidige wijze naar buiten toe. 

In verbinding: Passend onderwijs vraagt om samenwerking en vertrouwen. Om samen verantwoordelijkheid te 

nemen en te voelen. We zijn loyaal en solidair naar elkaar. 

Samenwerken is meer  

dan samen werken.
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B. Samenwerken 

Samenwerken is meer dan samen werken. Samenwerken is een gezamenlijke inzet en bijdrage, een gezamenlijke 

inspanning in het stellen van de ambities en doelstellingen. Samenwerken is een commitment aan, en met elkaar en 

geen vrijblijvendheid. We hebben de komende jaren de belangrijke opdracht om met elkaar te gaan samenwerken. 

Achterblijven en niet mee-participeren is geen optie. We zetten hier verschillende instrumenten voor in (zie  

bijvoorbeeld paragraaf 8.4 Werkgroepen).

Er is sprake van een sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen schoolbesturen en het samenwerkingsverband én 

tussen de schoolbesturen onderling. Het beleid van het samenwerkingsverband op de organisatie en bekostiging 

van de extra ondersteuning grijpt in op de kwaliteit van de scholen. De kwaliteit op de scholen van de basisonder-

steuning en extra ondersteuning, bepaalt hoe het samenwerkingsverband er als geheel voor staat. 

In ons samenwerkingsverband werken we samen met verschillende partners (binnen en buiten Profi Pendi) in de 

uitvoering van passend onderwijs aan onze leerlingen. In de samenwerking hebben we één kerntaak, namelijk dat 

het kind het beste onderwijs volgt. Onderwijs dat bij hem of haar past. We werken samen aan hetzelfde doel. Ieder 

vanuit zijn eigen deskundigheid en rol. Elk kind is anders, elke situatie is anders. Dit vraagt om continue afstemming 

en samenwerking. 

Naast het feit dat iedereen zijn eigen deskundigheid en rol heeft, brengt deze samenwerking verantwoordelijkheden 

met zich mee.

• Schoolbesturen stellen hun directeuren in staat tot uitvoering van passend onderwijs op hun scholen. 

• De schoolleiders en intern begeleiders zijn eigenaar van dit proces en de organisatie hiervan in hun school. 

• Het stafbureau van Profi Pendi organiseert, faciliteert, ondersteunt de processen en de uitwerking door school-

besturen en scholen.

Samenwerken doen we:

• Met elkaar 

• Met ouders en leerlingen

• Met partners buiten het onderwijs

In paragraaf B2 en B3 gaan we hier verder op in.

B1. Wie is wie? 

Het samenwerkingsverband zijn we met elkaar; alle 16 schoolbesturen met hun scholen3 in de regio Lekstroom.  

We zien dat het nog niet altijd duidelijk is wie nu wie is en wie waarvan is. Het uitgangspunt is simpel; we voelen 

ons, en zijn allemaal betrokken. Als het over kinderen in het onderwijs gaat, is het van ons allemaal. Naast  

betrokkenheid is het belangrijk steeds voor ogen te houden wie op welk aspect de eerstverantwoordelijke is.  

Om dat te bepalen, bekijken we de organisatie van het samenwerkingsverband nader. Het samenwerkingsverband 

kent twee ‘betekenissen’: als netwerkorganisatie en als bureauorganisatie. 

3 Zie bijlage lijst deelnemende schoolbesturen.

Samenwerken doen we met elkaar, 

met ouders en leerlingen en met  

partners buiten het onderwijs.
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B1.1 Het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie 

Allereerst het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie van deelnemende scholen en schoolbesturen. Alle 

scholen in de regio Lekstroom vormen met elkaar het samenwerkingsverband Profi Pendi. In dit samenwerkings-

verbandnetwerk van schoolbesturen werken we samen met de partners uit het jeugddomein (gemeenten, leer-

plichtambtenaar, jeugdzorg, GGD enz. Deze partners zijn geen deelnemende partijen in ons samenwerkingsverband. 

Dat is het alleen het primair onderwijs. 

Profi Pendi als netwerkorganisatie heeft verschillende taken:

• Vaststellen van een Ondersteuningsplan

• Dekkend netwerk met gezamenlijke werkafspraken4.

• Ondersteuningsmiddelen en voorzieningen verdelen en toewijzen.

• De toelaatbaarheid bepalen voor het SBO en SO en op verzoek van de aangesloten schoolbesturen adviseren 

over de onderwijsbehoefte van een leerling5.

• Beleid afstemmen, in het behalen van de gewenste resultaten, met de gemeenten (onder andere jeugdhulp) die 

samenvallen met de eigen regio6.

• Samenwerking met aangrenzende samenwerkingsverbanden om leerlingen een passend aanbod bieden. 

Als netwerkorganisatie speelt ook de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de afzonderlijke schoolbesturen en het 

bestuur van Profi Pendi. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de basiskwaliteit en het uitvoeren van de 

zorgplicht. Het bestuur7 van Profi Pendi is belast met het besturen van het samenwerkingsverband als vereniging.

Voor de schoolbesturen geldt: 

• Zorgplicht ligt bij de schoolbesturen. Deze zorgplicht houdt in dat scholen de taak hebben om leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dat betekent een v 

erplichting tot het vinden van een passend aanbod binnen het samenwerkingsverband. 

• De scholen in het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod aan 

alle leerlingen in de regio. 

• Elke school heeft een School Ondersteuningsprofiel (SOP) dat de mogelijkheden aan voorzieningen beschrijft.

• Voor de schoolbesturen geldt dat zij samen moeten zorgen voor een goed netwerk van lesplaatsen en voor- 

zieningen. Een netwerk met daarin alle schoolsoorten, onderwijsniveaus en vormen van gespecialiseerde  

ondersteuning. 

B1.2 Het samenwerkingsverband als bureauorganisatie

Ten tweede het samenwerkingsverband als stafbureau8. Het stafbureau Profi Pendi bestaat uit medewerkers  

die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband in de ondersteuning en uitvoering van besluitvorming,  

zoals het arrangeren, ondersteunen en begeleiden van scholen, toekennen van toelaatbaarheidsverklaringen (na-

mens het bestuur van het samenwerkingsverband), het (mede)organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten/ verga-

deringen. Daarnaast is het stafbureau Profi Pendi verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en de financiën.

Hierover is meer te lezen in paragraaf 8.2  

4 artikel 18a, achtste lid WPO
5 artikel 18a, zesde lid, WPO

6 artikel 18a, negende lid, WPO

7 Paragraaf 8.1.2 

8 Meer hierover in hoofdstuk 8

B2. Samenwerken met ouders

Profi Pendi werkt samen met ouders aan passend onderwijs:

• In de oudervertegenwoordiging in de Ondersteuningsplanraad (OPR), met de inbreng uit de afzonderlijke  

medezeggenschapsraden.

• Op conferenties en bijeenkomsten passend onderwijs. 

• In consulterende MDO’s (multidisciplinair overleg). 

• In consulterende gesprekken met de consulenten passend onderwijs.

• In informatievoorziening. 

• In toeleiding naar extra ondersteuning. 

• Door leesbare en uniforme schoolondersteuningsprofielen.

B2.1 Ouders als educatief partner 

Passend onderwijs is onderwijs dat past bij leerlingen. Om dat te realiseren is een goede relatie tussen school en 

ouders van groot belang. Profi Pendi ziet ouders daarom als educatief partner. 

De PO-Raad duidt ouders als de belangrijkste pedagogische partners van de school: zij hebben vaak de meeste  

kennis van hun kind en hebben belang bij goed onderwijs voor hun kind. Partnerschap met ouders is geen doel op 

zich. Het belang van het kind staat voorop. De basis voor educatief partnerschap komt voort uit: 

• Het besef dat zowel ouders als school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen 

en een gezamenlijk belang hebben. Namelijk: optimale omstandigheden scheppen voor de ontwikkeling en het 

leren van het kind, thuis en op school. 

• De overtuiging dat je samen meer kan bereiken in de opvoeding en begeleiding van kinderen dan ieder op zich. 

Partnerschap met ouders is belangrijk in een tijd waarin samenwerkingspartners steeds vaker merken dat proble-

men waar ze tegenaan lopen, hun eigen probleemoplossend vermogen te boven gaan. Ouders en school zien we 

als gelijkwaardige (maar niet gelijke) partners, die gedurende de tijd dat een kind op school zit, elkaar beter leren 

kennen, met elkaar het gesprek voeren en samenwerken. Dit alles in het belang van het leren en ontwikkelen van 

kinderen. 

 

Educatief partnerschap is dus breder dan het tijdig betrekken van ouders op het moment dat de leerling meer nodig 

heeft dan de basisondersteuning. Educatief partnerschap start op het moment dat de leerling op de school wordt 

toegelaten. In de kern gaat het om het goed functioneren van de pedagogische driehoek tussen school (leerkracht) – 

ouders – leerling. Dit is een wezenlijke basisrelatie voor elke leerling. In het handelingsgericht werken concretiseren 

we dit met ‘onderwijsondersteunend gedrag van ouders.’

Afspraken die de scholen binnen het samenwerkingsverband maken op educatief partnerschap binnen de basison-

dersteuning en in de extra ondersteuning, vinden hun verdere uitwerking gedurende de komende beleidsperiode. 

B2.2 Informatieverstrekking aan ouders

Het is van belang dat ouders in de regio over duidelijke informatie beschikken en weten waar zij terecht kunnen 

met vragen. Communicatie met ouders over passend onderwijs op schoolniveau is primair de verantwoordelijkheid 

van scholen. Scholen informeren ouders via de schoolgids en nieuwsbrieven en nemen de ondersteuningsroute op 

in hun schoolgids. 

Profi Pendi ondersteunt scholen en besturen in hun communicatie en voorlichting naar ouders: 

• De schoolondersteuningsprofielen kunnen ouders helpen bij het maken van een schoolkeuze.

• Profi Pendi faciliteert scholen met voorbeeldteksten voor in de schoolgids. 

• Profi Pendi faciliteert scholen met een informatiefolder over het samenwerkingsverband voor ouders. 

• Ouders hebben via de Ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan. 

In het Ondersteuningsplan spreken we van ‘ons samenwerkingsverband’, ‘Profi Pendi’ of ‘we’ wanneer we het 

hebben over het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie. 

Wanneer het gaat over Profi Pendi als bureauorganisatie, benoemen we dat specifiek als ‘stafbureau Profi Pendi’.
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B3. Samenwerken met partners 

Binnen ons samenwerkingsverband zijn niet alle vormen van onderwijs voorhanden. Door samenwerking met de 

aangrenzende samenwerkingsverbanden kunnen we het dekkend aanbod realiseren.

B3.1 Aangrenzende samenwerkingsverbanden

Wanneer we voor een leerling niet de meest 

passende voorziening binnen ons samen-

werkingsverband hebben, werken we  

samen met aangrenzende samenwerkings- 

verbanden die hier (soms) een aanbod op 

hebben. Hierbij valt te denken aan gespeci-

aliseerde ondersteuning en scholen voor 

speciaal onderwijs. 

Het is belangrijk om zicht te hebben op de 

verdeling van het onderwijs in onze regio 

voor de beste onderwijs- en ondersteu-

ningsaansluiting van de leerling. Het belang 

van goede onderlinge communicatie met de 

aangrenzende samenwerkingsverbanden 

is dan ook onmiskenbaar. Met het samen-

werkingsverband VO Zuid-Utrecht werken 

we nauw samen, op verschillende thema’s, 

zoals doorgaande leerlijn, thuiszitters, 

OZA-beleid.

Samenwerkingsverband Gemeenten

Vereniging Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs De Eem 

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en 

Woudenberg

Stichting Passender Wijs 
De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht 

en Woerden

Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht 

(ZOUT)

De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, 

Zeist

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Utrecht Utrecht 

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei 
Barneveld, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, 

Wageningen en Veenendaal

Samenwerkingsverband Driegang 
Gorinchem, Altena, Hardinxveld-Giessendam,  

Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe

Samenwerkingsverband PO Midden-Holland
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenwaar,  

Waddinxveen, Zuidplas, Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsverband Berséba Landelijk reformatorisch

B3.2 Cluster 1 en 2 

De scholen van cluster 1 en 2 en de onderwijsbegeleiding aan leerlingen met een visuele beperking zijn landelijk 

georganiseerd. Begeleiding en ondersteuning door het cluster 1 in het BAO of S(B)O is ook mogelijk. In het cluster 

1 zijn Bartiméus en Koninklijke Visio onze partners. In het cluster 2 werken we samen met Auris en Kentalis en de 

instellingen (scholen) van deze organisaties voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. 

B3.3 Gemeenten 

Profi Pendi werkt samen met de vijf gemeenten in de regio Lekstroom: Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en 

Vijfheerenlanden. Het gezamenlijk leidende uitgangspunt op samenwerken is “Lokaal waar het kan en regionaal 

waar nodig.” Van hieruit wordt de samenwerking verder ontwikkeld en vormgegeven. 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten hebben vanuit de Wet passend onderwijs en de 

Jeugdwet hun eigen, maar ook gedeelde, verantwoordelijkheid voor kinderen. De gemeenten stemmen af met de 

samenwerkingsverbanden PO en VO met als doel een sluitende aanpak op het niveau van beleid, organisatie/sturing 

en met name ook op uitvoeringsniveau. 

In deze paragraaf wordt de verbinding beschreven tussen de taken van Profi Pendi en de taken van de gemeenten. 

Dat gaat in het kader van passend onderwijs om vrij toegankelijke jeugdhulp en om geïndiceerde jeugdhulp, zoals 

jeugd-GGZ. Het gaat ook om de gemeentelijke taken zoals: leerplicht, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting, 

alle drie in relatie tot passend onderwijs. We gaan hieronder meer inhoudelijk in op de verschillende terreinen 

waarop de gemeenten en Profi Pendi samenwerken vanuit de gezamenlijke visie die zij daarbij hanteren.

In verschillende hoofdstukken en paragrafen in dit Ondersteuningsplan komt de samenwerking en rol van de  

gemeenten bij de verschillende thema’s aan de orde. 

B3.3.1 Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als aandachtsgebied gezond opvoeden en opgroeien. Zij monitoren de  

lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling, geven preventieve voorlichting en doen een screening wanneer 

het kind in groep 2 en 7 zit. De JGZ kan bij medisch ziekteverzuim verwijzen en toeleiden naar (preventieve) zorg. 

Zij zijn een belangrijke schakel bij verzuim en aanpak thuiszitters. De jeugdarts kan aansluiten bij een multi- 

disciplinair overleg (MDO) op een medisch advies en/of deskundigenverklaring voor de TLV-aanvraag. 

B3.3.2 Leerplicht 
De leerplichtambtenaar houdt zich onder meer bezig met ondersteuning, uitvoering en advies op het gebied  

van preventie, verzuim, verlof en vrijstellingen. Vroegtijdige signalering van verzuim en signaalverzuim zijn  

speerpunten van het onderwijs en leerplicht samen. Profi Pendi en haar partners voeren het Verzuimprotocol 

Lekstroom9 uit, een protocol en stappenplan opgesteld vanuit een brede samenwerking tussen onderwijs en 

gemeentelijke partners.

Gezamenlijke ambitie

De leerplichtambtenaar en onderwijs werken nauw samen vanuit dezelfde doelstelling: een passende school  

voor iedere leerling met optimale ontwikkelkansen. Wij accepteren geen ongeoorloofd verzuim, schooluitval en 

thuiszitters. Het doel is leerlingen goed toe te rusten voor een duurzame participatie in de samenleving. Dit kan  

een vervolgopleiding, dagbesteding of de arbeidsmarkt zijn. De concrete doelen en activiteiten zijn nader uitgewerkt 

in het Verzuimprotocol regio Lekstroom. 

9 Verzuimprotocol Lekstroom is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
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B3.3.3 Sociaal teams
Kinderen hebben het recht om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht en met hulp van familie, 

vrienden en kennissen. Soms lukt het niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunnen gezinnen terecht bij het 

sociaal team. Het sociaal team weet wat er speelt in de wijk en buurt en investeert in goede afstemming en samen-

werking met onder andere de bewoners, (welzijns)organisaties, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

De jeugdprofessional van het sociaal team is ondersteunend in advies en uitvoering op het gebied van opvoed- 

vragen, ondersteuning in de thuissituatie en de toeleiding naar preventieve jeugdhulp. In de toeleiding naar jeugdhulp 

is het sociaal team besluitvormend. Sociaal teams werken vanuit het principe één gezin-één plan. Onderwijs en jeugd 

werken nauw met elkaar samen. Daarbij geldt: we denken met elkaar mee, maar gaan niet op elkaars stoel zitten.

C. Zorgplicht 

In het realiseren van een zo passend mogelijk onderwijsaanbod voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband 

gaat het ook over het dekkend netwerk, zorgplicht en doorzettingsmacht. Deze onderdelen staan in relatie tot  

elkaar, in het voorkomen van thuiszitters. 

Het stafbureau Profi Pendi ziet het als haar opdracht de schoolbesturen te faciliteren zodat zij de zorgplicht kunnen uitvoeren.

In deze paragraaf gaan we verder in op alle onderdelen.

Het schoolbestuur is het bevoegd gezag van de scholen. Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijs-

uitvoering van diens scholen en heeft zorgplicht. De kwalitatief goede uitvoering van het onderwijs wordt door de 

scholen gedaan. De schoolbesturen hebben de volgende taken: 

• Extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. 

• De scholen in ons samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod aan 

alle leerlingen in de regio. 

• Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) met in ieder geval een beschrijving van het extra  

ondersteuningsaanbod op school.

• Verantwoordelijk voor de communicatie met schoolteams en ouders over passend onderwijs op schoolniveau, 

waaronder de communicatie/ dialoog over de inzet van de ontvangen middelen vanuit het samenwerkingsverband. 

C1. Uitvoering zorgplicht passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden, is de  

zorgplicht voor de schoolbesturen ontstaan. 

Na zes jaar passend onderwijs is de verplichting die besturen en scholen hebben en de stappen die daarbij volgen 

duidelijk. Maar waarom is er zorgplicht?

Zorgplicht is meer dan de verplichting die een school heeft in het vinden van het meest passende onderwijsaanbod. 

Zorgplicht betekent allereerst uitgaan van de mogelijkheden die de school zelf heeft. Wat zijn de onderwijsbehoef-

ten10 van de leerling en welke ondersteuning vraagt dit van de school? Vervolgens rijst de vraag of de school dit kan 

bieden en indien (nog) niet, op welke wijze dan wel? Zorgplicht speelt dus met name bij leerlingen met een extra 

onderwijsbehoefte.

Het belangrijkste beginsel in het nieuwe stelsel11 is dat scholen verantwoordelijk zijn voor dit passende onderwijs- 

aanbod. De zorgplicht passend onderwijs12 is een resultaatsverplichting die zich daarmee richt op het schoolbestuur en 

niet op het samenwerkingsverband. Het stafbureau Profi Pendi ondersteunt ouders en school bij het vinden van een 

passend aanbod wanneer de school een leerling zelf niet kan plaatsen. Tevens ondersteunt het stafbureau Profi Pendi 

de Inspectie van het Onderwijs bij hun verificatie(onderzoek) bij signalen dat de zorgplicht niet wordt nageleefd. 

Kortom, in de uitvoering van de zorgplicht:

• Is de verantwoordelijkheid helder belegd. 

• Worden ouders ontlast. 

• Wordt thuiszitten van onderwijs voorkomen.

10 Waar onderwijsbehoeften staat kan “onderwijs-en opvoedbehoeften van de leerling” worden gelezen. (HGW, Pameijer, 2017)

11 Sinds 1 november 2019 houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de naleving van de zorgplicht als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek.  

Bij tekortkomingen treedt de Inspectie handhavend op. Het samenwerkingsverband volgt de richtlijnen van de Inspectie van het Onderwijs. 

12 Art. 40 lid 4 WPO, artikel 40 lid 5 WEC

De Wet passend onderwijs en de Jeugdwet zijn  

opgesteld als spiegelwetten: beide wetten verplichten 

afstemming tussen de samenwerkingsverbanden  

primair en voortgezet onderwijs en gemeenten,  

over het Ondersteuningsplan en het gemeentelijk 

Jeugdplan. Deze wettelijk vastgelegde afstemming 

over de plannen wordt het ‘op overeenstemming  

gericht overleg’ (OOGO) genoemd. 

Er zijn twee soorten op overeenstemming gericht 

overleg. In het OOGO passend onderwijs bespreekt 

Profi Pendi het Ondersteuningsplan met de gemeen-

ten. In het OOGO jeugd bespreken de gemeenten hun 

Jeugdplannen met de samenwerkingsverbanden. 

Deze overleggen kunnen ook worden gecombineerd.

De vijf gemeenten hebben ieder een eigen Lokaal 

Educatieve Agenda (LEA) en Jeugdbeleid. In de regio-

nale samenwerking tussen de gemeenten heet dit de 

Regionaal Educatieve Agenda (REA). 

 

Dit zijn de thema’s die in de komende vier jaar op de 

REA staan: 

• Onderwijs-zorgarrangementen 

• Monitoren Dyslexie Protocol (EED)

• Aansluiting school- jeugdhulp, binnen de onder-

steuningsstructuur van de school samenwerking 

met het sociaal team. 

• Verbinding instelling met verblijf (zorg en hand- 

having)

• Ziekteverzuim en thuiszittersaanpak, leerplicht 

• Doorzettingsmacht 

• Verwijsindex 

• Leerlingenvervoer en thuisnabij 

• Onderwijsaanbod voor meer-en hoogbegaafden, 

regionale beleidsontwikkeling 

• Overgang KO-PO, onderwijsachterstanden VVE

Het OOGO is een agendapunt van het REA. Het  

ambtelijk voorbereidingsoverleg heet het Regionaal 

Beleidsoverleg Onderwijs (RBO) en voert uit wat in het 

REA is afgesproken.

B3.3.5 Onderwijshuisvesting
De invoering van passend onderwijs en het streven meer leerlingen met beperkingen binnen het regulier onderwijs 

op te vangen, stelt eisen aan het flexibel gebruik en de inrichting van de schoolgebouwen. De kwaliteit van de  

huisvesting dient in overeenstemming te zijn met het nastreven van deze doelstelling. 

Gemeenten en schoolbesturen stemmen tijdig onderwijshuisvesting en verwachte of gewenste ontwikkelingen 

binnen passend onderwijs op elkaar af. Onderwijshuisvesting is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het 

gaat om aspecten als:

• toegankelijkheid en faciliteiten school; 

• de omvang en spreiding van scholen;

• het streven naar beperkte leegstand;

• het bieden van adequate huisvesting passend bij het onderwijsconcept van scholen.

B3.3.4 Overlegstructuur regio Lekstroom
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1. Basisondersteuning 

In dit Ondersteuningsplan staan de kaders voor de basisondersteuning omschreven (zie 1.1 Basisondersteuning van 

ons samenwerkingsverband). De basisondersteuning is de ondersteuning die elke school biedt aan iedere leerling. 

De uitvoering van de basisondersteuning ligt bij de scholen en de schoolbesturen en vormt de basis van het onder-

wijs in ons samenwerkingsverband.

Vanaf dit hoofdstuk wordt de ondersteuningspiramide weergeven. In paragraaf 1.2 is de basisondersteuning in de 

ondersteuningspiramide te zien. Hierin staan de verschillende niveaus van ondersteuning. De korte inhoudelijke 

toelichting per laag wordt in de uitgangspunten beschreven. 

1.1 Basisondersteuning van ons samenwerkingsverband 

De scholen richten zich op een sterke basisondersteuning. Alle deelnemende schoolbesturen hebben hier  

afspraken over gemaakt en dragen er zorg voor dat deze goed worden uitgevoerd13. Hier vallen ook de SBO-  

en SO-voorzieningen in ons samenwerkingsverband onder. 

De basisondersteuning bestaat uit:

1. Basiskwaliteit  

 De basiskwaliteit is de waardering die Inspectie van het Onderwijs toekent aan de school en stelt daarmee  

de voldoende kwaliteit van het onderwijs vast. Om van basisondersteuning te kunnen spreken, zal er moeten 

worden voldaan aan de basiskwaliteit. Dit is de ondergrens van de basisondersteuning.

2a. Handelings- en opbrengstgericht werken (H(O)GW)  

 Binnen het handelingsgericht werken (HGW) staan doelmatig werken en systematisch evalueren op voorgrond. 

Opbrengstgericht werken (OGW) is het bewust en cyclisch werken aan het verhogen van opbrengsten. Het OGW 

is het kader waarbinnen het HGW wordt uitgevoerd. 

2b.  Goede inrichting van de onderwijs-en ondersteuningsroute in de school 

 De onderwijs- en ondersteuningsroute is de ondersteuningsstructuur van de school in de school-brede  

uitvoering van handelings-en opbrengstgericht werken. De school heeft de interne ondersteuningsstructuur 

van zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning in het SOP beschreven en geeft hier op  

inhoudelijke en cyclische wijze uitvoering aan.

3. Preventieve en licht curatieve interventies door de school14

 Binnen de ondersteuningsstructuur van de school worden preventieve en licht curatieve interventies ingezet, 

op leerling-, groeps-en/of schoolniveau. De school biedt een adequaat aanbod bij enkelvoudige onderwijs-

behoeften op gebied van taal-en rekenproblemen, meer- en hoogbegaafdheid, leer-en gedragsproblemen en 

faalangst. 

De nadruk binnen de basisondersteuning ligt op preventieve en licht curatieve interventies, de ondersteunings- 

structuur, planmatige aanpak en kwaliteitsuitvoering. De preventieve en licht curatieve interventies zijn tevens  

gericht op de doorstroom van leerlingen uit het speciaal (basis)onderwijs naar een lichtere onderwijsvorm  

(tijdelijkheid). 

13  art. 18a lid 8a Wet passend onderwijs

14  Bijlage: Uitwerking preventieve en licht curatieve interventies 

Communicatie en dialoog 

vormen de basis van  

samenwerken. 
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In het samenwerkingsverband hebben we met elkaar het vastgestelde niveau van basisondersteuning bepaald. Dat 

een school dit niveau van basisondersteuning ook behaalt en behoudt, realiseren zij zelf. De scholen bevinden zich 

in verschillende fasen van uitvoering van de basisondersteuning. Het stafbureau Profi Pendi kan een school/bestuur 

faciliteren in de ondersteuning. 

In het kort: het stafbureau Profi Pendi faciliteert de scholen in de basisondersteuning: 

• In de toekenning van middelen (met een geldbedrag15).

• In dienstverlenende ondersteuning vanuit het stafbureau.

• In de initiërende, faciliterende rol op kennisdeling/ ontwikkeling. 

• In ondersteuning en uitvoering: consulenten passend onderwijs.

Financiën 

Alle schoolbesturen ontvangen financiële middelen van het samenwerkingsverband met als doel de basisonder-

steuning te borgen en eventueel te verhogen. Het gesprek en de besluitvorming over de inzet van het budget en op 

welke wijze we het budget op schoolniveau kunnen opdelen moet nog plaatsvinden. Dit zal transparant en op basis 

van inhoudelijke argumenten gebeuren.

1.1.1 Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is het planmatig en cyclisch werken aan resultaatverbetering. Hierin gaat het 

niet alleen om leerprestaties, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Handelings- 

gericht- en opbrengstgericht werken vormen de basis van de onderwijsondersteuning in ons samenwerkings- 

verband. 

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) geven houvast bij het zoeken naar 

antwoorden.

• HGW is doelgericht

• HGW gaat om wisselwerking en afstemming

• Onderwijsbehoeften staan Centraal

• Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er eenzeer toe

• Positieve asprecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.

• De betrokkenen werken constructief samen

• De werkwijze is systematisch en transparant

 

Bron: HGW samenwerken aan schoolsucces (Pameijer, 2017)

 

1.1.2 Het multidisciplinair overleg (MDO)
Het multidisciplinair overleg16 (MDO) is het overleg met de verschillende betrokken rondom een leerling over diens 

onderwijs- en opvoedbehoeften in het onderwijs. 

Het consulterend MDO in de basisondersteuning is laagdrempelig, adviserend, preventief en gericht op passende 

interventies en het vergroten en versterken van het handelingsrepertoire in de eigen school. Het vervolg MDO is 

gericht op de vraag welke vorm van extra ondersteuning het meest passend is bij de leerling. 

De MDO’s doorlopen de plan do check act-cyclus. Aan het MDO nemen ouders altijd deel, evenals de leerkracht, 

intern begeleider (of gedragswetenschapper) en consulent passend onderwijs. Bij toestemming van ouders en waar 

mogelijk, wordt de leerling zelf betrokken in een vorm die passend is. Wanneer externe partijen rondom kind en 

gezin betrokken zijn, worden zij bij het MDO uitgenodigd. 

15  Paragraaf 9.3: Meerjarenbegroting 

16  Bijlage 3: AT -Team 
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Uitgangspunt 1-2 Goed onderwijs in de klas voor alle leerlingen

• De school voldoet aan de minimale wettelijke deugdelijkheidseisen op de basiskwaliteit.

• De school biedt een adequaat aanbod bij enkelvoudige onderwijsbehoeften op gebied van taal-en  

rekenproblemen, meer- en hoogbegaafdheid, leer-en gedragsproblemen (eigen aanbod school, niet  

vanuit het samenwerkingsverband). 

Uitgangspunt 3-4 Goede interne ondersteuningsstructuur van de school, voor sommige leerlingen

• De school heeft de interne ondersteuningsstructuur in het SOP beschreven (op zowel de basisondersteuning 

als de extra ondersteuning) en geeft hier op inhoudelijke en cyclische wijze uitvoering aan. 

• De school heeft, op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling, haar eigen ondersteuningsvragen in 

kaart gebracht. 

Uitgangspunt 5 Goede interne ondersteuningsstructuur van de school, voor sommige leerlingen

Het consulterend MDO is laagdrempelig, adviserend en preventief. Dit MDO is gericht op de hulpvraag/  

ondersteuningsvraag, passende interventies (vergroten van het handelingsrepertoire van de school) vanuit het 

HGW. De school monitort de voortgang en vraagt, indien nodig, een vervolg MDO aan. In het consulterend MDO 

sluit altijd een consulent van Profi Pendi aan. Het MDO is gericht op het beantwoorden van de cruciale vraag: “Wat 

heeft de leerkracht nodig om passend onderwijs te bieden op basis van de onderwijsbehoeften van het kind?”
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1.3 Het schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school met name welke extra ondersteuning zij bieden. 

Het SOP in ons samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren niet de betekenis gekregen waartoe het bedoeld is. 

De functionaliteit, het gebruik en de betekenis van het SOP wordt de komende ondersteuningsplanperiode verder 

vormgegeven. Daar hoort een werkbaar en overzichtelijk SOP-format17 bij. 

Het SOP is namelijk een belangrijk middel in het sturen en zicht verkrijgen op ons dekkend netwerk, hiaten/ witte 

vlekken en ontwikkelingen. Het SOP is gericht op begrijpbaarheid, vindbaarheid en leesbaarheid voor ouders. 

Met een levend SOP heeft de school een instrument in handen waarin zij duidelijk maakt welke extra ondersteuning 

wordt geboden, wat de ambities zijn en wat de school niet kan. Hierover kunnen ouders en school met elkaar in 

gesprek. Het SOP wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. In de schoolgids staat een verwijzing naar het SOP. 

 

SCHOOL
ONDERSTEUNINGS

PROFIEL

Specifieke kennnis
en kunde

Aantoonbare
specifieke

deskundigheid

Extra
ondersteuning

binnen de school

AmbitieRealisatie

Basisondersteuning

Extra ondersteuning
ism externe

partners

 

17  Bijlage: SOP format (i.o.)

1.4 Consulenten Passend Onderwijs 

De scholen worden ondersteund met de inzet van consulenten die door het stafbureau Profi Pendi worden  

gefaciliteerd. De consulenten passend onderwijs hebben een vast werkgebied van scholen. Wanneer een school 

overstijgende vragen heeft over een leerling of handelingsverlegen is, kunnen zij terecht bij de consulent passend 

onderwijs die is toegewezen aan de gemeente waarbinnen de school valt. De hoofdvraag binnen de ondersteuning 

is wat de leerling nodig heeft om tot leren te kunnen komen. Het beoogd resultaat is het versterken van het primaire 

proces op de school in het vergroten en versterken van de eigen denkkracht en vergroten van het handelings- 

repertoire. 

De verschillende rollen van de consulenten passend onderwijs: 

• Vraagbaak op inhoudelijke onderdelen passend onderwijs;

• Vertegenwoordiger van Profi Pendi; 

• Critical friend; 

• Makelaar in de onderlinge verbinding tussen scholen; 

• Kennis overzicht met betrekking tot beschikbare expertises in onze regio. 

1.5 Doelstellingen 

Programmalijn 1 Basisondersteuning

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• De basisondersteuning (verder) op orde brengen. 

• Vergroten handelingsrepertoire binnen de preventieve en licht curatieve  

interventies. 

• Scholen brengen hun eigen ondersteuning in kaart. Zij beschrijven dit in hun 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

• Het samenwerkingsverband heeft zicht op de kwaliteit van de basis- 

ondersteuning van de scholen. 

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Voldoen aan de basiskwaliteit. 

• Kwaliteit van de basisondersteuning. 

• Transparante verantwoording aan elkaar over de kwaliteit op de scholen.

• Professionalisering middels deelname aan gezamenlijke scholingen,  

trainingen, lezingen, etc. 

• Betekenisvolle, actuele en vindbare SOP’s. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Faciliteren/ organiseren van scholingen, trainingen, lezingen om de basis- 

ondersteuning (verder) op orde te brengen. 

• Faciliteren in het beschikbaar stellen van personen om de uitvoering basis- 

ondersteuning op de scholen te ondersteunen.

• Inventarisatie kwaliteit basisondersteuning op de scholen. 
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2. Extra ondersteuning op  
 de reguliere scholen

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, richten de scholen zich op de sterke basisondersteuning. Daarbij voorzien de 

scholen in de behoeften van leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Extra ondersteuning op de eigen 

school begint waar de basisondersteuning eindigt. Daarom is het belangrijk dat duidelijk is wat er onder de sterke 

basisondersteuning valt en welke afspraken hierover zijn gemaakt (zie 1.1 Basisondersteuning van ons samenwer-

kingsverband). 

Kinderen kunnen uiteenlopende onderwijsbehoeften hebben die meer vragen dan de basisondersteuning die een 

school kan bieden. In dat geval kan extra ondersteuning worden geboden op de eigen school, of op een tijdelijke 

onderwijsplek elders, zoals in het SBO en het SO. In dit hoofdstuk gaat het over de extra ondersteuning die op de 

eigen school, in het regulier onderwijs, geboden wordt. 

2.1 Extra ondersteuning in ons samenwerkingsverband 

In ons samenwerkingsverband is gekozen voor het schoolmodel, dit betekent dat de scholen zelf de extra  

ondersteuning inrichten met de middelen die zij hiervoor ontvangen van het samenwerkingsverband. De school- 

besturen richten de uitvoering van dit extra ondersteuningsaanbod op hun scholen dus zelf in. Hierover staat meer 

in paragraaf 9.1. 

De extra ondersteuning kan zijn op een specifiek gebied, denk aan leer- of gedragsproblemen, een specifiek aanbod 

op bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis of op een specifieke schoolprofilering. 

Het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie heeft zicht op het aanbod en spreiding van de extra onder- 

steuning op de reguliere scholen. 
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2.2 Extra ondersteuning in de ondersteuningspiramide 
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2.3 Arrangementen in het samenwerkingsverband 

Bovenop de extra ondersteuning die de scholen zelf bieden vanuit het schoolmodel, zal er vanaf 2020-2021  

ook extra ondersteuning in de vorm van een arrangement geboden worden. De arrangementen worden door de 

scholen aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband beoordeelt en bekostigt de  

arrangementen. In onderstaand figuur is het topje van de ondersteuningspiramide met de arrangementen afgebeeld. 

Dit topje bestaat uit drie lagen. Voor de extra ondersteuning op de reguliere scholen gaat het over onderdeel 1 en 2.  
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In de komende periode zal het beleid rondom de arrangementen verder ontwikkeld worden. De richtlijnen voor de 

aanvraag en voorwaarden worden hieronder al globaal uiteengezet. 

Richtlijnen voor Arrangement19 Extra ondersteuning: individueel, groep, school

• Er is sprake van een arrangement bij een complexe enkelvoudige onderwijsbehoefte die de basisondersteuning 

overstijgt. 

• Deze hulpvraag is helder en SMART geformuleerd in Kindkans. 

• De huidige school is de meest passende plek voor de leerling om het arrangement in te richten, de leerling kan 

daarbij dus op de eigen school blijven. Wanneer een arrangement kan worden gecombineerd en uitgevoerd voor 

meerdere leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, heeft dat de voorkeur. 

• Het aanbod van het arrangement is gericht op de kwaliteiten en talentontplooiing van het kind. Dit kan zijn in een 

verrijkings-verdiepingsaanbod en in een praktijkgerichter aanbod. 

Richtlijnen voor de bekostiging en verantwoording: 

• De arrangementen worden voor een bepaalde periode aangevraagd. 

• We hebben binnen ons samenwerkingsverband de richtlijn dat een onderwijsarrangement nooit meer kan kosten 

dan de bekostigingscategorieën die het ministerie van OCW heeft vastgesteld.

• Op bekostiging door het samenwerkingsverband vindt altijd verantwoording door de school plaats op de gehele 

inzet.

19 Bijlage 5: Arrangementen en procedure i.o.

Uitgangspunt 6-7 vervolg MDO helder kindbeeld 

• Het vervolg MDO vindt plaats na de inzet en investeringen die uit het consulterend MDO zijn gekomen.

• Het vervolg MDO is gericht op het in kaart brengen van de vervolgstap: het handelingsgericht arrangeren.  

Bij het vervolg MDO sluiten, waar nodig, externe deskundigen aan. Bij de aanvraag van het vervolg MDO, is 

het ontwikkelingsperspectief (OPP)18 toegevoegd, dat een helder kindbeeld geeft en voldoet aan de wettelijke 

verplichtingen. 

• Het OPP is een betekenisvol document voor leerling, leerkracht en ouders. Het OPP is gemeld in BRON. 

Uitgangspunt 8 Arrangement (NIEUW)

• Bij het arrangement staat de vraag centraal welke vorm van extra ondersteuning het meest passend is. Dit 

gebeurt op basis van een helder kindbeeld, het OPP en de aantoonbare inzet van de school. De school- 

overstijgende onderwijsbehoeften van de leerling worden tijdens een MDO vastgesteld.

18 Bijlage: OPP als betekenisvol document
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2.4 Onderwijs-zorgarrangementen

In ons samenwerkingsverband kennen we een aantal onderwijs-zorgarrangementen (OZA’s). Dit is een combinatie 

van onderwijs met jeugdhulp, een samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. De uitvoering vindt in de school 

plaats, de regie wordt gezamenlijk gevoerd. Het aanbod dat voorliggend is verschuift van zorgaanbod naar onder-

wijsaanbod. Door het zorgaanbod wordt de leerling steeds meer ontvankelijk in het volgen van onderwijs. Hieronder 

wordt laten zien hoe het zorgaanbod geleidelijk afschaalt op hoeveelheid en er steeds meer onderwijstijd mogelijk 

is. Dit wordt ook wel het onderwijs continuüm genoemd.  

100% ZORG 100% ONDERWIJS

OPR
MR-p
OOGO

DO

CvT

ALV

directeur bestuurder

Er wordt momenteel samen met de gemeenten in de regio Lekstroom een onafhankelijke route naar de OZA’s 

vormgegeven. Daarbij houden we de volgende richtlijnen aan:

• Alle leerlingen deelnemend aan een OZA hebben een schoolinschrijving met uitstroomperspectief onderwijs. 

• Integraal arrangeren van onderwijs en jeugdhulp: de toegang wordt samen georganiseerd en verleend.

• De toegang van het zorgdeel gebeurt door de sociaal teams van de gemeenten. 

• De toeleiding naar de OZA’s binnen het onderwijs loopt via een onafhankelijke route van het samenwerkings- 

verband. 

• Op het moment dat er sprake is van een TLV-categorie hoog, dan gaan we ervan uit dat er altijd sprake is van 

een combinatie onderwijs en jeugdhulp. 

• In de huisvestingsplannen bij nieuwe scholen zal rekening worden gehouden worden met de inrichting van  

onderwijs en zorg in één gebouw (specifieke (behandel)ruimtes) en de gemeentelijke richtlijnen. 

2A. Extra ondersteuning in speciale onderwijsvoorzieningen

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op de extra ondersteuning op de reguliere scholen op niveau van het 

schoolbestuur en de extra ondersteuning op de reguliere scholen in de vorm van een arrangement op het niveau 

van het samenwerkingsverband. 

In dit hoofdstuk kijken we naar de extra ondersteuning die buiten het regulier onderwijs plaatsvindt; in de speciale 

onderwijsvoorzieningen. Wanneer een kind tijdelijk een intensiever aanbod nodig heeft, dat door een specifieke 

onderwijsvorm beter geboden kan worden, heeft het samenwerkingsverband hiervoor de mogelijkheid binnen de 

S(B)O scholen.

2A.1 Extra ondersteuning in speciale voorzieningen in het  
samenwerkingsverband 

Extra ondersteuning buiten het regulier onderwijs wordt geboden in de speciale voorzieningen als het speciaal  

basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). Deze onderwijsvormen bieden leerlingen tijdelijk een  

intensiever aanbod dan de reguliere basisschool met extra ondersteuning kan bieden. Extra ondersteuning in de 

speciale voorzieningen kan ook plaatsvinden vanuit de nieuwe arrangementen, zoals beschreven in paragraaf 2.3. 

2A.1.1 Uitgangspunten voor de extra ondersteuning in speciale voorzieningen
• De toeleiding naar speciale voorzieningen gebeurt op basis van S(B)O criteria20. Criteria zijn ook nodig om ervoor 

te zorgen dat extra ondersteuning in speciale voorzieningen in principe tijdelijk van aard is. 

• De toewijzing tot de extra ondersteuning gebeurt door het stafbureau Profi Pendi21, centraal en onafhankelijk 

georganiseerd. 

• De toelating tot de school ligt bij het schoolbestuur. 

• Afgifte van een TLV-SO is landelijk geldig. 

• Leerlingen van ons samenwerkingsverband zijn verzekerd van een onderwijsplek binnen een speciale voorzie-

ning binnen ons samenwerkingsverband. Er zijn geen wachtlijsten. 

• De extra ondersteuning in de speciale voorzieningen is van tijdelijke aard. Tenzij sprake is van een blijvende be-

lemmering bij de leerling waardoor hij/ zij aangewezen blijft op extra ondersteuning in een speciale onderwijs-

voorziening. 

• Het toewerken naar tijdelijkheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. 

2A.1.2 Toeleiden 
Mocht de huidige school niet de juiste onderwijsplek blijken voor de leerling, dan kan toeleiding naar de school met het 

meest passende onderwijsaanbod plaatsvinden. Dat kan een andere speciale lesplaats zijn, SBO of SO, of een reguliere 

basisschool met een arrangement (zie hiervoor Extra Ondersteuning op de reguliere scholen). Wanneer de toeleiding 

heeft plaatsgevonden, vindt de toewijzing plaats. De toewijzing wordt door het stafbureau Profi Pendi gedaan. 

Het arrangement en toelaatbaarheid-team, het  

‘AT-Team’ bestaat uit een onafhankelijk coördinator 

en een orthopedagoog. Zij zijn in dienst van het 

samenwerkingsverband en niet verbonden aan  

een school(bestuur). Daarnaast beschikt het  

samenwerkingsverband over onafhankelijke (ortho)

pedagogen die de deskundigheidsadviezen  

opstellen.

Het AT- Team beoordeelt de aanvragen zowel  

procedureel als inhoudelijk vanuit de SBO- en 

SO-criteria. Het AT-team monitort de aanmeldingen, 

plaatsingen en terugplaatsingen. De coördinator 

bewaakt het besluitvormingsproces binnen het 

AT-Team. 

Het AT-Team van het samenwerkingsverband heeft 

de volgende taken: 

• Ondersteunen op procedurele vragen. 

• Adviseren over de toekenning van de aanvragen 

voor toelaatbaarheidsverklaring.

• Adviseren over de toekenning van aanvullende 

arrangementen.

• Administratieve verwerking en afgifte van  

toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal 

(basis) onderwijs.

2A.1.3 Arrangement en toelaatbaarheid-Team (AT-Team) 

 

2A.1.4 Kindkans 
• Het stafbureau Profi Pendi, het AT-Team en de consulenten passend onderwijs werken in Kindkans: een veilige 

applicatie waarin de scholen hun aanvraag voor extra ondersteuning doen. 

• Externe betrokkenen rondom een leerling, kunnen per MDO, in een veilig gastaccount meelezen in het dossier 

van het kind de stukken. Hiervoor hebben ouders uiteraard toestemming verleend. Verzuim wordt hier ook in 

bijgehouden. Kindkans voldoet aan de wetgeving op AVG.

2A.1.5 Tijdelijkheid 
Tijdelijkheid is in eerste instantie een principieel uitgangspunt dat we allemaal voor ogen houden. Op basis van de 

onderwijsbehoeften van een leerling kan met elkaar bepaald worden dat een intensiever aanbod wenselijk, dan wel 

nodig is. In dit intensiever aanbod wordt aan specifieke doelen van de leerling gewerkt, in het aanleren van vaar-

digheden op leren leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderwijs werkt ernaar toe dat de leerling de 

vaardigheden in steeds meer situaties kan inzetten, waardoor het intensieve aanbod in de speciale voorzieningen 

op enig moment niet meer nodig is en de leerling kan doorstromen naar een minder intensief onderwijsaanbod. 

 

20 Bijlage: Toelaatbaarheidscriteria S(B)O- concept

21 Paragraaf 4.6 Toeleiding
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Samenwerken aan tijdelijkheid is hieronder afgebeeld als de stroming van de rivier met de uiterwaarden als tijdelijke 

voorzieningen.

 

      2A.2 Extra ondersteuning in de ondersteuningspiramide
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2A.3 Speciaal basisonderwijs 

Profi Pendi heeft vier scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) in Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen.  

Het SBO is bedoeld voor kinderen met medium ondersteuningsvragen op het gebied van leren en gedrag in het  

onderwijs. De kleinschaligere omgeving met een intensiever aanbod geeft kinderen meer tijd voor het aanleren  

van vaardigheden op leren en gedrag.

Op de 1 oktobertelling 2019 zaten binnen ons samenwerkingsverband in totaal 15.221 leerlingen in het basis- 

onderwijs, waarvan 607 leerlingen in het SBO, dat is een deelnamepercentage van 3.79% tegen het landelijke  

deelnamepercentage van 2,45%. 

Bron: DUO (peildatum 1-10-2019)

We kijken naar de bekostiging, expertise en positie van het SBO, onder regie van het samenwerkingsverband. Ook de 

initiatieven op de extra ondersteuning zal in de periode van dit Ondersteuningsplan onderzocht worden. Wanneer 

wordt de extra ondersteuning bekostigd uit de aan de school toegewezen middelen en is het dus aan het school- 

bestuur zelf om dit te organiseren en wanneer bekostigt het samenwerkingsverband het arrangement en valt het 

dus onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband?

We onderzoeken/ bekijken daarbinnen de volgende onderdelen: 

• Een TLV voor het SBO kent geen minimale looptijd zoals het SO dat heeft. Dit betekent dat een TLV SBO dus voor 

een korte duur kan worden afgegeven. Toch zien we dat leerlingen veelal tot einde groep 8 in het SBO blijven, 

los van het instroommoment. De mogelijkheden bekijken voor een kortdurende TLV SBO is hier logische  

benadering. 

• Gedurende de totstandkoming van dit Ondersteuningsplan, is tevens het terugplaatsingsbeleid22 vanuit het SO en 

SBO in ontwikkeling. 

• Om meer leerlingen in de thuisomgeving naar school te laten gaan, gaan we eveneens de (nieuwe)  

wettelijke mogelijkheden zoals (omgekeerde) symbiose benutten. Symbioseonderwijs houdt in dat de  

leerling is ingeschreven bij een reguliere school en deeltijdonderwijs volgt in het speciaal onderwijs.  

Hieronder staan de verschillende varianten uitgeschreven.

Symbiose en meetellen onderwijstijd 

Regulier en speciaal onderwijs maken onderling afspraken over het programma en de bekostiging en leggen dit vast 

in een symbioseovereenkomst. Voor leerlingen in het regulier onderwijs (BAO en SBO) die ook les volgen op een 

school voor speciaal onderwijs (SO), heet dit ‘meetellen onderwijstijd’. De onderwijstijd op de SO-school wordt 

meegeteld met de onderwijstijd op de school waar de leerling staat ingeschreven. Ook in dit geval sluiten de  

scholen een schriftelijke overeenkomst. Een andere mogelijkheid is om een leerling maximaal drie maanden  

onderwijs te laten volgen op een andere school dan waar de leerling staat ingeschreven. Dit kan bijvoorbeeld in  

die situaties waarbij observatie van de leerling gewenst is. Deze flexibilisering maakt het voor scholen gemakkelijk 

om een onderwijsarrangement te bieden dat past bij de mogelijkheden van de leerling.

Tijdelijke fulltime plaatsing 

Wettelijk is het mogelijk dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op een andere school dan waar de leerling 

staat ingeschreven. Dit kan gedurende maximaal drie maanden. De twee scholen sluiten een schriftelijke overeen-

komst, waarin afspraken worden gemaakt over het doel, het programma en de bekostiging. 

22 Bijlage: Terugplaatsingsbeleid -concept

Uitgangspunt 8 SBO en SO

Aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan in het S(B)O tegemoet gekomen worden, zoals in het MDO is 

vastgesteld. De leerling krijgt een TLV van het samenwerkingsverband voor het SBO of SO. De school waarop de 

leerling wordt toegelaten werkt onder meer aan de doelen die in het MDO zijn besproken. 

Chr SSBO De Brug (03UO00)

SSBO De Evenaar (04DA00)

SSBO De Wenteltrap (04DR00)

SSBO De Wissel (23EZ00)

0 25 2752502252001751501251007550

Aantal leerlingen
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Terugplaatsing vanuit het S(B)O 

Het uitgangspunt van Profi Pendi is dat kinderen in het speciaal (basis)onderwijs - waar mogelijk en zo nodig met 

extra ondersteuning - weer terugkeren naar een reguliere school in de eigen omgeving. Een belangrijk instrument 

daarbij is het ontwikkelingsperspectief (OPP). Alle S(B)O scholen evalueren het OPP23 minstens één keer per jaar 

met ouders. Bij elke OPP-bespreking komt aan de orde of terugplaatsing een optie is. Bij een (mogelijke) terug- 

plaatsing biedt het stafbureau Profi Pendi ondersteuning. Samen met ouders en de S(B)O school kijken we naar een 

passende vervolgschool voor het kind. De gewenste streefdatum voor terugplaatsing (indien van toepassing) is al  

bij de TLV-aanvraag door het samenwerkingsverband opgevraagd. Het terugplaatsingsbeleid is in ontwikkeling  

gedurende de totstandkoming van dit Ondersteuningsplan. 

2A.4 Speciaal onderwijs

In ons samenwerkingsverband valt het SO Berg en Bosch, een school voor cluster 4 onderwijs. Overige cluster 3 

en 4 scholen zijn aanwezig in Utrecht en deelnemend aan ons samenwerkingsverband via hun opting-in besturen 

(Kleine Prins, PCOU, SPO). Profi Pendi bekostigde op 1-10-2019 voor 195 leerlingen een TLV SO, een percentage van 

1,22%. Van deze 195 leerlingen gaan er 50 in ons eigen samenwerkingsverband naar het speciaal onderwijs. 

2A.4.1 Extra ondersteuning in het speciaal onderwijs in het samenwerkingsverband 
De toeleiding en toewijzing naar het speciaal onderwijs wordt door het AT-Team gedaan. Het AT-Team beoordeelt 

de aanvragen en geeft de toelaatbaarheidsverklaringen hiervoor af. Aandachtspunten binnen ons dekkend aanbod 

liggen op de toereikendheid van de SO-lesplekken, evenals de diversiteit in aanbod en de aansluiting hiervan op de 

onderwijsbehoeften van de leerling.

2A.5 Extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs in de  
ondersteuningspiramide
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23 Bijlage- een betekenisvol OPP

2A.6 Doelstellingen

Programmalijn 2  Extra ondersteuning voor reguliere scholen en speciale voorzieningen

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• Het samenwerkingsverband heeft arrangementen ontwikkeld en de voor-

waarden daarvoor beschreven. 

• Er is onderscheid op de tijdelijkheid, kosten en voorwaarden bij leerlingen met 

een blijvende belemmering. Hierbij is geen sprake is van tijdelijkheid (zoals 

Downsyndroom).

• Over de besteding van de arrangementsmiddelen vindt altijd verantwoording 

door de aanvrager plaats. 

• Wanneer sprake is van extra ondersteuning wordt een OPP opgesteld.

• Beheersen deelnamepercentage SO/SBO door de schoolbesturen. 

• Inzet onderwijs expertise centrum (OEC)/ expertise S(B)O onderzoeken en hoe 

de centrale regie hierin is georganiseerd.  

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Extra ondersteuningsaanbod op eigen school, met middelen ontvangen van 

het samenwerkingsverband.

• Opstellen van een OPP en melden in BRON.

• Aanvraag, uitvoering van, en verantwoording op arrangementen extra onder-

steuning.  

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendiw

• Procedure toeleiding en toewijzing naar het S(B)O. 

• Proces van bezwaar en klachten over de ondersteuningstoewijzing.

• Expertise van de S(B)O-scholen en OEC’s/ en variatie (vormen, intensiteit, 

lesplekken) onderzoeken.

• Beleid uitwerken op SBO en SO-criteria en procedure arrangementen. 
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3. Dekkend netwerk 

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteu-

ningsvoorzieningen in de regio Lekstroom. De schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) geven Profi Pendi zicht op het 

dekkend netwerk, de spreiding of centralisatie van expertise, de hiaten en nieuwe ontwikkelingen van een school. 

Een betekenisvol, begrijpelijk en vindbaar SOP is dan ook een doel in deze periode van het Ondersteuningsplan 

(zie ook hoofdstuk Basisondersteuning). Daar waar hiaten zijn, gaan we samen aan de slag om ons netwerk tot een 

dekkend, aansluitend en samenhangend geheel te maken.

3.1 Ondersteuningskaart 

Het ondersteuningsaanbod en de geografische verdeling binnen Profi Pendi vormen het dekkend netwerk. 

Wij gaan binnen ons dekkend netwerk van het volgende uit: 

• Schoolbesturen zorgen voor de naleving van de zorgplicht zoals wettelijk omschreven. 

• De basisondersteuning vormt de kern van ons dekkend netwerk. 

• Leerlingen afkomstig uit ons samenwerkingsverband kunnen altijd rekenen op een onderwijsplek binnen (en als 

het niet anders kan ook buiten) ons samenwerkingsverband. 

• Het dekkend netwerk heeft een volledig onderwijsaanbod met logische spreiding binnen het werkgebied van 

Profi Pendi. 
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3.1.1 Dekkend netwerk en de gemeenten
Het overzicht van het dekkend netwerk, oftewel de “Ondersteuningskaart”, op de extra ondersteuning is van  

invloed op de regeling leerlingenvervoer en (de hoeveelheid van) het gebruik ervan. Leerlingen moeten namelijk 

wel vervoerd kunnen worden naar het meest passende onderwijsaanbod in ons samenwerkingsverband. 

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. Elke gemeente stelt een 

verordening leerlingenvervoer vast. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt zo nodig advies van deskundigen 

ingewonnen. 

De gezamenlijke ambitie van de gemeenten en Profi Pendi is als volgt geformuleerd: 

Iedere leerling een passende plek in het onderwijs, met als uitgangspunten ‘thuisnabijheid’ en ‘expertise naar de 

leerling brengen. Zelfredzaamheid van leerling en ouders wordt gestimuleerd.

Ouders van leerlingen die door Profi Pendi toelaatbaar verklaard zijn tot een school voor speciaal onderwijs of een 

andere vorm van een passend (onderwijs- en zorg)arrangement, krijgen bekostiging op hun aanvraag voor passend 

leerlingenvervoer. Deze aanvraag voldoet aan de eisen van de verordening leerlingenvervoer in de betreffende  

gemeente. Het uitgangspunt van de gemeente is dat het vervoer naar de dichtstbijzijnde school wordt gefinancierd. 

Voordat de gemeente besluit een aanvraag van ouders af te wijzen/ niet volledig toe te kennen, kan advies worden 

ingewonnen bij de consulenten passend onderwijs, de school en/ of de uitvoerende organisatie van het onderwijs 

-zorgarrangement. De consulenten passend onderwijs/ het stafbureau Profi Pendi kunnen een verklaring/ advies 

afgeven bij vragen die het loket leerlingenvervoer heeft.

Vanuit de SOP’s wordt duidelijk op welke scholen extra ondersteuning wordt geboden en welke voorzieningen  

er zijn. Deze verdeling en het gesprek daarover maakt het ook mogelijk om gericht in gesprek te gaan over de aan-

sluiting jeugdhulp op verschillende scholen. En het gesprek over het organiseren van onderwijs-zorgarrangementen 

voor leerlingen die ondersteuningsvragen op alle leefgebieden hebben. 

De overzichtskaart van het dekkend netwerk is een belangrijk sturingsinstrument om het gesprek over leerlingen-

vervoer en over de aansluiting van jeugdhulp op scholen zo optimaal mogelijk (en kostenefficiënt) in te richten.

3.2 Leerlingstromen en grensverkeer 

Wanneer leerlingen van school wisselen 

binnen ons eigen samenwerkingsverband 

en vanuit ons naar een ander samen- 

werkingsverband gaan, noemen we dat 

leerlingstromen. De redenen waarom  

leerlingen van onderwijsplek wisselen  

zijn verschillend. Denk hierbij aan een  

verhuizing, dichterbij huis en een passender 

aanbod. 

Grensverkeer zijn de inkomende en uit-

gaande S(B)O leerlingen die woonachtig zijn 

binnen ons samenwerkingsverbandgebied 

en naar school gaan buiten het gebied. En 

omgekeerd; leerlingen die woonachtig zijn 

buiten ons gebied en naar school gaan  

binnen ons samenwerkingsverband. 

Het kan zijn dat een S(B)O school in een ander samenwerkingsverband het meest ‘thuisnabij’ is. Het samenwer-

kingsverband waar de leerling vandaan komt, is verantwoordelijk voor de toelaatbaarheidsverklaring in zowel de 

aanvraag, afgifte als bekostiging. 

Tabel: leerlingen naar binnen en buiten ons samenwerkingsverband 

Verplaatsingen in het SO aantallen

SO leerlingen uit regio PP die binnen regio PP naar school gaan 50

SO leerlingen uit regio PP die buiten regio PP naar school gaan 145

SO leerlingen van buiten regio PP die binnen regio PP naar school gaan 59

Verplaatsingen in het SBO aantallen

SBO leerlingen uit regio PP die binnen regio PP naar school gaan 569

SBO leerlingen uit regio PP die buiten regio PP naar school gaan 13

SBO leerlingen van buiten regio PP die binnen regio PP naar school gaan 38

Bron: DUO (peildatum 01-10-2019)

3.3 Doelstellingen

Programmalijn 3 Dekkend netwerk

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• Realiseren van een dekkend en samenhangend netwerk van voorzieningen, 

waarbij integraal wordt samengewerkt tussen onderwijs en het jeugddomein. 

• Leerlingen afkomstig uit het samenwerkingsverband kunnen altijd rekenen op 

een onderwijsplek binnen (en soms ook buiten) het samenwerkingsverband. 

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Zicht op dekkend netwerk (mede aan de hand van de SOP’s).

• Een vindbaar en leesbaar (betekenis en begrijpelijk) SOP. 

• Transparant toelatingsbeleid. 

• Transparantie ten aanzien van beschikbare lesplekken. 

• Samenhang tussen de voorzieningen. 

• Afstemmen met en in het samenwerkingsverband op hiaten in het dekkend 

netwerk. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Dekkend netwerk met gezamenlijke werkafspraken.

• Monitoring verplaatsingen in en uit ons samenwerkingsverband (grens- 

verkeer).

• Proces voor afstemming met het sociaal domein (jeugdhulp).

• Centrale en onafhankelijke toeleiding naar aansluiting jeugdhulp en  

organiseren OZA’s.  
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4. Doorgaande lijn 

De doorgaande lijn beoogt dat een wisseling van onderwijsplek, een overstap, plaatsvindt zonder breuklijnen. Dit 

kan de eerste instroom in het onderwijs zijn, een horizontale overstap van reguliere basisschool naar een andere 

reguliere basisschool. De overstap naar een speciale voorziening en weer terug. Of de overstap van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat deze overstapmomenten zorgvuldig en aaneengesloten plaats-

vinden, met name bij kwetsbare leerlingen en/of leerlingen met extra ondersteuning. Vandaar dat we ervoor kiezen 

om tijdens de duur van dit Ondersteuningsplan de overstapmomenten zorgvuldig in te richten, goed te monitoren en 

aanvullende afspraken hierover te maken.

4.1 Eerste instroom basisonderwijs

Elk kind heeft het recht gezien te worden door een reguliere basisschool bij de eerste aanmelding in het basis- 

onderwijs. Deze eerste aanmelding op de basisschool kan vanuit verschillende achtergronden, zoals: 

• Een thuissituatie.

• Een voorschoolse situatie (peuterspeelzaal, (medisch)kinderdagverblijf, behandelgroep), voor-en vroegschoolse 

educatie (VVE).

• Het buitenland (“nieuwkomers24”).

• Cluster 1 of 2 vroegbehandeling.

Ouders melden hun kind voor het eerst aan bij een reguliere basisschool. Dit kan vanaf 3,5 jaar. De aanmeld- 

procedure van de school is leidend. Ouders kunnen voorafgaand aan de aanmelding het schoolondersteunings- 

profiel25 en de website van de school raadplegen. Nadat ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, gaat de 

zorgplicht26 van de school in. Ouders hebben de informatieplicht om informatie uit de voorschoolse situatie te delen 

met de school van aanmelding.

In principe is er dus geen directe instroom in het S(B)O. Van aanmelding bij het S(B)O is alleen sprake wanneer  

na zorgvuldige analyse blijkt dat de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsmogelijkheden van de 

reguliere basisschool overstijgen. De reguliere basisschool waar de leerling aangemeld is, organiseert een MDO met 

een consulent passend onderwijs. In het MDO wordt onderzocht welke school een passend aanbod heeft, al dan 

niet met een arrangement. De toeleiding naar het S(B)O gebeurt altijd integraal en onafhankelijk door het stafbureau 

Profi Pendi. 

24  Verschillende definities nieuwkomers achtergrond immigratie, vluchteling, expat 

25  Paragraaf 1.3 SOP

26  Paragraaf C Zorgplicht 

Elk kind heeft het recht gezien te worden 

door een reguliere basisschool bij de eerste 

aanmelding in het basisonderwijs. 
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4.2 Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Profi Pendi streeft naar een soepele overgang van de voorschoolse voorziening naar het primair onderwijs, zeker 

voor kinderen met extra of speciale onderwijs- en opvoedbehoeften. Voor kinderen met een ernstig meervoudige 

beperking (EMB categorie A en B27), geven we, conform landelijke wetgeving, in principe een TLV SO af voor de 

gehele basisschoolperiode. Uiteraard in overeenstemming met ouders en vanuit overleg met de voorschoolse  

voorziening. Met deze toelaatbaarheidsverklaring is het kind toelaatbaar in het speciaal onderwijs. 

4.3 Voorschoolse voorzieningen

Vroegtijdige signalering van mogelijke achterstanden en interventie achten we binnen de regio Lekstroom van  

groot belang. Zo voorkomen we dat leerlingen in een later stadium van hun schoolloopbaan zijn aangewezen op 

extra of speciale ondersteuning. Het is daarom van belang dat alle leerlingen systematisch worden gevolgd. Juiste 

aansluiting en overdracht van gegevens vanuit de voorschoolse voorzieningen is een noodzakelijke voorwaarde. Zo 

wordt er in alle gemeenten gewerkt met een (uniform) overdrachtsdocument tussen kinderopvang en basisschool.

4.4 Overstappen

Overstappen in het basisonderwijs wordt ook wel doorstroom genoemd. Het gaat hier dan om een wisseling  

van school/ onderwijsvorm binnen het basisonderwijs. Dit kan zijn vanuit het speciaal (basis) onderwijs naar een 

lichtere onderwijsvariant, zoals vanuit het SO naar het SBO en vanuit het SBO naar BAO. Of omgekeerd vanuit het 

regulier overstappen naar een tijdelijk intensievere onderwijsvorm zoals van regulier naar het SBO en vanuit het 

SBO naar het SO. 

Horizontale doorstroom is een overstap binnen dezelfde onderwijsvorm, bijvoorbeeld binnen het regulier,  

omdat op die andere school wel extra ondersteuning aanwezig is. De doorstroom staat in nauwe verbinding met  

het tijdelijkheidsprincipe bij plaatsing in het S(B)O, het uitstroomperspectief van de leerling en het passende aanbod 

van de ontvangende (reguliere) school. 

4.5 Overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs 

De overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke gebeurtenis in het leven 

van onze leerlingen. Het is een proces waar veel actoren bij betrokken zijn en veel factoren een rol spelen. Het is 

van belang dat zowel de school voor primair (speciaal) onderwijs als de school voor voortgezet (speciaal) onderwijs 

in dit proces goed samenwerken en dat de leerling onderwijs volgt die aansluit bij zijn/ haar talenten en onderwijs-

behoeften. 

Tussen de scholen zijn afspraken28 gemaakt met betrekking tot de overstap van de basisschool naar het voortgezet 

onderwijs, de aanvraag extra ondersteuning, de aanvraag praktijkonderwijs, leerwegondersteuning en toelaatbaar-

heidsverklaringen. Daarnaast ondersteunen we School’s Cool, een organisatie die leerlingen begeleidt, bijvoorbeeld 

in de uitstroom van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om leerlingen die een extra steuntje in de 

rug nodig hebben. 

27  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/toelichting-regelingen-emb/ 

28  Bijlage: Overstappen binnen Lekstroom

4.6 Doelstellingen

Programmalijn 4  Doorgaande lijn 

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• Elk kind wordt door een reguliere basisschool gezien bij de eerste aanmelding 

in het basisonderwijs (behalve bij EMB-leerlingen categorie A en B).

• Er is in principe geen sprake van directe instroom in het SBO en cluster 4.

• De routing eerste aanmelding/ aanmelding reguliere school/ extra  

ondersteuning wordt door de scholen gevolgd zoals is vastgesteld. 

• Het samenwerkingsverband heeft voor de zorgvuldige aansluiting KO-PO, 

zicht op het VVE-aanbod in de overstap naar/ en doorlopende leerlijn in het 

basisonderwijs. 

• Het VO sluit vroegtijdig aan bij de overstap van leerlingen met extra  

onderwijs- en opvoedbehoeften. 

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Zicht op en samenwerken met VVE (voorzieningen) in de regio.

• Volgen van route doorgaande lijn KO met overdrachtsdocument naar het PO.

• Vormgeven route doorgaande lijn PO-VO. 

• Zorgvuldige overdracht en overstap naar vervolgplek. 

• Toewerken naar tijdelijkheid bij extra ondersteuning.

• Betrekken van consulent passend onderwijs in het overstapproces. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Procesafstemming route doorgaande lijn. 

• Overleg met samenwerkingsverband VO.

• Facilitering consulent passend onderwijs bij eerste aanmelding leerlingen  

met ondersteuningsvragen.

• Zicht op VVE-aanbod binnen het samenwerkingsverband.

• Opstellen beleid procedure overstappen.

• Opstellen beleid ‘terugplaatsen’. 
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5. Taalvaardig

“Het begint bij taal”; dat is kortgezegd ons gedachtegoed. Taal is spreken, luisteren, lezen en schrijven. Taalontwik-

keling is ontzettend belangrijk voor de algehele ontwikkeling van kinderen. In de doorlopende ontwikkelingslijn van 

kinderen, van voorschool en basisonderwijs tot voortgezet onderwijs, willen we taalproblemen én het oplopen van 

een taalachterstand voorkomen. Dat is een belangrijke opdracht voor het onderwijs én de gemeenten. Ondanks dat 

vroegsignalering van taalachterstanden bij peuters niet in het onderwijs plaatsvindt, heeft het wel onze aandacht. 

Want een peuter wordt vanzelf een kleuter en maakt dan een eerste kennismaking in het basisonderwijs. We onder-

scheiden het aanleren van taal en taalproblemen van taalontwikkelingsstoornissen.

Het onderwijs en de gemeenten hebben beide een taak op het gebied van: 

• Leesproblemen en dyslexie;

• Nederlands als tweede taal (NT2);

• Taalachterstand, preventie en vroeg-signalering (voor-en vroegschoolse educatie (VVE). 

5.1 Leesproblemen en dyslexie 

In het lees- en spellingonderwijs werken we binnen het samenwerkingsverband vanuit het onderwijscontinuüm 

(Struiksma, 200529); een continuüm voor de zorg. Het gaat hier om vier niveaus van gestapelde zorg, dat wil zeggen, 

dat bij ondersteuning op niveau 3, de ondersteuning op niveau 2 ook wordt geboden. In ons samenwerkingsverband 

gaan we binnen de basis- en extra ondersteuning uit van een aanbod en invulling door de school op ondersteunings- 

niveaus 2 en 3. 

Er is een verschil tussen dyslexie en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). De diagnose en behandeling van EED valt 

onder de Jeugdwet en is daarom sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Binnen de regio 

van ons samenwerkingsverband hebben de gemeenten en het onderwijs afspraken gemaakt om het dyslexiebeleid30 

op elkaar af te stemmen.

5.1.1 Dyslexie; grensvlak onderwijs en gemeenten
Aandacht voor goed leesonderwijs richt zich ook op de preventieve aanpak van leesproblemen en extra leesonder-

steuning. We weten dat onvoldoende automatiseren van technisch lezen vaak de oorzaak is van slecht begrijpend 

lezen. 

29  https://www.nkd.nl/app/uploads/2019/09/20190218Handreiking-voor-de-invulling-van-ondersteuningsniveau-2-en-3-versie-2DCdef.pdf

30  Bijlage: Handreiking samenwerken bij ernstige enkelvoudige dyslexie
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Verantwoordelijkheden bij dyslexie 

School      Zorg

Het signaleren van lees- en spellingsproblemen (dyslexie) Verzamelen van schoolgegevens

Extra instructie en oefening in de klas   Diagnose stellen

Remedial teaching buiten de klas    Behandelingen (ongeveer 60 van 1 uur) en huiswerk

Toetsing van kinderen en het opmaken van een dossier Zorgen voor participatie van ouders

Indien nodig: doorverwijzen naar Zorg   Monitoren van resultaten  

       (met behulp van landelijke database)

5.2 Taal voor nieuwkomers (NT2)

Samenwerking in regio-brede initiatieven op taalonderwijs voor nieuwkomers is er nog niet. We zien wel initiatie-

ven van schoolbesturen en de gemeente waarbinnen de school staat, op een taalaanbod voor nieuwkomers. Waar 

leren kinderen met een andere moedertaal, het beste de Nederlandse taal? In ons samenwerkingsverband gaan we 

de komende periode uit van de ‘inclusie-gedachte’, namelijk; de taalleerkracht in school, in plaats van het kind uit 

school. Vanuit de gedachte dat het goed is voor kinderen om met leeftijdsgenoten in een Nederlandstalige omgeving 

onderwijs te volgen. De mogelijkheden hiervoor, evenals de mogelijkheid van een taalspecialist vanuit het samen-

werkingsverband gaan we nader bekijken. Daar betrekken we de scholen in die al een specialistisch aanbod op NT2 

bieden. Verder gaan we de onderwijs- en opvoedbehoeften bij nieuwkomers in kaart brengen om de inzet van de 

ondersteuning(zwaarte) te kunnen duiden. De migratiereden kan hierin een belangrijke indicator zijn. Er kan bij 

vluchtelingen bijvoorbeeld traumaproblematiek meespelen die voorliggend is.

5.3 Voorschoolse en Vroegschoolse educatie (VVE)

Scholen en gemeenten krijgen middelen om basisschoolleerlingen met een risico op een onderwijsachterstand  

extra te ondersteunen. De school bepaalt zelf waaraan zij het geld besteedt. Dat kan vroegschoolse educatie zijn 

voor kleuters. Maar bijvoorbeeld ook kleinere klassen of zomerscholen om de taalachterstand weg te werken.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Kleuters met een taalachterstand  

krijgen dan een aantal dagdelen per week extra begeleiding. Zo leren ze interactief en spelenderwijs beter de taal. 

Ook worden ouders bij de taalontwikkeling van hun kind betrokken. Wanneer gedacht wordt aan extra ondersteu-

ning in het S(B)O, komen de consulenten passend onderwijs in beeld in de toeleiding naar de speciale onderwijs-

voorziening.  

5.4 Doelstellingen

Programmalijn 5  Taalvaardig

Doelstelling en beoogd resultaat • Verkennen van de taal-inclusie-aanpak: taalleerkracht in school,  

in plaats van kind uit school.

• Overzicht van ons dekkend taalaanbod in het samenwerkings- 

verband.

• Overzicht op de vroegschoolse educatie.

• Regionale samenwerking met gemeenten op taalondersteuning voor 

nieuwkomers.

• Onderwijs- en opvoedbehoeften nieuwkomers zijn in kaart gebracht 

waarmee de inzet van de ondersteuningszwaarte wordt gedefinieerd.

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Realiseren basisondersteuning op taalondersteuning.

• Doorlopende taalontwikkelingslijn van KO naar PO.

• Taalaanbod in de extra ondersteuning (leesproblemen, dyslexie en 

NT2).

• Dyslexie-aanbod op zorgniveau 2 en 3.

• Regionale samenwerking taalondersteuning voor nieuwkomers.

• Aanbod in de scholen op de zorgniveaus dyslexie. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Zicht op specialistisch taalaanbod binnen het samenwerkings- 

verband.

• In kaart brengen taalondersteuning voor nieuwkomers.

• Afstemming met gemeenten over aanbod en behandeling EED.

• In kaart brengen van vroegschoolse educatie en samen met de  

gemeenten regie voeren.

• Omschrijving basisondersteuning taal. 
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6. Hoogbegaafdheid 

In ons samenwerkingsverband valt het meeste aanbod voor meer-en hoogbegaafde leerlingen binnen de basis-

ondersteuning31. Het gaat hier dan om een verdiepings- en verrijkingsaanbod dat op de school plaatsvindt. We zijn 

bezig in kaart te brengen op welke scholen een specialistisch meer- en hoogbegaafdheidsaanbod plaatsvindt en 

waar dit aanbod dan uit bestaat. Een specialistisch meer- en hoogbegaafdheidsaanbod gaat verder dan de basis- 

ondersteuning en valt binnen de extra ondersteuning van ons samenwerkingsverband en het dekkend netwerk. 

6.1 Subsidieproject onderwijs aan meer-hoogbegaafde leerlingen

Ons samenwerkingsverband zet de subsidie hoogbegaafdheid in op: 

• Inventariseren. 

• Professionaliseren.

• Verrijkings- en verdiepingsaanbod in de basisondersteuning.

• Specialistisch aanbod op de extra ondersteuningsvragen.

• Toewerken naar dekkend ondersteuningscontinuüm voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

• Organiseren van leerkringen, scholing.

• Regionale voorziening voor dubbele bijzondere leerlingen.

• Visieontwikkeling op meer- en hoogbegaafdheid.

Op (hoog)begaafdheid gaan we de definitie en indeling van de ondersteuningsvragen nader bepalen. We willen 

daarnaast een aanbod ontwikkelen voor de zogenoemde ‘dubbel bijzondere’ kinderen. Dit zijn kinderen met een 

hoge intelligentie én een gedragsstoornis of psychiatrische problematiek. We gaan op zoek naar een aanpak die 

bereikt dat specifieke groepen leerlingen met een helder gedefinieerde ondersteuningsvraag op een effectieve  

manier begeleid kunnen worden. We starten met een pilot waarbij hoogbegaafde leerlingen, geclusterd in specifieke 

groepen op basis van hun ondersteuningsvraag, een passend en adequaat aanbod krijgen. Tussen de afzonderlijke 

schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband wordt bepaald waar de pilot zal worden ingericht. 

Uiteindelijk is het belangrijkste dat de professionals in de praktijk die de kinderen daadwerkelijk begeleiden, de  

kennis, vaardigheden en competenties ontwikkelen om de ondersteuningsvragen te kunnen beantwoorden. En dat 

zij hierin ondersteund worden. Daarom zijn we bezig met het inrichten van professionele leerkringen op het niveau 

van de praktijkuitvoering, in kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvergroting. 

De ambitie van Profi Pendi is om leerlingen zoveel mogelijk op de reguliere basisschool extra ondersteuning te  

bieden. Hiermee zal een intensievere onderwijsvorm minder snel nodig zijn. De subsidie hoogbegaafdheid is  

bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan32 en voorzien in de begroting.

31  Paragraaf 1.1 Basisondersteuning van ons samenwerkingsverband

32  Projectplan HB 

De ambitie van Profi Pendi is om  

leerlingen zoveel mogelijk op de 

reguliere basisschool extra  

ondersteuning te bieden. 
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6.2 Doelstellingen 

Programmalijn 6  Project Hoogbegaafdheid (HB)

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• Visie op de basisondersteuning in het samenwerkingsverband. 

• HB-omschrijving binnen de basisondersteuning. 

• Realiseren van een kwalitatief HB-aanbod op de scholen (dekkend aanbod). 

• Mogelijkheden op voltijdsvoorzieningen in kaart voor HB-leerlingen in het 

samenwerkingsverband. 

• Doorgaande HB-lijn met het VO met zicht op het VO HB-aanbod. 

• Professionalisering organiseren en stimuleren van HB-professionals. 

• Verzamelen en analyseren van data op HB-onderwijs binnen het samen- 

werkingsverband 

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• De ALV heeft een stuurgroep ingericht van afgevaardigde ALV-leden die over 

de inhoud van het project gaat. 

• De stuurgroep doet de terugkoppeling naar de ALV. 

• Stelt een werkgroep HB op met HB-professionals van de verschillende school-

besturen. 

• Voert het assessment basisondersteuning/ HB uit binnen de scholen van het 

schoolbestuur met als doel professionalisering van het personeel. 

• Voldoet aan de subsidieverplichting (zoals beschreven in de regeling artikel 8, 

9 en 11 de subsidieverplichtingen en de verantwoording) en neemt actief deel 

aan monitor- en effectonderzoek. 

• Toont aan dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Levert de projectleider HB aan en stuurt deze aan. 

• De projectleider neemt deel aan zowel de stuurgroep als de werkgroep. 

• De werkgroep geeft uitvoering aan het project en neemt deel aan het  

landelijke HB-netwerk. 

• Stelt het jaarplan met jaarplanning HB op o.a. op visie en aanbod. 

• Organiseert scholing van de consulenten passend onderwijs. 

• Verantwoordt de HB-subsidie in het jaarverslag. 

• Organiseert HB-bijeenkomsten 

7.  Thuiszitters 

Thuiszitten van onderwijs is kortgezegd wanneer een leerplichtige leerling vier weken of langer ongeoorloofd 

verzuimt van school. Wij volgen de landelijke definitie op thuiszitters zoals de Inspectie van het Onderwijs deze 

hanteert33. Verzuim en niet naar gaan school is nog geen thuiszitten, maar duidt vaak wel op een toekomstige  

thuiszitter. Dit hoofdstuk gaat met name over de aanpak om thuiszitters te voorkomen en het zicht op mogelijk 

nieuwe thuiszitters.

7.1 Verzuimprotocol 

Profi Pendi heeft op basis van het landelijke Thuiszitterspact (2016) een actief verzuimbeleid ter voorkoming van 

thuiszitters, het zogeheten Verzuimprotocol Regio Lekstroom34. Dit is een regionale samenwerking van het samen-

werkingsverband PO en VO, GGD Regio-Utrecht, gemeentelijke teams Jeugd en Onderwijs, leerplichtambtenaren  

en sociale teams.

Thema’s als zorgplicht (§C), leerplicht (§B4.3.2), verzuim en doorzettingsmacht (§7.2) hebben als doel om het  

thuiszitten van leerlingen te voorkomen. 

Het uitgangspunt van het Verzuimprotocol Regio Lekstroom is de ambitie dat in 2020 ieder kind binnen zes weken 

op een passende plek binnen onderwijs en/of zorg zit. Om dit te bereiken zijn onderstaande subdoelen en actie- 

punten geformuleerd:

• Verbeteren van de preventie.

• Een passende onderwijsplek voor elk kind.

• Terugdringen van vrijstelling van onderwijs.

• Verbinding met een instelling met verblijf.

De uitwerking van het Verzuimprotocol Regio Lekstroom is belegd bij de kerngroep. Deze kerngroep zorgt dat er 

trekkers komen voor de verschillende actiepunten, inventariseert knelpunten, monitort de aanpak en agendeert 

zaken op het bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten. Deze kerngroep rapporteert aan het REA.

7.2 Doorzettingsmacht 

In de doorzettingsmacht maken Profi Pendi en de gemeenten bindende afspraken om, bij stagnerende besluit- 

vorming, één partij, commissie of functionaris de bevoegdheid te geven – binnen gestelde kaders – te bepalen  

welke school of instelling verplicht is voor dit kind een passende onderwijs/zorgplek te bieden. Op die manier valt 

geen enkel kind tussen wal en schip.

In het organiseren van doorzettingsmacht35 zijn sturing en ondersteuning onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de 

uitvoering van de zorgplicht passend onderwijs. Het Thuiszitterspact is in 2016 in het leven geroepen met als doel 

dat geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Doorzettingsmacht is een onderdeel 

van dit Thuiszitterspact. 

33  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs/thuiszittersregistratie/definitie-verzuimers 

34  Bijlage: Verzuimprotocol Lekstroom, versie sept 2019

35  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2017/02/Handreiking-doorzettingsmacht-def2.pdf
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7.2.1 Doorzettingskracht 
Idealiter is doorzettingsmacht niet nodig, omdat wij in ons samenwerkingsverband in het kader van passend onder-

wijs effectieve afspraken hebben gemaakt en de route van de preventieve aanpak hebben vastgelegd. Worden deze 

afspraken onverhoopt niet nagekomen, dan spreken partijen elkaar daarop aan en wordt in overleg met de ouders 

(en waar mogelijk met het kind) een passend aanbod voor het kind bepaald. In dit geval spreken we van ‘doorzet-

tingskracht’: partijen, inclusief ouders, vinden in overleg een oplossing waar alle partijen zich aan houden. Alleen als 

de doorzettingskracht faalt, is doorzettingsmacht aan de orde.

7.2.2 Uitgangspunten doorzettingsmacht 
• Doorzettingsmacht betreft het proces waarmee een passende onderwijsplek wordt bepaald. 

• Het gaat om structurele verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp met het doel een effectieve en efficiënte  

handelswijze te realiseren en snel en adequaat te kunnen reageren bij crisissituaties. 

• Profi Pendi en de gemeenten voeren het OOGO over de doorzettingsmacht. 

• Het Verzuimprotocol Regio Lekstroom wordt gevolgd. 

• In het multidisciplinair overleg (MDO) in scholen, aan de tafel van de kerngroep vindt de verbinding van  

onderwijs en jeugdhulp plaats.

7.3 Doelstellingen 

Programmalijn 7  Thuiszitters

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• Het samenwerkingsverband heeft geen verwijtbare thuiszitters. 

• Het samenwerkingsverband heeft alle (potentiele) thuiszitters in beeld. 

• Vormgeven van escalatiemodel binnen en buiten de school.

• Samenwerken met (keten)partners volgens het Verzuimprotocol Regio Lekstroom. 

• Organiseren van doorzettingskracht, in het voorkomen van inzet doorzettingsmacht.

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Voorkomen van thuiszitters (zorgplicht).

• Volgen van Verzuimprotocol Regio Lekstroom. 

• Registreren/ volgen van verzuim volgens de landelijke richtlijnen. 

• Registratie en melden van thuiszitters in LAS (met koppeling BRON).

• Uitvoeren van escalatiemodel binnen en buiten de school. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Procesafstemming met (keten)partners.

• Regie op evaluatie/ bijstelling Verzuimprotocol Regio Lekstroom. 

• Aanleveren kwartaalcijfers thuiszitters van het samenwerkingsverband in het  

internet schooldossier (ISD).

• Organiseren van doorzettingskracht. 

8. Organisatie 

8.1 Rechtspersoon 

De aangesloten schoolbesturen vormen samen de Vereniging samenwerkingsverband Profi Pendi. 

De Vereniging kent drie organen:

a. Algemene ledenvergadering 

b. Commissie van Toezicht

c. Directeur bestuurder

 Organogram 

100% ZORG 100% ONDERWIJS

OPR
MR-p
OOGO

DO

CvT

ALV

directeur bestuurder

8.1.1 Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV is de vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen36 en is ten minste belast met het 

goedkeuren van het Ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. De ALV gaat 

over de inhoud van het beleid met betrekking tot passend onderwijs en spreekt zich uit over de kwaliteit van het  

voorgestane beleid en de beleidskeuzes. De ALV wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter zonder  

stemrecht.

8.1.2 Commissie van Toezicht (CvT) 
De Commissie van Toezicht (CvT) is het intern toezichthoudend orgaan van de vereniging en bestaat uit drie  

onafhankelijke leden. Een van de leden is op voordracht van de OPR benoemd. De CvT wordt voorgezeten door een 

onafhankelijk voorzitter die geen lid is van de commissie. De CvT houdt toezicht op de kwaliteit van de processen, 

de efficiency van de bedrijfsvoering en de continuïteit van de organisatie van het samenwerkingsverband. De CvT 

vervult de werkgeversfunctie voor de directeur-bestuurder.

36  Bijlage: Deelnemende schoolbesturen
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8.1.3 Directeur-Bestuurder 
De directeur-bestuurder bestuurt het samenwerkingsverband en is verantwoording verschuldigd aan de CvT  

en voor het beleid aan de ALV. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en 

evaluatie van het strategisch beleid van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder rapporteert aan de 

CvT over het verloop van het Directeurenoverleg (evenals in geval van overleg met de medezeggenschapsraad van 

het personeel (MR-P), de OPR en het OOGO). De directeur-bestuurder bespreekt beleidsvoornemens in een vroeg 

stadium in het Directeurenoverleg op uitvoerbaarheid en effectiviteit. De directeur-bestuurder betrekt de adviezen 

van het Directeurenoverleg bij de beleidsvoorstellen naar de ALV. 

Directeurenoverleg 

Het Directeurenoverleg (DO) adviseert aan de directeur-bestuurder; het DO kan ook op eigen initiatief een beleids-

vraag agenderen en daarover advies uitbrengen. De adviezen hebben betrekking op de richting, de hoofdlijnen van 

het beleid met betrekking tot passend onderwijs en de uitvoerbaarheid ervan in de scholen.

8.1.4 Bevoegdhedenmatrix 

Bevoegdheid Voordrachtsrecht Adviesrecht
Goedkeurings- 

recht

Vaststellen profielschets 
bestuurder

ALV - OPR -

Benoeming bestuurder ALV CvT MR, OPR -

Ontslag bestuurder ALV - CvT, MR, OPR -

Schorsing bestuurder ALV - CvT -

Vaststellen profielschets 
lid CvT

ALV - OPR -

Benoeming lid CvT ALV BAC - -

Schorsing/ontslag lid CvT ALV - - -

Benoeming voorzitter ALV CvT - -

Vaststellen jaarrekening Directeur- 

bestuurder

- - CvT, ALV

Statutenwijziging en 
ontbinding

ALV - CvT -

Vaststellen Ondersteu-
ningsplan

Directeur- 

bestuur

- OPR ALV

Vaststellen begroting Directeur- 

estuurder

- CvT ALV

8.1.5 Organisatiedoelstellingen 2020-2024
• Governancemodel Profi Pendi: wijziging bestuursmodel

• Financiën: acht programmalijnen in de begroting, behoud van schoolmodel+ 

• Communicatie: helder, transparant en wederkerig 

• Rekenschap en eigenaarschap: verantwoorden en verantwoordelijkheden 

• Kwaliteitsmonitor: meten en monitoren 

• Kwaliteitscultuur: samenwerking binnen Profi Pendi

• Commissies: kwaliteit, audit en renumeratie 

8.2 Stafbureau Profi Pendi 

Profi Pendi heeft een stafbureau waar de belangrijkste ondersteunende processen worden geborgd. Het gaat hierbij 

om ondersteuning, toelaatbaarheidsverklaringen, kwaliteitszorg, financiën en communicatie. Het secretariaat is het 

eerste belangrijke aanspreekpunt.

In dienst bij het stafbureau Profi Pendi zijn: 

• Directeur

• Beleidsmedewerker  

• Officemanager   

• Coördinator AT-Team  

• Orthopedagoog/ psycholoog AT-Team   

• Onafhankelijke deskundige  

• Consulenten passend onderwijs

8.3 Medezeggenschap

Medezeggenschap is de invloed die verschillende partijen hebben op de uitvoering van passend onderwijs in het 

samenwerkingsverband. De invloed om te bepalen wat we onder een goede uitvoering van passend onderwijs  

verstaan is door medezeggenschap verdeeld. Dit noemen we ook wel inspraak en tegenspraak en hebben we op  

de volgende wijze georganiseerd: 

• In de afzonderlijke medezeggenschapsraden op de scholen.

• In de (voorlopige) MR-P van Profi Pendi – in oprichting.

• In de Ondersteuningsplanraad van Profi Pendi.

8.3.1 Ondersteuningsplanraad (OPR)
Profi Pendi heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR) die het medezeggenschapsorgaan vormt namens leerlingen, 

ouders en personeel van de schoolbesturen binnen ons samenwerkingsverband37. De OPR van Profi Pendi kent 8 

zetels voor ouders en 8 zetels voor personeel, in totaal 16 zetels. Hiermee is iedere afzonderlijke MR vertegenwoor-

digd in de OPR. 

De OPR maakt gebruik van de rechten die in de Wet medezeggenschap scholen (WMS) in de artikelen 6 en 8  

worden geboden: het recht op overleg, het initiatiefrecht en het recht op informatie. Binnen de Wet passend  

onderwijs heeft de OPR de taak om eens per vier jaar instemming te verlenen op het Ondersteuningsplan van  

Profi Pendi. In de totstandkoming van dit Ondersteuningsplan is de OPR dan ook veelvuldig betrokken. 

De OPR heeft medezeggenschap over het beleid en de verdeling van de middelen van Profi Pendi, volgt de  

voortgang van het Ondersteuningsplan en denkt mee over belangrijke thema’s op passend onderwijs. Hierover  

communiceert de OPR naar haar achterban.

De directeur-bestuurder van Profi Pendi is door het bestuur gemandateerd in het overleg met de OPR en verant-

woordt zich namens bestuur aan de OPR over de beslissingen en het beleid dat het voorstaat38. De OPR ontvangt 

jaarlijks het jaarverslag39 (inclusief continuïteitsparagraaf). Twee keer per jaar overlegt de Commissie van Toezicht 

met de OPR.

Ambities OPR

• Volledige en evenredige samenstelling OPR-leden.

• Basiskennisniveau van de OPR is op orde.

• Meer ‘in kracht zetten’ van OPR.

37  Verwijzing naar het statuut, reglement en huishoudelijk regelement

38  artikel 8, 11a en 14a WMS)

39  artikel 8, tweede lid, onder b, van de WMS
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8.3.2 MR-P - in oprichting
Profi Pendi heeft een medezeggenschapsraad van personeelsleden (MR-P) ingesteld en tevens een medezeggen-

schapsreglement opgesteld. In relatie tot het Ondersteuningsplan heeft de MR-P instemmingsrecht.

8.3.3 Geschillen medezeggenschap 
Profi Pendi is voor geschillen in de medezeggenschap aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie. Bij het 

ontstaan van een geschil zal de procedure gevolgd worden zoals vastgelegd in de Wet medezeggenschap op  

scholen, die ook geldig is voor de medezeggenschap op het niveau van ons samenwerkingsverband40.

8.4 Werkgroepen 

We hebben de komende jaren de belangrijke opdracht om met elkaar te gaan samenwerken. Een instrument hier-

voor is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende scholen. De werkgroep rondom het 

subsidieproject meer- en hoogbegaafdheid is het eerste inhoudelijke thema dat wij op niveau van het samenwer-

kingsverband met elkaar oppakken. In de komende beleidsperiode maken we meer gebruik van werkgroepen en 

klankbordgroepen in de uitwerking van de ambities uit dit Ondersteuningsplan. De gezamenlijkheid, expertise bij 

elkaar brengen en kennisdeling staat hierbinnen centraal. Ook zal het directieoverleg herstart worden.

8.5 Communicatie 

Communicatie en dialoog vormen de basis van samenwerken. In deze paragraaf beschrijven we onze communicatie 

en middelen. In 2020 volgt nog een communicatieplan dat past bij de doelstellingen in dit Ondersteuningsplan. 

Profi Pendi is een netwerkorganisatie waarin wordt samengewerkt met mensen uit verschillende disciplines en 

organisaties. De taken waar Profi Pendi voor staat kunnen zeer complex zijn. Een goede, heldere en wederkerige 

communicatie is daarom van groot belang. 

Er lopen vele lijnen van en naar de partners binnen ons netwerk. Enerzijds vanuit het stafbureau Profi Pendi waar 

alle geledingen (onder andere besturen, directeuren, schoolteams, ouders en OPR) regelmatig op de hoogte worden 

gehouden van de ontwikkelingen binnen ons samenwerkingsverband. Anderzijds vanuit de gesprekken die de  

directeur en de medewerkers van het stafbureau voeren met onder andere de directeuren, schoolteams, interne 

begeleiders, leerplichtambtenaar, medewerkers jeugdzorg gemeenten en ouders. In deze gesprekken wordt  

informatie opgehaald die van belang is voor het beleid van Profi Pendi. 

Profi Pendi benut de volgende communicatiekanalen: 

• De website bevat alle relevante documenten en informatie en beschrijvingen van ontwikkelingen. Profi Pendi is 

in schooljaar 2019-2020 bezig met de vernieuwde website gericht op informatievoorziening en vindplaats voor 

ouders en professionals.

• De schoolondersteuningsprofielen (SOP’s). Deze profielen staan op de website en in de schoolgids van de  

scholen. 

• Er verschijnt een periodieke nieuwsbrief van Profi Pendi. 

• Informatieverstrekking en begeleidende brieven richting schoolbesturen.

• Organiseren van conferenties en bijeenkomsten. De conferenties worden gehouden aan de hand van passende 

thema’s binnen ons samenwerkingsverband. 

40  Statuten Artikel 17 samenwerkingsverband Profi Pendi

8.6 Diensten binnen ons samenwerkingsverband 

Het stafbureau Profi Pendi biedt verschillende dienstverlenende ondersteuning in, en aan de betrokkenen van, het 

samenwerkingsverband. Binnen de uitvoering van passend onderwijs organiseert, faciliteert, initieert en financiert 

het stafbureau Profi Pendi. 

Tevens biedt het stafbureau Profi Pendi ondersteuning door het ter beschikking stellen van mensen en middelen, 

zoals consulenten passend onderwijs, uitwerking van beleid, informatieverstrekking, bestuurlijke opleggers, be-

leidsnotities en netwerkondersteuning. 

8.7 Kwaliteitszorg

Het Kwaliteitszorgbeleid beschrijft de uitwerking van een cyclisch kwaliteitssysteem op samenwerkingsverband- 

niveau. Dit zijn continue werk- en verbeterprocessen van de organisatie en de medewerkers, ter borging en 

verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid op verschillende domeinen. In het samenwerkingsverband werken 

we vanuit de ambities en doelstellingen in het Ondersteuningsplan en vanuit de koers die voorkomt uit onze visie  

en missie. Alle schoolbesturen, gemeenten en maatschappelijke partners trekken hierin integraal op. De uitwerking 

van het kwaliteitsbeleid betreft uniformering, standaardisering en efficiency. Dit zal verder uitgewerkt worden  

gedurende deze beleidsperiode in een kwaliteitshandboek. 

8.7.1 Kwaliteitssysteem
Het kwaliteitssysteem vormt een samenhangend  

geheel waarin de uitvoering overzichtelijk wordt weer-

gegeven op periode, onderdelen, meting en vindplek 

van de beschreven uitvoering. De onderdelen zijn  

wettelijk verplicht, evenals de onderdelen die het  

bestuur stelt op verantwoording, planning en control. 

Naast dat het de interne organisatie en deelnemende 

schoolbesturen inzicht biedt in de planning, krijgt het 

bestuur daarmee overzicht op de onderdelen van 

actieve sturing. 

Werken met het kwaliteitssysteem resulteert in: 

• Een ontwikkelingssystematiek om aan  

verbeteringen te werken.

• Een transparante werkwijze.

• Het stellen van verbetermaatregelen. 

• Een duurzame borging van voortbestaan. 

• De dialoog. 

Het ordeningskader van het kwaliteitssysteem bestaat 

uit verschillende domeinen: 

• Beleid (visie, planvorming, kwaliteitsverbetering).

• Organisatie (bestuur en management, financiën en 

samenwerking).

• Primair proces (basisondersteuning, extra onder-

steuning, toewijzing).

• Mensen (professionaliseren en inzet).

• Partners (externe samenwerking, gemeenten en 

ouders).

8.7.2 Kwaliteitscyclus 
Binnen de kwaliteitscyclus stelt het bestuur van het samenwerkingsverband zichzelf de volgende vijf vragen: 

1. Doen we de goede dingen? 

2. Doen we die dingen goed? 

3. Hoe weten we dat? 

4. Vinden anderen dat ook? 

5. Wat doen we met die wetenschap? 
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Beleidsvaststelling 
Plan 

De goede dingen doen. Wat is onze missie en visie? 

Wat willen de komende jaren 

bereiken?

Ondersteuningsplan SWV> 

onderwijsplan bestuur>/ 

schoolplan>voor een  

periode van vier jaar

Beleidsuitvoering 
Do 

De goede dingen goed doen. Wat gaan we het komend 

jaar doen? Hoe gaan we dat 

aan pakken? Hoe communi-

ceren we hierover?

Jaarplan met speerpunten/ 

uitvoering Actieplannen

Beleidsevaluatie 

Check 
Doen we dingen goed? Hoe verloopt de uitvoering?

Wat gebeurt er in het SWV?

Wat gebeurt er in de scho-

len?

Jaarverslagen

Financiële rapportages 

Monitoring 

Dialoog 

Beleidsbijstelling 
Act 

Doen we de goede dingen? Hebben we de afgelopen tijd 

gedaan wat we wilden doen?

Welke wijzigingen zijn er 

nodig in het beleid?

Evaluatie 

Bijstelling, sturing

 

8.7.3 Kwaliteitscultuur
De deelnemende schoolbesturen en hun scholen binnen Profi Pendi kennen een professionele kwaliteitscultuur41 en 

functioneren transparant en integer. We passen de kernwaarden toe in ons handelen: professioneel, perspectief en 

in verbinding.

Binnen de basiskwaliteit valt dat iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de  

kwaliteit van de taakuitvoering en streeft naar realisatie van de gezamenlijke ambities die zijn verwoord in dit  

Ondersteuningsplan.

De uitvoering vraagt bovendien om een gezamenlijke inspanning vanuit een verbetercultuur en professionaliteit  

van ons samenwerkingsverband. Dit veronderstelt een gezonde organisatie, effectieve taakverdeling, resultaat- 

gerichtheid en aanspreekbaarheid van de betrokkenen bij het samenwerkingsverband. 

8.8 Klachtenregeling

Profi Pendi kent een klachtenregeling. Binnen de klachtenregeling heeft Profi Pendi een interne en externe contact-

persoon. Profi Pendi is tevens aangesloten bij een commissie van beroep en een klachtencommissie: de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

8.8.1 Advies en bemiddeling
Indien ouders en/ of schoolbestuur het niet eens zijn met een besluit omtrent toelaatbaarheid door Profi Pendi, 

kunnen zij contact opnemen met de directeur-bestuurder van ons samenwerkingsverband voor een gesprek.  

Mocht dit niet tot tevredenheid leiden dan kunnen ouders binnen zes weken bezwaar indienen bij de landelijke 

Geschillencommissie voor passend onderwijs, waar ons samenwerkingsverband is aangesloten. 

41  Waarderingskader samenwerkingsverbanden, Inspectie van het Onderwijs

8.8.2 Landelijke onderwijsconsulenten
Ouders kunnen bij vragen ook een beroep doen op de landelijke onderwijsconsulenten. De onderwijsconsulenten 

zijn ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De onderwijsconsulenten adviseren en  

begeleiden ouders en scholen als er problemen zijn met de plaatsing van een leerling die extra ondersteuning | 

nodig heeft of als dit proces moeizaam verloopt en school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen. De  

advisering en begeleiding is kosteloos. 

8.9 Algemene verordening gegevensbeheer 

Profi Pendi ziet toe op het feit dat er alleen persoonsgegevens verwerkt worden waarvoor we een wettelijke  

grondslag hebben. Indien gegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal Profi Pendi erop toezien dat deze gegevens  

veilig verwijderd worden.

8.9.1 Functionaris gegevensbescherming (FG)
Ons samenwerkingsverband heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG). De FG van Profi Pendi is een  

externe adviseur, wat bijdraagt aan de onafhankelijke taakuitvoering. De FG is de deskundige op het gebied  

gegevensbescherming en heeft een adviserende rol richting het samenwerkingsverband voor verbeteringen. 

 

Profi Pendi is voorbereid op een datalek. De processen in Profi Pendi zijn bij een datalek voldoende en veilig  

ingericht, zodat er snel gehandeld, goed gedocumenteerd en tijdig gemeld kan worden.

8.10 Doelstellingen 

Programmalijn 8  Thuiszitters

Doelstelling en beoogd 

resultaat 

• Het samenwerkingsverband kent een bestuurlijke en organisatorische inrich-

ting die in omvang past bij de doelen en taken van het samenwerkingsverband. 

Onnodige overhead wordt voorkomen. 

• Behoud van een financieel gezonde positie. 

• Het samenwerkingsverband professionaliseert de functie van bestuur en intern 

toezicht. Dit betekent dat de governance-inrichting met ingang van dit Onder-

steuningsplan is gewijzigd. 

Verantwoordelijkheden  

samenwerkingsverband 

(schoolbesturen)

• Functioneert transparant en integer binnen een professionele kwaliteitscultuur. 

• Werkt samen. Samenwerken is een verplichting, geen vrijblijvendheid. 

• Communiceert helder, transparant en in dialoog. 

• Legt rekenschap aan elkaar af. 

• Monitort en meet kwaliteit met een vaste set van instrumentaria. 

Verantwoordelijkheden  

stafbureau Profi Pendi

• Borgt ondersteunende processen in het kwaliteitsbeleid. 

• Voert het secretariaat. 

• Regisseert voorkomen van langdurig arbeidsverzuim. 

• Verantwoordt zich in het overleg met de OPR namens het bestuur van het  

samenwerkingsverband. 

• Organiseert conferenties en bijeenkomsten in relatie tot de doelstellingen uit 

het Ondersteuningsplan. 

• Biedt ondersteunende dienstverlening.  
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9. Financiën 

Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop het samenwerkingsverband het te voeren beleid koppelt aan de 

beschikbare middelen, uitmondend in een meerjarenbegroting. Tevens wordt het financieel beleid beschreven 

en is een risicoanalyse opgenomen. 

9.1 Schoolmodel plus 

In de verdeling van de financiële middelen heeft het samenwerkingsverband gekozen voor het schoolmodel. Dit 

betekent dat het beschikbare geld onder de schoolbesturen is verdeeld op basis van leerlingaantallen. Het samen-

werkingsverband richt daarmee geen eigen extra ondersteuning in en levert geen centrale expertisediensten  

(expertisemodel). Het samenwerkingsverband heeft daarmee geen experts in dienst. De plus achter het school- 

model betekent dat een deel van de extra ondersteuningsmiddelen door het samenwerkingsverband beschikbaar 

wordt gesteld in ondersteuning (consulenten passend onderwijs, AT-Team, tweede deskundige) en arrangementen. 

Dit is op basis van maatwerkondersteuning voor de leerling (leerling model). 

De totale baten van het samenwerkingsverband dalen de komende jaren van ongeveer € 9,4 miljoen naar ongeveer 

€ 8,7 miljoen. Dit is het gevolg van het feit dat het aantal basisschoolleerlingen licht daalt. Van dit bedrag draagt het 

samenwerkingsverband via de wettelijke voorschriften ongeveer € 4,6 miljoen ondersteuningsbekostiging af aan 

SBO-, en SO-scholen. De resterende € 4,5 miljoen wordt ingezet via 8 programmalijnen. Verreweg de meeste  

middelen (€ 220 bruto per leerling basisonderwijs en € 57 per leerling speciaal basisonderwijs) worden ingezet  

via programma 1a, tabel 9.3. Hierop wordt via programma 2b. een correctie aangebracht, in verband met SBO- 

verwijzingen die de schoolbesturen in het verleden deden en waarvan zij volgens afspraak binnen het samen- 

werkingsverband zelf de kosten dragen. Programma 2 arrangementen, wordt geïntensiveerd. 

9.2 Doelstellingen 

• Profi Pendi is financieel gezond en voldoet op korte en lange termijn aan haar financiële verplichtingen, rekening 

houdend met de risico’s.

• Het samenwerkingsverband maakt efficiënt en effectief gebruik van de middelen. 

• De uitgaven van het samenwerkingsverband blijven binnen de beschikbare rijksmiddelen en de begroting.

9.3 Meerjarenbegroting – opzet en inhoud 

De meerjarenbegroting wordt opgesteld per kalenderjaar en heeft in de reeds gepubliceerde versie een indicatief 

karakter, dat wil zeggen dat op hoofdlijnen getoond wordt welke baten verwacht worden en hoe de middelen naar 

verwachting besteed gaan worden op grond van de eerder in dit plan gepresenteerde inhoudelijke keuzes. 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, alsmede een geactualiseerde meerjarenbegroting. De jaarlijkse begroting 

strekt ter formele vaststelling, op basis hiervan worden budgethouders geautoriseerd uitgaven te doen. De jaarlijkse 

actualisatie van de meerjarenbegroting richt zich op het presenteren van een actuele indicatie voor de komende 

vier jaren. 

ProfiPendi maakt efficiënt 

en effectief gebruik van de 

middelen.



68 Ondersteuningsplan 2020- 2024 69Ondersteuningsplan 2020- 2024

De begroting bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

a. de baten;

b. de wettelijk verplichte afdrachten aan het SBO en SO;

c. de kosten van de overige activiteiten van het samenwerkingsverband (programma’s).

De lasten onder c. worden gepresenteerd in een programmatische opzet. Deze programmatische opzet houdt in  

dat de lasten op hoofdniveau niet gerubriceerd zijn naar kostensoorten, maar naar doelen en activiteiten in het 

Ondersteuningsplan. De meerjarenbegroting kent de volgende hoofdonderdelen en programma’s. 

Baten

Verplichte afdracht aan SBO 

Verplichte afdracht aan SO 

Programmatische activiteiten 

Programma 1a. Basisondersteuning; budgetten voor de schoolbesturen - bruto 

Programma 1b. Consulenten passend onderwijs

Programma 1c. Integrale kwaliteitszorg 

Programma 2a. Extra ondersteuning (arrangementen) 

Programma 2b. Verwijzingen SBO door de schoolbesturen (baten voor het swv!) 

Programma 2c. Garantiestelling SBO (tijdelijk) 

Programma 2d. Ondersteuningstoewijzing – AT-Team 

Programma 3. Dekkend netwerk 

Programma 4. Doorlopende lijn 

Programma 5. Taal 

Programma 6. Hoogbegaafdheid 

Programma 7. Thuiszitters 

Programma 8. Bestuur, organisatie, administratie en communicatie 

De blauwe en oranje blokken zijn communicerende vaten. Uit de baten (groene regel) dienen allereerst de wettelijk 

verplichte afdrachten aan SBO en SO bekostigd te worden (de blauwe regels). Wat resteert is beschikbaar voor de 

programma’s (de oranje regels). 

9.3.1 Baten 
Het samenwerkingsverband ontvangt van de rijksoverheid twee hoofdbudgetten: een budget voor lichte onder- 

steuning en een budget voor zware ondersteuning. Ze vormen één lumpsum die het samenwerkingsverband  

grotendeels naar eigen inzicht kan besteden. Beide budgetten betreffen een bedrag per leerling. Minder leerlingen 

betekent dus minder baten en omgekeerd. De baten zijn gebaseerd op de leerlingenprognoses42. Daarnaast kan er 

sprake zijn van aanvullende baten, bijvoorbeeld subsidies. 

Op 1 januari 2023 wordt de vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs doorgevoerd. Hierdoor zal de systematiek 

van de bekostiging belangrijke wijzigingen ondergaan. Voor het samenwerkingsverband zijn de meest in het oog 

lopende veranderingen:

• De bekostiging gaat volledig plaatsvinden per kalenderjaar. 

• De verplichte afdracht aan SBO en SO gaat per kalenderjaar lopen. 

• De teldatum wordt 1 februari (hierdoor heeft het samenwerkingsverband al vroeg in het voorjaar zicht op de 

baten en verplichte afdrachten komend kalenderjaar). 

• De peildatum in verband met groei van SO en SBO vervalt. 

• De rechtstreekse bekostiging van het SBO voor de eerste 2% van de ondersteuningsbekostiging vervalt (het 

samenwerkingsverband moet ook de eerste 2% ondersteuningsbekostiging gaan betalen en gaat de hiervoor 

benodigde middelen ook ontvangen. Dit betekent dat zowel de baten als de verplichte afdrachten SBO van het 

samenwerkingsverband met ongeveer € 1,4 miljoen gaan stijgen. 

9.3.2 Verplichte afdrachten 
Een kernpunt van het stelsel passend onderwijs is dat het samenwerkingsverband de ondersteuningsbekostiging 

betaalt van de door haar verwezen leerlingen SBO en SO. Dit betreft een bedrag per leerling. De verplichte afdrachten 

in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de leerlingenprognoses. 

Het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag voor de afdracht aan het SBO betreft in de situatie van het  

samenwerkingsverband een bruto bedrag. De schoolbesturen betalen voor de door hen verwezen SBO -leerlingen  

(zie programma 2b.) en het samenwerkingsverband bekostigt de overige SBO-leerlingen (bijvoorbeeld de onder- 

instroom). De feitelijke kosten die het samenwerkingsverband maakt voor de verwijzingen SBO is het saldo tussen 

de lasten van de verplichte afdracht en de baten onder programma 2b (zie onderstaand schema). 

Specificatie sbo 2020 2021 2022 2023 2024

Totale kosten sbo 1.719.871 1.594.782 1.611.878 1.633.977 1.671.504

Voor rekening van schoolbesturen -1.275.373 -1.130.703 -1.074.903 -1.019.277 -961.842

Voor rekening van samenwerkingsverband 444.498 464.079 536.975 614.700 709.622

9.3.3 Programma’s 
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht uit welke onderdelen de lasten per programma bestaan. 

Programma 1a. – Basisondersteuning, budgetten voor de schoolbesturen (bruto) 

Via dit programma ontvangen de schoolbesturen een bedrag voor het realiseren van de basisondersteuning  

(inclusief bepaalde vormen van extra ondersteuning). Het budget dat de schoolbesturen ontvangen bestaat uit een 

bedrag per leerling per kalenderjaar, gebaseerd op de voorafgaande teldatum. Het bruto bedrag per leerling BAO is in 

deze ondersteuningsplanperiode in principe € 220 per leerling, gelijk aan het bedrag dat de schoolbesturen in 2019 

ontvingen. Het bedrag per leerling SBO bedraagt in deze ondersteuningsplanperiode in principe € 57 per leerling. 

Met de schoolbesturen worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van verantwoorden van deze budgetten. 

Onder programma 1a. is ook de afdracht aan samenwerkingsverband PassenderWijs begroot (€ 87.800). 

Programma 1b. – Consulenten passend onderwijs 

Hier is de formatie voor de consulenten passend onderwijs begroot, 5,6 fte. Tevens zijn hier voor deze groep  

medewerkers de bijhorende overige personele lasten begroot, zoals scholing e.d. 

42  Bijlage: leerlingenprognose 



70 Ondersteuningsplan 2020- 2024 71Ondersteuningsplan 2020- 2024

Programma 1c. – Integrale kwaliteitszorg 

Onder dit programma zijn de kosten begroot van de activiteiten (bijeenkomsten e.d.) en de te hanteren software in 

het kader van de integrale kwaliteitszorg. De softwareprogramma’s die gebruikt worden zijn software voor SOP’s en 

Kindkans. 

 

Programma 2a. – Extra ondersteuning (arrangementen) 

Hier zijn de kosten opgenomen voor de vanuit het centrale budget van Profi Pendi te bekostigen arrangementen. 

Uitgegaan wordt van een bedrag van € 500.000.

Programma 2b. – Verwijzingen door de schoolbesturen naar SBO  

In dit programma wordt een deel van het in programma 1a. aan de schoolbesturen toegekende budget weer  

ingehouden, omdat de schoolbesturen financieel verantwoordelijk zijn voor hun verwijzingen naar het SBO. De  

kosten betreffen de deelname boven de 2%, hiervoor is het samenwerkingsverband financieel verantwoordelijk. 

Deze kosten worden per schooljaar omgeslagen naar rato van het totaal aantal verwezen leerlingen per meest 

recente teldatum.  

  

Programma 2c. – Garantiestelling SBO-scholen 

Dit betreft een tijdelijk programma, een met twee SBO-scholen (De Evenaar en De Wissel) overeengekomen  

overgangsregeling die nog doorloopt in 2020 en 2021.  

 

Programma 2d. – Ondersteuningstoewijzing AT-Team 

Hier zijn de kosten opgenomen van het team dat gaat over het toekennen van arrangementen en TLV’s. 

Programma 3. – Dekkend netwerk 

Onder dit programma is een budget begroot dat beschikbaar is voor pilots en innovaties die blinde vlekken in het 

dekkend netwerk moeten gaan opvullen. 

Programma 4. – Doorlopende lijn 

Onder dit programma zijn de kosten begroot van beleidsontwikkeling, projecten, bijeenkomsten en dergelijke in het 

kader van dit programma. 

Programma 5. – Taal 

Onder dit programma zijn de kosten begroot van beleidsontwikkeling, projecten, bijeenkomsten en dergelijke in het 

kader van dit programma. 

Programma 6. – Hoogbegaafdheid 

Dit programma is de financiële vertaling van het project (hoog)begaafden, waarvoor ook subsidie is toegekend door 

het Ministerie van OCW. Programma 6 toont de totale projectkosten. De subsidiebaten zijn opgenomen onder de 

baten (geoormerkte subsidies). 

Programma 7. – Thuiszitters 

Onder dit programma zijn de kosten begroot van beleidsontwikkeling, projecten, bijeenkomsten en dergelijke in het 

kader van dit programma. 

Programma 8. – Bestuur, organisatie, administratie 

Dit programma betreft in de eerste plaats de kosten voor het bestuurlijk, organisatorisch en administratief  

functioneren van het samenwerkingsverband. Ook zijn er kosten opgenomen voor huisvesting en communicatie. 

Alle personele lasten, met uitzondering van de consulenten passend onderwijs en de leden van het AT-Team, zijn 

ook begroot in dit programma. 

9.3.4 Totaalbeeld 
Als we de informatie uit de voorgaande paragrafen samenvoegen ontstaat het volgende indicatieve beeld: voor 

2020 betekent deze indicatieve begroting, de begroting conform de nieuwe systematiek. Leidend blijft de reeds 

vastgestelde begroting 2020. Voor 2021 geeft de begroting een indicatie hoe de later dit jaar op te stellen begroting 

2021 er uit zal gaan zien. Dit geldt eveneens voor de volgende jaren. 

   Meerjarenbegroting kalenderjaar
 

Baten     2020 2021 2022 2023  2024

 

 lichte ondersteuning     2.868.204  2.830.875  2.782.832   2.721.101  2.661.002  

zware ondersteuning    6.416.372  6.324.814   6.220.099  6.085.991  5.958.548  

verevening zware ondersteuning   -283.492  0    

grensverkeer sbo in    120.194  78.375   78.375  78.375  78.375 

regeling schoolmaatschappelijk werk   29.519  29.519  29.519  29.519  29.519 

overige baten    0  0  0  0  0 

geoormerkte subsidies en bijdragen  voor specifieke

programma’s in het ondersteuningsplan   165.000  98.080  98.244  0  0

        

Totale baten     9.315.797  9.361.663  9.209.069  8.914.985  8.727.444 

          

 

Lasten     2020 2021 2022 2023 2024

 

afdracht so, teldatum, (via DUO)   2.583.810  2.676.832  2.676.832  2.676.832 2.676.832

afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so),  

ondersteuningsbekostiging    185.559  162.386  162.386  162.386  162.386 

afdracht so, peildatum, (tussentijdse groei so), 

basisbekostiging    69.635  58.976  58.976  58.976  58.976 

grensverkeer sbo uit    89.623  5.004  5.004  5.004  5.004 

overdrachtsverplichting aan sbo   1.719.871  1.594.782   1.611.878   1.633.977   1.671.504  

totaal afdrachten    4.648.498  4.497.980  4.515.075  4.537.174  4.574.701 

          

Programma 1a Basisondersteuning (bruto bedrag)  3.470.962  3.443.595  3.358.487   3.277.087   3.220.107  

Programma 1b Consulenten    460.250  455.250  455.250  455.250   455.250  

Programma 1c Integrale kwaliteitszorg   85.000  100.000  100.000  100.000  100.000 

Programma 2a Extra ondersteuning   500.000  500.000  500.000  500.000  500.000 

Programma 2b Verwijzingen sbo door schoolbesturen  -1.275.373  -1.130.703  -1.074.903  -1.019.277  -961.842 

 Programma 2c Garantiestelling sbo   58.000  21.000  0  0  0 

Programma 2d Ondersteuningstoewijzin- AT team  106.480  106.480  106.480  106.480  106.480 

Programma 3 Dekkend netwerk   200.000  200.000  200.000  200.000  200.000 

Programma 4 Doorlopende lijn   58.333  58.333  58.333  58.333  58.333 

Programma 5 Taal    58.333  58.333  58.333   0  0  

Programma 7 Thuiszitters    58.333  58.333  58.333  58.333  58.333 

Programma 8 Bestuur, organisatie, administratie  568.286  498.286   498.286   498.286   498.286  

totaal programma’s     4.650.05 4.543.729  4.536.343  4.292.825  4.293.280  

         

Totale lasten    9.298.555  9.041.709   9.051.418   8.829.999   8.867.981  

        

Resultaat     17.243  319.954  57.651  84.986  -140.537

 
 
9.4 Risicoanalyse 

Profi Pendi heeft in haar jaarverslag 2018 een uitvoerige risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen opgenomen. In 

deze paragraaf vindt actualisatie van deze risicoanalyse plaats. Deze actuele risicoanalyse is enerzijds gebaseerd op 

inbreng van in- en externe deskundigheid en anderzijds op een werksessie die gehouden werd tijdens de ALV van 9 

maart 2020. De risicoanalyse in deze paragraaf is gestructureerd aan de hand van de drie hoofdonderdelen van de 

begroting: baten, verplichte afdrachten en programma’s. 
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9.4.1 Baten 
Dit onderdeel bevat geen bijzondere risico’s. Het samenwerkingsverband kan op basis van adequate leerling- 

prognoses haar baten afdoende inschatten. Er is één additionele subsidie (HB), waarvan bekend is wanneer deze 

afloopt. Een kwalitatief proces van begroten en tussentijdse rapportages is dé beheersmaatregel op dit onderdeel. 

9.4.2 Verplichte afdrachten 
De verplichte afdrachten aan het SBO vormen voor het samenwerkingsverband een beperkt risico, omdat de 

schoolbesturen aangeslagen worden voor de verwijzingen. De verplichte afdrachten aan het SO vormen voor het 

samenwerkingsverband een iets groter risico, omdat deze volledige voor rekening van het samenwerkingsverband 

komen. Hier geldt echter dat de aantallen, zowel op de tel- als op de peildatum, tamelijk stabiel waren de afgelopen 

jaren. Twee beheersmaatregelen zijn van belang. In de eerste plaats is er doorlopende monitoring. Daarnaast wordt 

dit risico in het buffervermogen verdisconteerd. 

9.4.3 Programma’s 
In onderstaand schema worden per programma de geïnventariseerde risico’s getoond, alsmede de mogelijke  

beheersmaatregelen. 

Mogelijke risico’s (Mogelijke) Beheersmaatregelen 

Pr. 1a. Budgetten basisondersteuning

Er zijn scholen die de basiskwaliteit (waarderingskader Inspectie 

van het Onderwijs) niet realiseren en daarmee niet voldoen aan het 

niveau van de basisondersteuning in het samenwerkingsverband.

Handhaving door de Inspectie van het Onderwijs. Het bestuur dient 

de herstelopdracht te realiseren.

Schoolbestuur verantwoordt zich in de ALV over diens kwaliteit.

Er zijn scholen die de overeengekomen basisondersteuning niet 

realiseren.

Het schoolbestuur handhaaft hierop en verantwoordt zich in de 

ALV. Het samenwerkingsverband monitort de kwaliteit en voort-

gang.

Medewerkers van scholen zijn onbekend met de inhoud van het 

begrip basisondersteuning, dan wel niet in staat dit te realiseren.

Het schoolbestuur voorziet in de informatievoorziening, scholing 

en professionalisering van haar medewerkers. Het samenwerkings-

verband biedt ondersteuning op de ondersteuningsvraag van het 

betreffende schoolbestuur.

De ondersteuning die de consulenten passend onderwijs bieden, 

verloopt niet naar de tevredenheid van de scholen.

Het samenwerkingsverband voert strategisch personeelsbeleid en 

professionaliseringsbeleid van diens medewerkers uit. Middels  

monitoring (tevredenheid en kwaliteitscultuur) heeft het 

samenwerkingsverband zicht op de samenwerking en acteert hier 

vroegtijdig op.

De wettelijke bepalingen en afspraken in het samenwerkingsver-

band rondom de SOP’s worden niet nageleefd, waardoor het zicht 

op het dekkend netwerk onvolledig is.

De schoolbesturen handhaven hierop en verantwoorden zich over 

de kwaliteit en termijn van herstel binnen de ALV.

Schoolbesturen en hun scholen voldoen niet aan de wettelijke 

zorgplicht.

Inspectie handhaaft hierop sinds november 2019. Het bestuur heeft 

een resultaatsverplichting. Het samenwerkingsverband heeft een 

‘meldingsplicht’ naar de Inspectie.

Programma 2 – Extra ondersteuning

Het voor de arrangementen beschikbare budget blijkt ontoereikend. Toekenning middelen van arrangementen overwegen (binnen budget).

Budget arrangementen heroverwegen.

Het onderzoek naar de variatie van het S(B)O- aanbod kent onvol-

doende voortgang of resultaten. De deelname aan het S(B)O daalt niet.

Onderzoeken hoe de toestroom SBO verloopt. Inzetten op  

tijdelijkheid in de termijn van de TLV’s. 

De spreiding, dubbeling, hiaten waar de extra ondersteuning  

plaatsvindt binnen het samenwerkingsverband is niet helder.

Alleen de extra ondersteuning die in de SOP’s beschreven staat, 

heeft een officiële status extra ondersteuning.

Programma 3 – Dekkend netwerk

Het samenwerkingsverband heeft ‘verwijtbare thuiszitters’. Analyseren welke voorzieningen er niet of te weinig zijn en deze reali-

seren (voorbeeld: kinderen met psychiatrische gedragsproblematiek).

Er zijn wachtlijsten voor de jeugdhulp, waardoor de leerling niet 

tijdig de passende ondersteuning krijgt die hij/ zij nodig heeft. 

De Inspectie van het Onderwijs wijst samenwerkingsverbanden  

op de mogelijkheden die de Variawet biedt; een passende tussen-

oplossing waarbij voortgang onderwijs wordt doorgezet, al dan  

niet in een school. Het samenwerkingsverband voert gesprekken 

met gemeenten over wachtlijsten jeugdhulp.

Programma 4 – Doorgaande lijn

Doorbroken overstap van KO naar PO en VO. Breuklijnen in  

overstappen vanuit een medische voorziening, uit het buitenland, 

vanuit een vrijstelling 5 onder a.

Samenwerkingen door gemeenten, schoolbesturen en het samen-

werkingsverband. 

Hanteren van Verzuimprotocol Lekstroom, gezamenlijke aanpak in 

werkgroep initiatieven (doorgaande lijn, KO-PO, PO-VO).

Programma 5 - Taal

Leerlingen voor wie het dekkend aanbod taal bedoeld is, maken er 

geen gebruik van.

Zicht op het dekkend netwerk van aanbod middels de  

“Ondersteuningskaart van Profi Pendi”. 

Extra ondersteuningsaanbod staat in de SOP’s. Het samen- 

werkingsverband heeft een totaaloverzicht (matrix) van de SOP’s  

en actualiseert deze op basis van de beschikbare SOP’s. 

Schoolbesturen wijzen nieuwkomers bij schoolaanmelding catego-

risch af. 

Er is gezamenlijk toelatingsbeleid op specifieke doelgroepen 

geformuleerd. In de ALV vindt de verantwoording op de uitvoering 

hierover plaats. 

Programma 6 - Hoofdbegaafdheid

Schoolbesturen hebben het HB-aanbod niet in de basis- 

ondersteuning opgenomen.

De voortgang van het HB-project loopt vertraging op. 

De schoolbesturen leggen rekenschap af aan elkaar over de  

invulling en uitvoering van het HB- aanbod binnen hun bestuur. 

De stuurgroep HB houdt voortgang in de gaten en neemt hier- 

binnen adequate besluiten.

Pr. 7 – Thuiszitters

De schoolbesturen hebben hun potentiële thuiszitters onvolledig in 

beeld. 

De consulenten passend onderwijs voeren het cyclische gesprek 

met de scholen hierover en kunnen ondersteunen in de acties die 

hier mogelijk uit voortkomen. 

Escalatiemodel en protocol zijn onvoldoende bekend bij  

bestuurders en directeuren.

De schoolbesturen organiseren het escalatiemodel in de school. Het 

samenwerkingsverband organiseert dit op niveau van de gemeente. 

Programma 8 – Bestuur, organisatie, administratie

Het samenwerkingsverband wordt in het herstelonderzoek door de 

Inspectie wederom onvoldoende bevonden. 

Het samenwerkingsverband kan zich onvoldoende verantwoorden 

binnen de kwaliteitsgebieden. 

De schoolbesturen hebben als netwerkorganisatie de resultaat- 

verplichting binnen de verschillende kwaliteitsgebieden (Onder-

wijsresultaten, Kwaliteitszorg en Ambitie, Financieel Beheer). 

De Inspectie handhaaft hierop. 

Onvoorziene gebeurtenissen ten aanzien van de AVG. Het samenwerkingsverband kent een protocol voor datalekken en 

past deze toe.

Het samenwerkingsverband heeft een security officer en een  

functionaris gegevensbescherming.

Het samenwerkingsverband als werkgever (gebruikelijke risico’s: 

uitval, conflicten, etc.)

Adequaat personeelsbeleid voeren en in het buffervermogen  

verdisconteren.
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De algemene conclusie uit de risicoanalyse luidt dat het samenwerkingsverband een voorname rol toegedicht  

wordt met betrekking tot voorlichten, communiceren, signaleren, aanspreken en analyseren (bijvoorbeeld van 

verantwoordingen). Dit is nadrukkelijk een kentering in het tot dusver gevoerde beleid!  

De risicoanalyse vertaalt zich in financiële zin zowel naar de meerjarenbegroting als naar de balans van het  

samenwerkingsverband (buffervermogen). Met betrekking tot de meerjarenbegroting is de conclusie dat genoemde 

beheersmaatregelen niet moeten leiden tot opname van extra budgetten in programmalijn 2 extra ondersteuning. 

Met betrekking tot het buffervermogen blijkt uit de risicoanalyse dat het samenwerkingsverband vooral buffer- 

vermogen dient aan te houden in verband met: 

• de verplichte afdrachten aan SBO en (met name) SBO; 

• de risico’s die voortvloeien uit werkgeverschap;

• overige onvoorziene risico’s. 

We taxeren het gewenste buffervermogen op € 500.000; resp. € 200.000, € 200.000 en € 100.000. 

Het samenwerkingsverband beschikt ultimo 2019 over een eigen vermogen van € 900.000. Er zijn derhalve  

middelen beschikbaar om de komende jaren in te zetten op de uitvoering van het Ondersteuningsplan. 

Bovenstaande risicoanalyse zal de komende jaren bij het opstellen van het jaarverslag en bij het opstellen van de 

(meerjaren)begroting geactualiseerd worden. 

9.5.Financieel beleid 

9.5.1. Planning- en Controlcyclus 
Profi Pendi hanteert een planning- en-controlcyclus (P&C-cyclus) gericht op het in control zijn en blijven. De  

financiële en de personeels- en salarisadministratie zijn belegd bij Adequatum in Leusden. Extern financieel  

advies wordt betrokken bij Infinite Financieel. 

De P&C-cyclus bestaat uit de volgende (hoofd)onderdelen: 

• Kaderbrief - oktober 

• Meerjarenbegroting - december 

• Tussentijdse financiële rapportages, incl. eindejaarsprognose - april, juli, oktober en januari 

• Jaarverslag – maart

• Kengetallen 

In het kader van het opstellen van het financieel beleid in deze paragraaf is ook opnieuw nagedacht over de wen-

selijke waarden van de financiële kengetallen. Profi Pendi wil in de komende planperiode de volgende waarden 

nastreven: 

• liquiditeit  :  1,25 á 1,5% 

• rentabiliteit  : tussen de -2 en + 3% 

• solvabiliteit   : 45 á 65%, 

• buffervermogen : € 500.000

9.5.2 Indexeringen 
De meerjarenbegroting bevat om praktische redenen geen indexeringen van de baten en de lasten. Enerzijds zijn 

deze moeilijk te voorspellen. Anderzijds geeft de meerjarenbegroting ook (of juist) zonder indexeringen een reëel 

beeld van de beleidsvoornemens en de wijze waarop doelen aan middelen zijn gekoppeld. 

Nadat Profi Pendi haar kalenderbegroting heeft vastgesteld worden de tarieven die de overheid hanteert nog twee 

of drie keer geïndexeerd. Hierdoor beschikt Profi Pendi over meer baten dan verwacht. Een deel van de indexering 

gaat op aan de verplichte afdrachten aan SBO en SO, want de te betalen bedragen ondersteuningsbekostiging wor-

den navenant geïndexeerd. Daarnaast zijn de indexeringen bedoeld om cao-verhogingen te compenseren. Ook hier 

heeft Profi Pendi mee te maken. Het is goed denkbaar dat er indexeringsgeld resteert na verwerking van de hogere 

verplichte afdrachten en cao-kosten. Profi Pendi zal dit jaarlijks in november bepalen. Indien er sprake is van een 

positief saldo zal dit in het kader van programma 1a. worden uitgekeerd aan de schoolbesturen. Indien het bedrag 

voor een bepaald schoolbestuur minder is dan € 100, vindt geen uitkering plaats. 

9.5.3 Overige aspecten van financieel beleid 
De bedragen voor de schoolbesturen zijn gegarandeerd nadat begroting en jaarplan zijn goedgekeurd door de ALV. 

Dit betreft het programma 1a. dat een uitkering kent in de vorm van een vastgesteld bedrag per leerling. Ook meer-

jarig stelt Profi Pendi zich ten doel de in de meerjarenbegroting getoonde indicatieve bedragen te realiseren. Onder 

meer om deze toezegging te realiseren houdt het samenwerkingsverband een bepaald buffervermogen aan. Dit 

betekent dat indien bepaalde baten of lasten tegenvallen Profi Pendi ten laste van haar financiële buffer de aan de 

schoolbesturen voorspelde bedragen gestand kan doen houden. 

De directeur-bestuurder is budgethouder van alle begrotingsposten en verantwoordelijk voor realisatie van het  

begrote financieel resultaat. Afwijkingen worden gerapporteerd in de tussentijdse financiële rapportages.  

Onderschrijdingen op een post kunnen gebruikt worden om overschrijdingen op een andere post te compenseren. 
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  Bijlagen 

Nu niet bijgevoegd 

Dit deel omvat de bijlagen van het Ondersteuningsplan. 

Het betreft: 

Bijlage: Deelnemende schoolbesturen 

Bijlage: uitwerking preventieve en licht curatieve interventies (met voorbeelden)

Bijlage: Toelaatbaarheidscriteria SBO en SO (cluster 3 en 4), vaststelling ALV 7 mei 2020 

Bijlage: OPP als betekenisvol document 

Bijlage: concept Beleidsplan Onderwijs-zorgarrangementen regio Lekstroom

Bijlage: concept Beleid terugplaatsing 

Bijlage: Ondersteuningsniveaus dyslexiebegeleiding 

Bijlage: Ondersteuningsroute (i.o.) 

Bijlage: leerlingenprognose 

Profi Pendi  

ziet ouders  

als educatief  

partner. 
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