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Ondersteuningsplan
SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS
GOEREE-OVERFLAKKEE
2019-2023

INLEIDING
Voor u ligt het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs GoereeOverflakkee (SWV PVO) voor de periode 2019 -2023.
Dit plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen docenten, ouders, coördinatoren onderwijsondersteuning (COO), management, ondersteuningsplanraad, bestuurders, gemeente en andere betrokkenen.
Hiermee is een vervolg gegeven op het eerste plan dat bij de start van Passend Onderwijs was opgesteld.
Het ondersteuningsplan beschrijft hoe passend onderwijs vorm en inhoud krijgt in het voortgezet onderwijs op
Goeree-Overflakkee en in het SWV PVO. Voor alle leerlingen willen we realiseerbaar onderwijs dat het best bij
hen past. Daarvoor is niet alleen een goed ondersteuningsplan nodig, maar vooral de blijvende inzet,
professionaliteit en betrokkenheid van alle medewerkers binnen het samenwerkingsverband en de daaraan
verbonden scholen. De steun en het vertrouwen van de ouders van onze leerlingen is daarbij essentieel. Samen
werken we aan goed en passend onderwijs voor alle leerlingen!
Marleen van Berkum
Directeur-bestuurder

SWV PVO_OP_2019-2023_versie 4 juni 2021

1

Leeswijzer
Kleuren
In het ondersteuningsplan wordt regelmatig gebruik gemaakt van kleuren.
Onderstaand model gebruiken wij om de ondersteuningsstructuur te duiden. Ieder fundament staat voor een
bepaald deelgebied en heeft een eigen kleur. De doelen die in het plan worden beschreven en behoren bij een
deelgebied hebben deze zelfde kleur.
Bijvoorbeeld:
Basisondersteuning

Begrippen en afkortingen
Alle vaktermen en afkortingen worden nader toegelicht in hoofdstuk 8 Begrippen- en afkortingenlijst.
Leesbaarheid
Omwille van de leesbaarheid is ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.
Als er gesproken wordt over ouder, worden ouder(s)/verzorger(s) bedoeld.
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1. Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee
Wettelijke opdracht
Uitgangspunten van het samenwerkingsverband op basis van de wettelijke taken zoals genoemd in Wet op het
Voortgezet Onderwijs art. 17a1, lid 6.
•

•

•

•

Vaststellen van het ondersteuningsplan.
Elke vier jaar moet een samenwerkingsverband een ondersteuningsplan opstellen. Voordat deze door het
bestuur van het samenwerkingsverband definitief vastgesteld kan worden, moet het ‘op overeenstemming
gericht overleg’ (OOGO) voeren met de gemeente. De ondersteuningsplanraad (OPR) moet vervolgens haar
instemming geven op het ondersteuningsplan.
Beoordelen of leerlingen aangewezen zijn op het LWOO of toelaatbaar tot PrO of VSO.
Het samenwerkingsverband beslist of een leerling kan worden toegelaten tot het Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO). Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven,
vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband.
Het verdelen van de ondersteuningsmiddelen.
Het samenwerkingsverband ontvangt middelen voor onderwijsondersteuning aan leerlingen. Over het
gevoerde beleid en de inzet van het geld legt het samenwerkingsverband jaarlijks verantwoording af in zijn
jaarverslag. Hierin informeert zij de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen
het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen.
De aangesloten scholen adviseren, op verzoek van hun bevoegd gezag, over de ondersteuningsbehoefte van
hun leerling(en).

In het ondersteuningsplan staat de visie beschreven van het samenwerkingsverband, waarmee sturing aan de
organisatie en de inrichting van zowel de inhoudelijke als de financiële kant van passend onderwijs wordt
gegeven. De activiteiten die door SWV PVO Goeree-Overflakkee worden uitgevoerd komen voort uit deze visie.
Met passend onderwijs wil de overheid2 bereiken dat:
- alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
- een kind naar een reguliere school gaat als dat kan;
- een kind naar het speciaal onderwijs gaat wanneer intensieve begeleiding nodig is;
- scholen de mogelijkheden hebben om ondersteuning op maat in te zetten;
- de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind uitgangspunten zijn, niet de beperkingen;
- kinderen niet langdurig thuiszitten.

1
2

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2019-02-01/#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel17a
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs
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Samenwerkingsverband VO 2805 deel van een geheel
Alle schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs zijn op het gebied van passend onderwijs verenigd in
een samenwerkingsverband. Op Goeree-Overflakkee betreft het Samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs (PO2811) en Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs (VO2805). Deze twee
samenwerkingsverbanden werken intensief samen, deze samenwerking is geborgd in een
samenwerkingsovereenkomst. In de praktijk komt het erop neer dat er één gezamenlijke werkorganisatie is:
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee (SWV GO).
SWV GO beslaat het hele eiland Goeree-Overflakkee met in totaal 9 schoolbesturen PO en 3 schoolbesturen VO.
In bijlage 1 (overzicht schoolbesturen) zijn de aangesloten voortgezet onderwijs scholen genoemd.

Circa 7.6003 leerlingen volgen onderwijs op één van de 35 scholen voor primair en voorgezet onderwijs op
Goeree-Overflakkee. Het SWV PVO is verantwoordelijk voor circa 3.3004 leerlingen.

3
4

Teldatum 1 oktober 2018
Teldatum 1 oktober 2018

SWV PVO_OP_2019-2023_versie 4 juni 2021

6

Onderstaande figuur geeft de regio weer van het SWV GO, dit is dezelfde regio als die van de gemeente
Goeree-Overflakkee.

Het doel van het ondersteuningsplan is drieledig.
- Het is het visiedocument voor passend onderwijs voor de komende vier jaren en benoemt de ambities
en de doelen die het SWV PVO de komende periode van vier jaar wil behalen.
- Een beschrijving van de wettelijke taken, kernthema’s en de inrichting van het SWV PVO.
- Een beknopte uitwerking van de onderwijsondersteuningsroute in de scholen en de werkwijze en het
beleid zoals dat binnen het samenwerkingsverband is afgesproken.
Het samenwerkingsverband en documenten
▪ Iedere vier jaar wordt een ondersteuningsplan opgesteld met daarin de beleidslijnen, ambities/doelen voor
de komende vier jaar.
▪ Jaarlijks wordt in november/december een beleidsrijke meerjarenbegroting vastgesteld.
▪ Jaarlijks worden op iedere school de schoolondersteuningsprofielen vastgesteld. Deze worden gepubliceerd
op de website van de betreffende school.
▪ Jaarlijks wordt een, door de accountant gecontroleerde, jaarrekening en een bestuursverslag goedgekeurd
en vastgesteld.
▪ Tweemaal per jaar wordt een managementrapportage uitgebracht; in het voorjaar een financiële en in het
najaar een rapportage over het voorgaande schooljaar.
De oplevering van de stukken zijn in bijlage 3 ‘Planning- en Controlcyclus’ van het 1_toezichtkader opgenomen.
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Visie
In SWV PVO Goeree-Overflakkee creëren we met elkaar kansen en scheppen we perspectief voor onze
leerlingen.
Deze visie wordt onderbouwd met een bepaalde zienswijze. Tijdens deze ondersteuningsplanperiode zet SWV
PVO specifiek in op een aantal punten.
▪

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en (mede)eigenaarschap
Passend onderwijs bieden vindt vooral plaats op de scholen en in de klassen. Het samenwerkingsverband
ondersteunt de scholen hierbij.
Het SWV PVO is van mening dat het echte eigenaarschap kan ontstaan bij docenten, coördinatoren
onderwijs ondersteuning, schoolleiders en ouders wanneer zij minder administratieve last ondervinden en
meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Verantwoording over de ingezette middelen en arrangementen
geschiedt achteraf op rechtmatigheid en doelmatigheid en wordt zowel vanuit de scholen als vanuit het
samenwerkingsverband gedaan. Het SWV PVO voert hier regie over.

▪

De diensten van het samenwerkingsverband dienen van toegevoegde waarde te zijn en naadloos aan te
sluiten op de (basis)ondersteuning op de scholen in het kader van ‘ondersteuning daar waar nodig’. Bij
complexe zaken5 is het samenwerkingsverband altijd betrokken. Hiervoor is een overlegstructuur opgezet.

▪

Denken in mogelijkheden
Denken vanuit mogelijkheden biedt een open dialoog met alle betrokken partijen. Dit resulteert in een
positieve denkrichting die aanspoort tot het oplossen van ontstane problemen. Met deze opstelling ontstaat
een actieve attitude, waardoor het risico van thuiszitters tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor wordt
juist ingezet op het doorlopen van een ononderbroken ontwikkelingslijn. We zullen wel realistisch blijven en
transparant zijn over de grenzen van onze mogelijkheden.

▪

Passend onderwijs is mogelijk met passende jeugdhulpverlening
Leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben zijn vaak ook kinderen die op enig moment een
vorm van hulpverlening nodig hebben. Voor een deel zal dat laagdrempelige zorg zijn, maar er is ook zeker
een deel leerlingen met complexe zorgvragen. In alle gevallen zal het onderwijs en de gemeente met elkaar
samenwerken om deze kinderen optimaal te ondersteunen. Het samenwerkingsverband is gesprekspartner
van de gemeente om trajecten in de verbinding onderwijs en jeugdhulp vorm te geven. We gaan uit van het
principe ‘de school als vindplaats en als werkplaats’, met de gedachte dat signaleren van (mogelijke)
problemen bij leerlingen in de school gebeurt en dat vervolgens mogelijke oplossingen de school binnen
worden gehaald, dit in samenwerking tussen onderwijsprofessionals en professionals uit de jeugdhulp (zie
ook hoofdstuk 3.
Echter voor een beperkte groep leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften blijven gespecialiseerde
voorzieningen nodig, niet alle ondersteuning kan (op dit moment) in de reguliere school worden geboden.

5

De definiëring van complexe zaken en de overlegstructuur wordt, voor 1 augustus 2019, vastgelegd en is op te vragen bij
het SWV VPO en de COO’s.
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Missie
Het SWV PVO Goeree Overflakkee werkt vanuit de volgende missie:
Elk kind is zichtbaar en krijgt, waar nodig en mogelijk, maatwerk aangeboden, waarbij het SWV PVO zich inzet
voor een ononderbroken ontwikkelingslijn waarbij school en ouder(s) nauw betrokken zijn. Dit doen zij vanuit
respect voor ieders eigenheid en door intensieve samenwerking binnen het netwerk van scholen en
jeugdhulpverlening.
Het SWV PVO maakt zijn motto “We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen” waar in zijn dagelijks werk
met kinderen, ouders, scholen en andere betrokkenen.
Het onderwijs in SWV PVO biedt ieder kind een onderwijsplek die past bij zijn ondersteuningsbehoefte, zo
thuisnabij als mogelijk is. Indien nodig kijkt het SWV PVO naar een optimaal aanbod over de schoolgrenzen en
regiogrenzen heen en stuurt actief op passende ondersteuning van de leerling.
De docent heeft in het bieden van passend onderwijs een cruciale rol. Hij doet ertoe en maakt ‘passend
onderwijs’ werkelijk mogelijk in de dagelijkse praktijk door zo veel als mogelijk af te stemmen op de behoeften
van de leerling.
Uiteindelijk wil het SWV PVO bereiken dat ouders en leerlingen tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs,
de ondersteuning en de begeleiding van de leerling op school en dat hij voldoet aan de Wet op Passend
Onderwijs6.

6

Artikel 17a Wet op het voortgezet onderwijs
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Ambities
Waar streeft het SWV PVO naar in de komende periode? Daarvoor heeft het een aantal strategische ambities
opgesteld. Met deze ambities onderbouwt het SWV PVO de basis van het passend onderwijs verder en brengt
het focus aan in het beleid. Dit betekent overigens niet dat dit de enige onderwerpen zijn waar het SWV PVO
zijn beleidsontwikkeling op richt.
De ambities zijn concreter gemaakt in doelen, die weer opgedeeld zijn in procesdoelen, zie verder hoofdstuk 6:
kwaliteitsbeleid.

Ambitie 1:
Passend onderwijs in de school zonder bureaucratie
Scholen zijn in staat passende ondersteuning te bieden aan alle leerlingen en de scholen voelen zich hierbij
gesteund door het samenwerkingsverband.
Meer eigen verantwoordelijkheid voor de scholen waarbij op samenwerkingsverbandniveau is afgesproken wat
de scholen bieden. De concrete invulling en uitvoering vindt altijd plaats onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de school. De school bepaalt zelf hoe zij vorm geeft aan passend onderwijs.
Dat geldt zowel in de basisondersteuning als in extra ondersteuning, waarbij het SWV PVO een begeleidende en
adviserende rol heeft.
Doel basisondersteuning: Alle scholen realiseren de standaard aan basisondersteuning zoals die in het
SWV PVO is afgesproken.
Doel extra ondersteuning: Elke leerling ontvangt de (extra) ondersteuning die hij nodig heeft.

Het is van belang dat de bureaucratie minimaal is. Dit betekent dat er aanpassingen komen op eerder gemaakte
afspraken. Daarvoor zullen vernieuwde afspraken goed worden vastgelegd, die duidelijk gecommuniceerd
worden met alle betrokken partijen. Een aantal van deze afspraken zijn al in dit ondersteuningsplan opgenomen,
andere afspraken die later worden gemaakt zullen als bijlage aan het ondersteuningsplan worden toegevoegd.
Ook zullen vooraf de verwachtingen uitgesproken worden evenals de wijze waarop er verantwoording zal
worden afgelegd.
Ambitie 2:
Verbeteren van het dekkend netwerk
In het ondersteuningsplan 2015-2018 stond de zin ‘Geen kind van het eiland’ centraal. Dit houdt in dat alle
leerlingen een passende onderwijsplaats hebben op Goeree-Overflakkee, of iets ruimer gedacht: thuisnabij
onderwijs.
Op Goeree-Overflakkee is één VSO locatie, te weten ZML De Ark. Daarnaast is er Praktijkonderwijs. Het reguliere
onderwijs biedt alle onderwijsniveaus aan, waaronder 8 van de 10 VMBO profielen. Zij bieden dit in VMBO jaar
3 en 4 gezamenlijk aan. Sinds een aantal jaar bieden de twee schoolbesturen gezamenlijk gymnasium aan en is
er een internationale schakelklas opgezet.
Mede door de grote reisafstanden is het deelnemerspercentage op het VSO relatief erg laag (meer dan 2% onder
het landelijk gemiddelde). Aangezien de regio Goeree-Overflakkee niet erg groot is, er een beperkt aantal
leerlingen is en het deelnamepercentage laag is, is het opzetten van een compleet VSO aanbod niet realistisch.
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Om die reden is er verkend of er mogelijkheden zijn om een voorziening gespecialiseerd onderwijs voor PO en
VO te maken. Er zijn hiervoor verkennende gesprekken tussen het PO en het VO geweest. Deze gesprekken
hebben niet geleid tot verdere samenwerking op dit gebied. Vanwege het feit dat het VO al een laag
deelnamepercentage VSO heeft en de reguliere VO scholen dus in staat zijn veel leerlingen door een goede basis
en extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs passend onderwijs te geven is besloten om nog inclusiever
te gaan werken. Er komt nu een voorziening voor leerlingen die een gespecialiseerde setting (tijdelijk) nodig
hebben binnen het reguliere onderwijs. Deze voorziening valt bestuurlijk deels onder het
samenwerkingsverband en deels onder een schoolbestuur. Het onderwijs wordt verzorgd door de VO scholen,
de onderwijsondersteuning door het samenwerkingsverband en de jeugdhulp door de gemeente. In het
projectplan wordt de opzet van de voorziening verder beschreven. De voorziening start 1 augustus 2021.

Doel gespecialiseerd onderwijs: Er is een dekkend aanbod van voorzieningen in en tussen scholen voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben waarbij zoveel mogelijk integraal samengewerkt
wordt door gemeente en onderwijs.

Ambitie 3:

Intensiveren van de samenwerking onderwijs en jeugdhulp: van verbinden naar afstemmen en
aanpakken
Vanuit een gezamenlijke visie, krachtenbundeling en aanpak hebben de gemeente en SWV GO verbindingen
gerealiseerd op het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp om kinderen/jongeren verder te helpen in hun
ontwikkeling
In de komende vier jaar streven zij ernaar om van een ketenorganisatie naar een netwerkorganisatie te
transformeren. Zie verder hoofdstuk 3.
Doel verbinding onderwijs jeugdhulp: Er is één onderwijsondersteunend team dat de scholen
ondersteunt en dat zorgt voor een geheel aan begeleiding en ondersteuning van de leerling en zijn
ouder dat nodig is om te komen tot het ontwikkelen van talenten en naar vermogen te participeren in
de samenleving.

Ambitie 4: succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen
Doorgaande schoolloopbanen houdt ook in dat leerlingen niet thuis komen te zitten.
Scholen, gemeente en het samenwerkingsverband zetten zich actief in om thuiszitters te voorkomen, dit heeft
het positieve resultaat dat ons samenwerkingsverband weinig tot geen thuiszitters heeft. Deze partijen werken
intensief samen om verzuim goed te signaleren en terug te dringen (zie ook 2_Regioverslag Goeree-Overflakkee
STJ uit 2014 van Toezicht Sociaal Domein7). Vanuit het samenwerkingsverband zijn de volgende inspanningen
op het gebied van het voorkomen van thuiszitters.
a. Viermaal per jaar wordt de thuiszittersregistratie in samenspraak met de scholen en leerplicht ingevuld en
ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs
b. Er is een ‘3_sluitende aanpak thuiszitters Goeree-Overflakkee’.
7

http://reikthuiszittersdehand.nl/een_verslag_over_goeree_overflakkee_nijmegen_en_zwolle/
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c. Minimaal viermaal per jaar is er thuiszitterstafeloverleg8 waaraan de volgende partijen deelnemen:
leerplicht, jeugdarts, samenwerkingsverband.
d. 4_Maatwerktrajecten om thuiszitters te voorkomen.
e. De onderwerpen verzuimpreventie, (ziekte)verzuim, verzuimprotocol en thuiszitters worden regelmatig
geagendeerd op verschillende platformen.
f. Ondersteuning bieden aan ouders en leerlingen bij vragen en klachten over geboden ondersteuning op
school en passende onderwijsplaatsen. Indien gewenst schakelt het samenwerkingsverband een
onderwijs(zorg)consulent in.
g. Zorgen voor een dekkend geheel aan voorzieningen in en tussen scholen in de regio.
h. Mogelijke thuiszitters worden preventief besproken tijdens de thuiszitterstafel.

Doel 2 basisondersteuning: Jongeren kunnen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling
doormaken onder meer doordat het SWV PVO de overgangen van kinderen en jongeren adequaat
ondersteunt.

Doel 3 basisondersteuning: Het SWV PVO kent een actief beleid in het tegengaan van schoolverzuim,
met als doel dat er geen thuiszittende leerlingen zijn.

8

In 2019-2020 wordt in samenwerking met het CJG en de gemeente Goeree-Overflakkee de werkwijze van de
thuiszitterstafel vastgelegd. Deze werkwijze wordt te zijner tijd ter informatie aan dit ondersteuningsplan toegevoegd.
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Werkwijze van SWV PVO, de onderwijsondersteuningsroute en het beleid in hoofdlijnen
De onderwijsondersteuningsstructuur is weergegeven in het onderstaande figuur, het zogenaamde
fundamentenmodel.
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Toelichting fundamentenmodel en een samenvatting van het beleid:

Basisondersteuning
•Het SWV PVO stimuleert en steunt de scholen in de basisondersteuning door inzet middelen
(bedrag per leerling) en inzet van professionals (Kernteam: begeleider passend onderwijs en
orthopedagoog/schoolpsycholoog).
•Het SWV PVO stelt de basisondersteuning vast.
•Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin de
ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn vastgelegd. Het SOP wordt jaarlijks ge-update.
Het SOP bestaat uit een ouderrapportage en een schoolrapportage.
•De basisondersteuning (beschreven in het SOP) bevat de volgende deelgebieden: ondersteuning
(aanwezige specialisten, fysieke ruimte, voorzieningen, onderwijsaanbod, toegepaste
methodieken en protocollen), betrokkenen en samenwerking (organisatie van de ondersteuning,
samenwerking met externe organisaties), kwaliteit (handelingsgericht werken). De
basisondersteuning van de school is direct toegankelijk voor alle leerlingen van de school.
•zie hoofdstuk 1 Ondersteuningsplan

Schoolondersteuningsteam (SOT)
•Alle scholen binnen het SWV GO hebben een SOT. Het SOT is een team dat bestaat uit
jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en onderwijs (intern begeleider/coördinator
onderwijsondersteuning) dat gericht is op inzet preventieve en licht curatieve interventies; het
SOT werkt vraaggestuurd, in vaste samenwerkingsvorm. Zie werkproces SOT.
•zie hoofdstuk 3 Ondersteuningsplan

Jeugdondersteuningsteam (TJG)
•Wanneer de hulpvraag SOT overstijgend is dan kan een kind/jongere via het SOT aangemeld
worden bij het Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het TJG kan
doorverwijzen naar passende (jeugd)hulpverlening.
•Onderwijs zorgarrangementen (OZA) kunnen in samenspraak met TJG, SWV PVO en de
onderwijsinstelling ingezet worden.
•zie hoofdstuk 3 Ondersteuningsplan

Samenwerkingsverband Passend onderwijs
•Het SWV PVO stimuleert en ondersteunt de scholen in de basisondersteuning door inzet middelen
en inzet van professionals (het expertiseteam en het kernteam (begeleider passend onderwijs en
orthopedagoog).
•Het SWV PVO steunt en stimuleert de scholen bij preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen. Het SWV PVO steunt en stimuleert de scholen bij het arrangeren van extra
ondersteuning. Het SWV PVO begeleidt vraaggestuurd het proces bij het opstellen van het
ontwikkelingsperspectief (OPP) en/of de uitvoering van een arrangement op basis van de 3 pijlers
1. coachen/ondersteunen leerkracht 2. begeleiding leerling 3. partnerschap met ouders.
•Ouders kunnen contact opnemen met het SWV PVO met alle vragen over passend onderwijs voor
hun kind en de mogelijkheden van het onderwijsaanbod in de regio.
•Het SWV PVO is een netwerkorganisatie en werkt intensief samen met alle betrokken partners,
waaronder gemeente Goeree-Overflakkee, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en
schoolmaatschappelijk werk.
•zie hoofdstuk 2 Ondersteuningsplan
SWV PVO_OP_2019-2023_versie 4 juni 2021
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Stand van zaken
Uit de praktijk blijkt dat in het SWV PVO de (brede) basisondersteuning voor circa 88% van leerlingen (meer dan)
voldoende ondersteuning biedt om de voortgezet onderwijsperiode goed te doorlopen.
Waar een leerling extra (onderwijs)ondersteuningsbehoefte heeft (buiten de basisondersteuning), stelt de
school een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) op voor de leerling. De school biedt een arrangement, waarbij
de leerling of de groep extra ondersteuning krijgt. Arrangementen worden bekostigd vanuit de zware
ondersteuningsmiddelen van het SWV PVO. Arrangementen kunnen zowel op school, bovenschools als
tussenschools zijn georganiseerd. Deze laatste mogelijkheden zijn in SWV PVO nog in ontwikkeling. Circa 8% van
de leerlingen heeft een extra ondersteuningsbehoefte die de basisondersteuning overstijgt. Deze leerlingen
krijgen extra ondersteuning in het reguliere onderwijs.
Er is ook een kleine groep leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte groter is dan de ondersteuning die de
reguliere scholen in de vmbo, mavo, havo of vwo-afdeling kunnen bieden.
Waar het in het belang van de leerling nodig is vindt, in overleg met de ouders (en school??), (tijdelijke)
verwijzing plaats naar het VSO of het PrO (praktijkonderwijs). Daartoe wordt een door het SWV PVO vastgestelde
procedure gevolgd, waarbij een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven, onder meer gebaseerd op het
onafhankelijke oordeel van twee deskundigen (waaronder een orthopedagoog).
Met een toelaatbaarheidsverklaring VSO of PrO vanuit het SWV PVO heeft de leerling toegang tot:
- VSO; 1,25% van de leerlingen; locatie VSO: veelal buiten het eiland
- PrO (praktijkonderwijs); 2,8% van de leerlingen; locatie PrO: reguliere school op Goeree-Overflakkee.
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2. Basisondersteuning en extra ondersteuning
Basisondersteuning
Doel 1 basisondersteuning: Alle scholen realiseren de standaard aan basisondersteuning zoals die in
het SWV PVO is afgesproken.

Doel 2 basisondersteuning: Jongeren kunnen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling
doormaken onder meer doordat het SWV PVO de overgangen van kinderen en jongeren adequaat
ondersteunt.

Doel 3 basisondersteuning: Het SWV PVO kent een actief beleid in het tegengaan van schoolverzuim,
met als doel dat er geen thuiszittende leerlingen zijn.

Het SWV PVO zet in op een brede basisondersteuning waardoor een grote groep leerlingen binnen deze
basisondersteuning goed onderwijs en ondersteuning kan worden geboden.
De basisondersteuning op scholen moet zorgen voor een sterke basis op elke school in de
begeleiding/ondersteuning aan leerlingen. De school weet adequaat om te gaan met verschillen tussen
leerlingen. Daarbij speelt handelingsgericht/cyclisch gericht werken een belangrijke rol. Er wordt uitgegaan van
de mogelijkheden van de leerling. Het SWV beschikt jaarlijks middelen op basis van leerlingenaantal aan de
reguliere scholen voor de basisondersteuning (vanuit de door DUO beschikte middelen voor lichte
ondersteuning).
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Zorgplicht9
“De kern van passend onderwijs is dat er voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek is. Scholen hebben
de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die worden aangemeld of staan ingeschreven te onderzoeken of
zij een passend aanbod kunnen bieden. Als een school dat zelf niet kan, moet ze in overleg met de ouders een
passende plek vinden op een andere reguliere of speciale school. Dit is de zorgplicht.” (18_bron: Twaalfde
voortgangsrapportage10 passend onderwijs)
De school heeft de zorgplicht. Binnen het SWV PVO is afgesproken dat wanneer een school handelingsverlegen
dreigt te worden of wanneer een leerling een mogelijke thuiszitter wordt, dat de school zo spoedig mogelijk het
samenwerkingsverband betrekt, zodat gezamenlijk (school, SWV PVO, ouder en leerling en eventueel leerplicht,
jeugdarts en/of hulpverlening) de mogelijkheden kunnen onderzoeken. Er wordt tevens ingezet op interventies
met als doel de ononderbroken ontwikkeling van de leerling zo veel mogelijk te waarborgen. Er wordt door alle
partijen ingezet op schoolvoortgang (indien mogelijk in de eigen school) in een zo passend mogelijke
onderwijssetting en eventueel aangevuld met passende jeugdhulpverlening. De school heeft naast de zorgplicht
ook de regie in dit proces (wat betreft het onderwijs) waarbij het SWV de partijen ondersteunt en adviseert.
Door middel van breed overleg worden dan afspraken gemaakt en vastgelegd. Wanneer TJG betrokken is zal TJG
(in overleg met de ouder) de regie voeren over het hulpverleningstraject.
Wanneer partijen niet tot een bevredigde oplossing kunnen komen en wanneer de ouder/leerling daar
toestemming voor geeft dan zal de onderwijs(zorg)consulent11 ingeschakeld worden.
Iedere school heeft ook een aannamebeleid, dit is opgenomen in het onderwijs ondersteuningsplan van de
school. Dit plan is te vinden op de website van de school.

Wat is basisondersteuning?
De basisondersteuning is opgebouwd uit drie gebieden:
1. Ondersteuning: beschikbare deskundigen, beschikbare voorzieningen, beschikbaar onderwijsaanbod,
beschikbare methodieken en toegepaste protocollen
2. Samenwerking met betrokkenen: organisatie van de ondersteuning (intern ondersteuningsteam) en
samenwerking met externe organisaties, schoolondersteuningsprofiel (SOP), ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
3. Kwaliteit: handelingsgericht werken
In bijlage 2 worden deze gebieden nader beschreven.
De afspraak in SWV PVO is dat we gezamenlijk de basisondersteuning vaststellen, jaarlijks wordt de lijst (met
zaken die onder de basisondersteuning vallen) geactualiseerd. Vervolgens bepalen de scholen zelf hoe ze
invulling geven aan de basisondersteuning.

9

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passendonderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen
10
11

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12312&did=2018D35855
https://onderwijsconsulenten.nl/

SWV PVO_OP_2019-2023_versie 4 juni 2021

17

Schoolondersteuningsprofiel
Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Middels het schoolondersteuningsprofiel geeft de
school aan hoe zij passend onderwijs vormgeeft in de school. Alle scholen in het SWV PVO werken met de
schoolondersteuningsprofiel-tool van Perspectief Op School (POS). In de tool geeft het SWV GO aan wat de
afspraken zijn rondom basisondersteuning en de school vult in wat er in de school aan basisondersteuning
geboden wordt. De tool bestaat uit een online vragenlijst die jaarlijks wordt ingevuld door school, het is een
zelfrapportage van de school. Het is van belang dat het SOP geen ‘papieren werkelijkheid’ wordt en dat het SOP
voldoende doorleefd wordt in de scholen. Om die reden is het van belang het lesgevende personeel te betrekken
bij het SOP. Er komt een voorstel om de wet te wijzigen12 zodat het SOP verplicht jaarlijks wordt vastgesteld met
advies van de medezeggenschapsraad.
Iedere school ontvangt na het invullen twee rapportages: een schoolrapportage en een ouderrapportage. Het
SWV GO verwacht van de scholen dat ze de ouderrapportage publiceren op de website van de school. Het SWV
PVO ontvangt ook bovenschoolse rapportages over o.a. afspraken in de basisondersteuning, dekkende (extra?)
ondersteuning, stuurinformatie, overzicht van toekenning aantal TLV’s. Het SWV PVO gebruikt deze informatie
onder andere bij gesprekken met het schoolbestuur, het maken van beleidskeuzes en bij de
managementrapportages en het jaarverslag.
De scholen kunnen aan de hand van de schoolrapportage van Perspectief Op School eenvoudig verantwoording
afleggen over de ontvangen middelen voor de basisondersteuning.

Voortijdige schoolverlaters (VSV)13
De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten in Nederland is verdeeld in 39 regio’s. Binnen zo’n regio maken
scholen en gemeenten samen afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan. En over de
begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Elke regio heeft een contactgemeente voor de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. Goeree-Overflakkee valt onder de regio Rijnmond,
subregio Zuidhollandse Eilanden. In RMC-regio’s werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat
leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.
Elke 4 jaar maken de betrokken partijen regionale afspraken over de samenwerking. Die afspraken staan in de
plannen van aanpak. Daarin staan ook de maatregelen die ze in de regio nemen om de jongeren goed te kunnen
helpen. De Rijksoverheid ondersteunt de scholen en gemeenten in de aanpak, onder meer door geld beschikbaar
te stellen.
Het SWV VO zet zich actief in om schooluitval tegen te gaan, zie ambitie 4. Het SWV ontvangt hiervoor ook
middelen vanuit het VSV convenant. Deze middelen worden ingezet gezet voor:
- overstapcoach VO-MBO
- trajectgroep op VO scholen
De middelen voor de trajectgroep worden toegevoegd aan de middelen die de scholen ontvangen in de extra
ondersteuning.

12
13

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12312&did=2018D35855
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/regionaal-samenwerken-tegen-schooluitval
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Kernteam
Het kernteam VO bestaat uit begeleiders passend onderwijs (BPO) en schoolpsychologen/orthopedagogen. De
coördinatoren onderwijsondersteuning (COO) vormen de schakel tussen de school en het kernteam.
Het kernteam voert zijn werkzaamheden op school uit. Het kernteam werkt intensief samen met de school
waarbij de COO de coördinerende taak heeft. Het is een cyclisch proces.
De begeleiders passend onderwijs werken op de scholen, de schoolpsychologen/orthopedagogen ondersteunen
de scholen waar nodig. De orthopedagogen komen minimaal eenmaal per maand op de scholen om te praten
over de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs (op leerlingniveau en voor het uitwisselen van
expertise).

Begeleiders Passend Onderwijs (BPO)
Er zijn vier begeleiders passend onderwijs (BPO) werkzaam in het VO, minimaal twee op iedere school. De BPO
werkt vraaggestuurd en wordt ingezet door de COO. De BPO begeleidt docenten, school en leerlingen in hun
ondersteuningsbehoeften en draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de leerling, een goede
schoolloopbaan en een concreet ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
De 20_BPO zorgt voor expertise op de school en helpt de school in het vormgeven van passend onderwijs in de
klas door het geven van concrete en passende adviezen. Deze adviezen komen tot stand door dossieronderzoek,
observaties, gesprekken met de leerling en ouders, docent/mentor en overige betrokkenen zoals bijvoorbeeld
hulpverlening.
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Schoolpsycholoog/orthopedagoog
De schoolpsycholoog(/orthopedagoog) heeft de aantekening diagnostiek en een brede kennis binnen VO en/of
VSO. De schoolpsycholoog maakt onderdeel uit van het kernteam en het expertiseteam van het SWV GO en
adviseert en ondersteunt de leden van het team. Zij verricht psychodiagnostisch onderzoek en verleent
orthopedagogische ondersteuning. De schoolpsycholoog ondersteunt de coördinator onderwijsondersteuning,
docenten en het docententeam bij de aanpak van leerlingen met psychosociale of complexe problematiek.
Er zijn twee schoolpsychologen beschikbaar voor het VO.
BPO
Basisondersteuning
De BPO is preventief aanwezig in de school en is
bereikbaar voor advies en overleg.
De BPO voert oriëntatietrajecten uit op verzoek
van de school en geeft aanbevelingen.
Extra ondersteuning
De BPO biedt vraaggestuurd begeleiding aan
leerling en mentoren/docenten. De BPO steunt en
stimuleert de school bij de uitvoering van de
arrangementen.
De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit: adviseren
bij schrijven OPP, ondersteunen bij implementeren OPP, gesprek voeren met leerling/
ouder, volgen voortgang uitvoering van OPP,
afstemmen met en advisering van trajectgroepmedewerkers/overige betrokkenen, adviseren
over voortgang arrangement, ondersteuning van
de school bij interventies, onderzoeksverslagen
‘vertalen’ in concrete adviezen/doelen op maat,
observaties, etc.

Schoolpsycholoog/orthopedagoog
De schoolpsycholoog heeft minimaal tienmaal
per schooljaar overleg met de COO van de school
om de COO te steunen en te adviseren.

De schoolpsycholoog ondersteunt de BPO bij het
formuleren van aanbevelingen.
De schoolpsycholoog werkt vraaggestuurd. zoals
bijvoorbeeld het beantwoorden van consultvragen, uitvoeren onderzoek, ondersteunen van
de school bij calamiteiten/interventies, adviseren, intervisiebegeleiding met OOP/OP, deelnemen aan gesprekken met ouder/hulpverlening etc.

Coördinator onderwijsondersteuning (COO)
De COO is de schakelfunctionaris tussen het kernteam, overige hulpverlening en de school. De COO is in dienst
van de school, maar werkt ook deels voor het SWV PVO.
De COO werkt circa één dagdeel per week in het SWV PVO en heeft daar waar nodig.
De COO in het SWV
- De COO houdt zich in het samenwerkingsverband bezig met inrichten en afstemmen van de
onderwijsondersteuning op samenwerkingsverbandniveau.
- Beleidsontwikkeling SWV PVO.
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Expertiseteam
Het SWV GO heeft expertiseteamleden waar de school een beroep op kan doen. Deze expertiseteamleden
kunnen middels een consultaanvraag ingezet worden. Er zijn diverse specialismen beschikbaar o.a. op het gebied
van autisme, dyscalculie, dyslexie, hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid, medische en lichamelijke problematiek
en langdurige of chronische ziekte. Het expertiseteam is aanvullend op het kernteam.

Extra ondersteuning
Doel extra ondersteuning: Elke jongere ontvangt de (extra) ondersteuning die hij/zij nodig heeft.

In het SWV VPO is naast de basisondersteuning ook een basis afgesproken voor de extra ondersteuning die in
iedere school geboden wordt aan leerlingen die dat nodig hebben.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen dat krijgen in de vorm van een arrangement. Een
arrangement is een (tijdelijk) begeleidingstraject voor een leerling met extra ondersteuningsbehoefte.
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De inzet van de extra ondersteuning is gebaseerd op 3 pijlers en is cyclisch georganiseerd, zoals weergegeven in
onderstaande afbeeldingen.
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Wanneer een leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft, dan wordt er door school begeleiding ingezet in
overleg met ouders.
Alle scholen hebben in de basisondersteuning verschillende mogelijkheden om een leerling aanvullende
ondersteuning te bieden. Deze mogelijkheden worden schematisch weergegeven in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP) en beschreven in het onderwijsondersteuningsplan van de school.
Wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan in de basisondersteuning geboden kan
worden, of wanneer de ondersteuningsbehoefte onduidelijk is, dan kan de school een oriëntatietraject starten
of een consult aanvragen.

Opzet en uitvoering van het arrangement voor extra ondersteuning
De extra ondersteuning is een (tijdelijke) toevoeging aan de basisondersteuning. De mentor en teamleider
houden dezelfde taak maar deze zal gezien de problematiek intensiever zijn. Het kernteam (BPO) steunt en
begeleidt als specialist het traject. De COO coördineert het traject.
Doel van de inzet van een arrangement voor extra ondersteuning:
• het ontwikkelingsperspectief (OPP) is gebaseerd op ondersteuningsbehoefte van de leerling;
• bijdragen aan oplossingen voor onderwijsondersteuningsbehoefte van een leerling;
• tijdig afwegen van een passende onderwijsplek (zorgplicht), professioneel en flexibel maatwerk;
• minder uitstroom, afstroom en voortijdig schoolverlaten;
• bijdragen aan het voorkomen van thuiszitters (leerlingen die nog wel leerplichtig zijn, maar helemaal niet
meer naar school gaan).
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er ingezet op bijvoorbeeld:
• Ondersteuning van docenten in het handelen met betrekking tot leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte;
• De expertise van docenten die wordt versterkt door ondersteuning bij handelingsverlegenheid van docenten
in het omgaan met leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte.
•
•
•

•
•
•
•

Leerling met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte begeleiden;
Extra ondersteuning (afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling) wordt geboden in het
primaire proces (onderwijs);
Extra ondersteuning (afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling) kan geboden worden in
de trajectgroep.
Ouder ondersteunen in zijn rol als pedagogisch partner van de school;
Er wordt een partnerschap aangegaan met ouder waardoor de leerling optimaal ondersteund kan worden;
De ouder heeft een rechtstreekse lijn met de trajectgroep, waardoor er meer rust en basisveiligheid bij
ouder en leerling ontstaat;
Ouder en leerling ondertekenen het OPP.

SWV PVO_OP_2019-2023_versie 4 juni 2021

23

Afhankelijk van de zwaarte van het arrangement is het kernteam (BPO) in meer of mindere mate betrokken.
Indien gewenst ondersteunt de BPO de school in het schrijven van het OPP. Het OPP dient aan de wettelijke
eisen te voldoen en wordt geregistreerd in BRON. Het OPP wordt in samenspraak met ouders en leerling
opgesteld en het wordt ondertekend door ouders, leerling en school. Daarna volgt de uitvoering van het OPP
aan de hand van de gestelde doelen. School is verantwoordelijk voor het (opstellen en uitvoeren van het) OPP.

Trajectgroep
De trajectgroep is een basis onderdeel van de onderwijsondersteuningsvoorzieningen in de school.
Iedere VO school in het SWV PVO heeft een trajectgroep. Het is een ‘leeg’ lokaal met vaste begeleiders. Deze
begeleiders begeleiden de leerlingen die naar de trajectgroep komen.
In het OPP staan de doelen vermeld waaraan in de trajectgroep door de leerling, met ondersteuning van de
begeleiders, wordt gewerkt. In de trajectgroep kan individueel maatwerk geleverd worden. De trajectgroep is
gericht op het versterken van de executieve functies van de leerling.
De trajectgroep kan als extra ondersteuning ingezet worden bij een arrangement. Het is in enkele gevallen ook
mogelijk om de trajectgroep in te zetten in de basisondersteuning, te weten:
o
gedurende het oriëntatietraject
o
voor individuele time-out afspraken

Doel trajectgroep: De leerling heeft ondanks eventuele beperkingen een ononderbroken
ontwikkelingslijn en de leerling stroomt door naar een vervolgopleiding. Ook bij deze vervolgopleiding is
de leerling kansrijk doordat de leerling een goede leer-/werkhouding heeft aangeleerd en de leerling
weet wat hij nodig heeft om tot leren te komen.

De trajectgroep bereikt dit doel door leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte extra
ondersteuning te bieden aan de hand van gestelde individuele doelen.
De begeleiding is gebaseerd op het versterken van de leerling en het bevorderen van de
zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de leerling. De leerling wordt versterkt door te werken aan verdere
ontwikkeling van de executieve functies. De leerling wordt gecoacht in de uitvoering van schoolse taken en in
het functioneren in schoolse situaties.
Docenten kunnen begeleiding krijgen vanuit het kernteam en de trajectgroep met als doel het versterken van
het primaire proces14 en ondersteuning bieden in de leeromgeving voor de specifieke leerlingen die begeleiding
krijgen in de trajectgroep.

14

Het primaire onderwijsproces betreft alle activiteiten die samenhangen met het onderwijsleerproces, oftewel het door
middel van onderwijs in gang gezette leerproces bij de leerling. Een docent streeft er naar met een groep leerlingen
bepaalde doelstellingen te bereiken, door de leerstof optimaal aan te bieden en hen te begeleiden om deze
doelstellingen te behalen. De interactie tussen leerlingen en hun leeromgeving speelt hier een rol bij. Leerlingen reageren
namelijk op hun leeromgeving, bijvoorbeeld op leerstof en leerdoel, docent en onderwijsstijl, medeleerlingen en
klassenklimaat en deze reactie kan van invloed zijn op het leerresultaat. (bron:
www.projectlerenverbeteren.nl/thema/onderwijsprocessen/)
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Overige arrangementen
De school is vrij om naast de trajectvoorzieningen nog andere vormen van extra ondersteuning in te zetten. In
het onderwijsondersteuningsplan van de school wordt deze ondersteuning nader beschreven. Deze
ondersteuningsplannen zijn te vinden op de websites van de scholen. Het SWV PVO ontvangt jaarlijks de
vernieuwde onderwijsondersteuningsplannen van de scholen.

Leerwegondersteuning
Met ingang van 1 januari 2018 heeft het SWV PVO gekozen voor opting-out (5_LWOO opting-out SWV VO).
Opting-out is de mogelijkheid om de landelijke criteria voor LWOO los te laten.
De vorm van populatiebekostiging waarvoor gekozen is, is gebaseerd op leerlingen VMBO basisberoepsgerichte
leerweg en VMBO kaderberoepsgerichte leerweg.
De ISK leerlingen vormen een aparte categorie: deze worden meegewogen met dezelfde weging als VMBO
basis. Gemiddeld is het percentage leerlingen met een aanwijzing LWOO binnen VMBO basis driemaal zo hoog
als bij VMBO kader. SWV PVO heeft bij de uitwerking van opting-out ervoor gekozen dat de VMBObasisleerlingen een driemaal zo zware weging krijgen als de VMBO kaderleerlingen.
De bekostiging leerwegondersteuning is specifiek voor alle basis en kader leerlingen. Het is een intern
arrangement (programma P2b in de meerjarenbegroting) als ondersteuning op de basisondersteuning voor de
gehele populatie basis- en kaderleerlingen en de anderstalige leerlingen die langer dan 2 jaar en maximaal 6 jaar
in Nederland zijn. De budgetten voor interne arrangementen zijn geoormerkt. Het SWV PVO heeft een
document gemaakt die de kaders aangeven waaraan het ‘schoolplan leerwegondersteuning’ moet voldoen om
de bekostiging voor leerwegondersteuning te ontvangen. In 2018 hebben de scholen door omstandigheden nog
geen schoolplan leerwegondersteuning aan het SWV PVO aangeleverd, dit heeft geen gevolgen. In 2019
verwacht het SWV PVO de plannen te ontvangen, tevens dient in het onderwijsondersteuningsplan van de
school de geboden leerwegondersteuning beschreven te worden, zodat ook ouders weten wat de geboden
ondersteuning op het gebied van leerwegondersteuning is.
Indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben (dus basisondersteuning overstijgend) kunnen ze naast de
leerwegondersteuning, ook middels de afgesproken route, aangemeld worden voor bijvoorbeeld een
oriëntatietraject. Dit is voor bijvoorbeeld leerlingen met een ontwikkelingsstoornis en zeer zwakke executieve
functies, medische problemen, etc.
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Gespecialiseerde voorzieningen
Doel gespecialiseerd onderwijs: Er is een dekkend aanbod van voorzieningen in en tussen scholen
voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben waarbij zoveel mogelijk integraal
samengewerkt wordt door onderwijs en gemeente.

Op Goeree-Overflakkee zijn twee gespecialiseerde voorzieningen te weten: het Praktijkonderwijs en een VSO
voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). Met ingang van 1 augustus 2021 start er een afdeling gespecialiseerd
onderwijs in het regulier VO.
In een gespecialiseerde voorziening is het alleen mogelijk om onderwijs te volgen met een indicatie, een
zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Op Goeree-Overflakkee betreft het Praktijkonderwijs en een VSO
voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De toegang tot de ‘gespecialiseerde voorziening in regulier’ wordt
afgegeven middels een positief advies vanuit het loket van het samenwerkingsverband.
Er is tevens een Internationale schakelklas (ISK) voor anderstaligen waar toelatingseisen voor gelden, hier is
geen TLV voor nodig.
Doordat de scholen veel kunnen bieden in het reguliere onderwijs in zowel de basisondersteuning als in de extra
ondersteuning is het deelnamepercentage VSO laag, te weten 1,26% (in 2018), het landelijk gemiddelde is 3,45%
(in 2018).
Er blijft een kleine groep leerlingen waarvoor geen passende onderwijsplaats is op Goeree-Overflakkee. Dit
betreft veelal leerlingen die ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van gedrag.
Deze leerlingen gaan we met ingang van 1 augustus 2021 onderwijs bieden in een ‘voorziening gespecialiseerd
onderwijs in het regulier VO’ (projectplan voorziening). Deze voorziening bestaat uit een flexibele en vaste
stream. De flexibele stream is een OPDC onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het
samenwerkingsverband. De vaste stream is een afdeling van één van de VO reguliere scholen. De gemeente
participeert ook in de voorziening en zal beschikkingsvrij jeugdhulp aan gaan bieden. Met de start van deze
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voorziening is het dekkend geheel aan voorzieningen in en tussen scholen op Goeree-Overflakkee sterk
verbeterd.
Voor alle leerlingen die een gespecialiseerde voorziening (VSO) nodig hebben, wordt er blijvend samengewerkt
met voorzieningen in naast gelegen regio’s.

Loket
Het loket beoordeelt de ondersteuningstoewijzingsaanvagen (toelaatbaarheidsverklaring (TLV)) voor leerlingen
aangevraagd door de school. Incidenteel wordt het loket om advies gevraagd door ouders, school of
jeugdhulpverlening omtrent een passende onderwijsplaats voor leerlingen.
Bij een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring is het SWV PVO verplicht twee deskundigen te raadplegen.
Het loket van het SWV PVO bestaat uit een orthopedagoog van het SWV GO, een jeugdarts (van het Centrum
voor Jeugd en Gezin) en een jeugdhulpverlener (van Team Jeugd en Gezin). Er is tenminste een
orthopedagoog/schoolpsycholoog en een jeugdarts of jeugdhulpverlener aanwezig. De voorzitter van het loket
is een directielid van het SWV GO.
De loketvergadering is wekelijks ingepland. Eén week voor de vergadering dient de aanvraag binnen te zijn bij
het SWV PVO via de afgesproken route en met de bijbehorende stukken. Er is een 6_TLV route en men kan
gebruikmaken van het standaard 7_TLV aanvraagformulier, dat door alle betrokkenen ondertekend wordt,
voordat de aanvraag ingediend wordt bij SWV PVO.
Toegang tot de ‘gespecialiseerde voorziening in regulier VO’ kan ook aangevraagde worden bij het loket
(toeleiding).
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3. Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Het SWV GO en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben gezamenlijk een visie en missie vastgesteld vanuit de
wettelijke opdracht om leerlingen te begeleiden met extra ondersteuningsbehoeften, zoals ook benoemd in
artikel 17b15 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Visie
Alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen
participeren in de samenleving. Ouders zijn en blijven hiervoor als eerste verantwoordelijk. Wanneer dit niet
vanzelf gaat, is er voor iedere jeugdige een brede ondersteuning die de jeugdige steunt en stimuleert in het
veilig opgroeien en ontwikkelen. Voor, tijdens en na deze ondersteuning is er aandacht voor het versterken en
aanspreken en inzetten van de eigen kracht en de kracht van het netwerk van de jeugdige. Dit vanuit de visie
om de jeugdigen en hun ouders zoveel als mogelijk zeggenschap en regie te laten houden over hun eigen leven.
In de ondersteuning wordt integraal en interprofessioneel samengewerkt binnen een breed netwerk van
preventieve jeugdvoorzieningen, jeugdhulporganisaties, gemeente en onderwijspartijen op basis van
vertrouwen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om jeugdigen veilig te laten opgroeien en ontwikkelen.
Zo ontstaat er een doorlopende ontwikkelingslijn, waarbij geen kind buiten spel raakt.

Missie
Om de visie te kunnen realiseren, spreken de belangrijkste samenwerkingspartners (preventieve
jeugdvoorzieningen, jeugdhulporganisaties, gemeente en onderwijspartijen) dezelfde ‘taal’. Onderwijs is een
belangrijke vindplaats van jeugdigen en daardoor ook de plaats waar mogelijke stagnaties in het veilig opgroeien
en ontwikkelen van jeugdigen vroeg kan worden herkend. Onderwijs is tevens een plaats om gesignaleerde
stagnaties aan te pakken. Onderwijspartijen, preventieve jeugdvoorzieningen, jeugdhulporganisaties en
15

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2019-02-01#TiteldeelII_AfdelingI_HoofdstukI_Paragraaf1_Artikel17b
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gemeente hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in en iedere partij pakt in afstemming met en
aansluiting op elkaar zijn eigen taken op, zodat een sluitende keten in ondersteuning ontstaat en geen kind
buiten spel raakt. Werkprocessen zijn afgestemd en verantwoordelijkheden zijn benoemd en vastgelegd.
Kernwoorden voor de samenwerking zijn: samenredzaam, vertrouwen, verbinding, ontwikkeling,
interprofessioneel, snel, dichtbij, integraal, stimulerend, motiverend en activerend.
In bijlage 5 is de bijbehorende factsheet opgenomen rondom regel- en wetgeving in de verbinding onderwijs en
jeugdhulp.

Doel verbinding onderwijs jeugdhulp: Er is één onderwijsondersteunend team dat de scholen
ondersteunt en zorgt voor een geheel aan begeleiding en ondersteuning van de leerling en zijn ouder,
dat nodig is om te komen tot het ontwikkelen van talenten van de leerling en (naar vermogen) het
participeren in de samenleving.

In een gemeenschappelijke opdracht zijn het SWV GO en de gemeente Goeree-Overflakkee werkzaam om de
doelstelling te realiseren.
De huidige positieve punten:
▪ 1 eiland, 1 gemeente, 1 samenwerkingsverband
Goeree-Overflakkee is een overzichtelijke regio door de geografische ligging waarbij sprake is van één
gemeente en één samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Hierdoor zijn de lijnen kort en kan beleid
dat is vastgelegd in één keer voor het hele onderwijs uitgezet worden.
▪ Op casusniveau zijn er succesverhalen waarbij minder bureaucratie is en snel gewerkt wordt, met een
heldere klantreis.
In individuele situaties gaat het goed en zijn alle betrokkenen zeer tevreden over de gang van zaken.
▪ Er is een gedeelde visie en missie geformuleerd.
Er is een start gemaakt met het opzetten van een goede verbinding onderwijs en jeugdhulp. Tijdens een
grote bijeenkomst (dd. 27 maart 2018) hebben partijen elkaar ontmoet en is er gezamenlijke visie en missie
gepresenteerd.
▪ Op beleidsniveau vinden het SWV GO en de gemeente elkaar.
SWV GO en gemeente hebben hetzelfde uitgangspunt en doel. Bij het ontwikkelen van beleid zijn zij het dan
ook snel eens. De samenwerking verloopt goed.
▪ Iedereen wil samenwerken.
Alle partijen in de verbinding onderwijs jeugdhulp voelen zich betrokken en willen graag samenwerken.
De huidige knelpunten:
▪ Kaders van het beleid.
Er zijn in de loop der jaren veel protocollen, stappenplannen en beleidsregels opgesteld die de werkwijze
borgen. Deze protocollen sluiten soms niet goed op elkaar aan. Tevens is het door voortschrijdend inzicht
of door nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk eerder vastgestelde plannen bij te stellen om de
bovengenoemde doelstelling te realiseren.
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▪

▪

▪

Er zijn veel op zichzelf staande partijen: school, SWV GO, CJG, leerplicht, SMW, TJG en zorgpartijen die elkaar
niet altijd opzoeken. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid voor ouder en leerling, maar ook voor de
professional: wie gaat over wat, waar overlapt de hulp en waar vallen er onbewust gaten? Kennen we elkaar
en versterken wij elkaar? Dat blijkt vaak onvoldoende te zijn waardoor er onduidelijkheden ontstaan en
verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk liggen.
De klantreis voor ouder en leerling is onoverzichtelijk, duurt lang en werkt niet optimaal.
Personeelswisselingen, vakanties en kleine banen.
Er zijn regelmatig personeelswisselingen waardoor men niet goed op de hoogte is van de gemaakte
afspraken. De voortgang van ondersteuning aan jongere en zijn ouder kan hierdoor stagneren.
Er zijn veel medewerkers die kleine banen hebben en niet makkelijk bereikbaar zijn voor elkaar doordat ze
niet op dezelfde dagen werken.
Jeugdhulpverlening is niet gebonden aan de schoolvakanties, waardoor ze ook buiten de schoolvakanties
vakanties nemen. Hierdoor kan op de scholen niet een continue standaard aan begeleiding geboden
worden.
Communicatie.
Iedereen op de hoogte brengen en houden blijkt in de praktijk moeilijker dan het lijkt. Het is een belangrijk
ontwikkelpunt.
Vertrouwen.
Wederzijds vertrouwen en vertrouwen in professionaliteit is nog onvoldoende. Doordat men elkaar niet
goed kent, niet op de hoogte is van ieders taak en doordat in het verleden ook wel zaken niet goed zijn
gegaan, blijkt dat er niet altijd vertrouwen is in elkaar. Er wordt nog regelmatig gesproken over ‘zij’ van de
hulpverlening of ‘zij’ van het onderwijs.

De gemeente en het samenwerkingsverband zijn bezig een gezamenlijke paragraaf te schrijven over de
verbinding onderwijs en jeugdhulp. Deze gemeenschappelijke paragraaf wordt opgenomen in zowel het
jeugdbeleidsplan als in het ondersteuningsplan. Onderstaand is de denkrichting geschetst, deze wordt
gezamenlijk verder uitgewerkt.
Op dit moment werken partijen samen in een ketenorganisatie. Het streven is om de keten van samenwerken
om te zetten naar een netwerkorganisatie. Door deze verandering streven we er naar de klantreis prettiger,
sneller en efficiënter te maken. Tevens streven we naar minder bureaucratie en optimale aansluiting van
onderwijs en jeugdhulp waarbij interprofessioneel wordt samengewerkt. In de netwerkorganisatie zal gewerkt
gaan worden met schakelfunctionarissen. Voor het voortgezet onderwijs zal er één ondersteunend team komen,
in het primair onderwijs zal het eiland in drie of vier gebieden verdeeld worden. Ieder gebied zal zijn eigen team
krijgen.

keten
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Om het hoofddoel te realiseren is een aantal procesdoelen opgesteld.
2019-2020
De reis van de klant is helder. De knelpunten zijn benoemd en er worden gemonitord door de
gemeente en het SWV GO of ingezette maatregelen leiden tot een betere klantreis.
Verdere netwerkverkenning: partners leren elkaar beter kennen tijdens werkveldbijeenkomsten
die door het gemeente en het SWV GO worden georganiseerd. Verdere samenwerking wordt
met elkaar afgestemd, waarbij de partners dezelfde taal spreken. Om dit te realiseren werken
alle partijen met dezelfde methodiek (GIZ) en men spreekt dezelfde taal. Hiervoor zijn inmiddels
scholingsafspraken gemaakt.
2020-2021
Verbindingsfase: de netwerkverkenning resulteert in concrete afspraken en een veranderde
werkwijze in het voortgezet onderwijs. In deze veranderde werkwijze zal het CJG, SMW,
kernteam SWV PVO (of GO) en TJG nader samen gaan werken als één ondersteunend team gaan
werken dat het onderwijs ondersteunt. Het ondersteuningsteam komt tot nieuwe
dienstverlening zodat werkzaamheden efficiënt verbonden worden.
Leerling en ouder worden door het ondersteuningsteam snel en goed naar passende jeugdhulp
geleid.
2021-2022
Integratiefase: het ondersteuningsteam werkt volgens de nieuwe werkwijze . De school krijgt de
ondersteuning die nodig is. Schakelfunctionarissen verbinden het onderwijs aan de jeugdhulp.
Er zal veel aandacht besteed worden om met heldere communicatie de gewijzigde werkwijze in
te bedden.
Ouder en leerling worden door het ondersteuningsteam snel naar passende jeugdhulp geleid.
2022-2023
Er is een samenhangend geheel aan ondersteuning aan de school met een goede verbinding en
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierbij is de hulpvraag leidend en staat een snelle
en duidelijke klantreis voor zowel leerling als ouder centraal. Alle partijen interprofessioneel
samen. De vernieuwde werkwijze is geborgd.

Het SWV GO en de gemeente starten met de overgang van keten- naar netwerkorganisatie als pilot en zullen
gaandeweg de gemaakte afspraken vastleggen in beleid. Het beleid rondom de netwerksamenwerking worden
uitgewerkt op drie niveaus, te weten:
a) Infrastructuur (middelen, organisatie, verantwoordelijkheden, digitalisering)
b) Operationele afstemming (het spreken van dezelfde taal, methodieken)
c) Uitvoering
Het SWV GO en de gemeente vormen de basis van de stuur-/regiegroep verbinding onderwijs en jeugdhulp.
Deze groep wordt regelmatig aangevuld met andere partijen. De LEA wordt iedere vergadering geïnformeerd
over de stand van zaken.

SWV PVO_OP_2019-2023_versie 4 juni 2021

31

4. Organisatie van het SWV PVO

Governance
Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe organisatiestructuur (organisatiestructuur SWV GO). De
vereniging SWV PVO gaat vanaf dat moment verder als stichting, tevens is er een
samenwerkingsovereenkomst gestart met SWV PPO. In deze samenwerkingsovereenkomst is onder andere
vastgelegd dat er een personele unie is voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeurbestuurder en de kosten voor gemene rekening.

Deelnemersraad
Alle deelnemende schoolbestuurders vormen gezamenlijk de deelnemersraad. De deelnemersraad werkt onder
leiding van de directeur-bestuurder en vergadert minimaal vier keer per jaar. De taken van de deelnemersraad
VO zijn beschreven in de organisatiestructuur. De deelnemersraad PO en de deelnemersraad VO vergaderen
tweemaal per jaar gezamenlijk.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is belast met het integraal toezicht op het SWV PVO en het functioneren als klankbord
voor de directeur-bestuurder. De rollen en taken zijn beschreven in de statuten. Om bovenstaande taken goed
te kunnen vervullen hanteert de raad voor haar taken een 1_toezichtkader (statutair bepaald).

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband waarin ouders en
docenten zitting hebben. Wanneer de raad dat nodig acht zal zij op voorliggende thema’s en onderwerpen
leerlingen raadplegen middels de leerlingenraad van de scholen. De ondersteuningsplanraad heeft
instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan verder ontvangt de OPR jaarlijks
diverse stukken zoals bijvoorbeeld de meerjarenbegroting en het jaarverslag. De OPR vergadert minimaal vier
keer per jaar, waarvan twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. De directie van het SWV is veelal aanwezig
bij de OPR vergaderingen om onder andere informatie te delen met de OPR.
De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn die verbonden zijn aan een school
in het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van
de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die
medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
De OPR heeft een 11_Medezeggenschapsreglement waarin afspraken zijn vastgelegd.

Personeel samenwerkingsverbanden
Het personeel, met hun hoofdtaak bij het samenwerkingsverband, van de werkorganisatie is met ingang van 1
januari 2021 in dienst gekomen van het samenwerkingsverband.
Een aantal personeelsleden werken voor zowel SWV PPO als SWV PVO. In de samenwerkingsovereenkomst
zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten.
De overige personeelsleden worden naar het samenwerkingsverband gedetacheerd of zijn als ZZP-er aan het
werk.

Medezeggenschap personeel (MRp)
Begin 2021 is er een voorlopige medezeggenschapsraad van start gegaan. In de loop van 2021 zal er een
medezeggenschapsraad ingericht worden.

Werkorganisatie
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de werkorganisatie en stuurt de organisatie aan. Het kantoor
is op werkdagen dagelijks geopend en tijdens kantooruren is er altijd iemand aanwezig, echter de meeste
medewerkers (kernteam-/expertiseteamleden) zijn met name in de scholen aan het werk.
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Het samenwerkingsverband (SWV GO) als netwerkorganisatie
Het uitgebreide netwerk van de SWV GO bestaat zowel uit een intern netwerk van de deelnemende scholen en
schoolbesturen als uit een extern netwerk met diverse onderwijspartners en partners uit andere werkvelden.
In het externe netwerk is een aantal partners waar SWV GO intensief mee samenwerkt zoals de gemeente,
leerplicht en jeugdhulpverlening, voorscholen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Schoolmaatschappelijk werk,
Onderwijsconsulenten, politie. Andere partners op het eiland zijn bijvoorbeeld organisaties waar leerlingen
tijdelijk een vorm van dagbesteding kunnen krijgen, bibliotheek, JAC, welzijnswerk, belangenorganisaties,
Vluchtelingenwerk en inburgeringorganisatie, etc.
Wij werken ook samen met (landelijke) organisaties zoals de Visio en Bartiméus (ondersteuning en onderwijs
aan kinderen met een visuele beperking), Auris (ondersteuning en onderwijs aan kinderen met een auditieve of
communicatieve beperking), LWOE (Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie), Expertisecentum
Rotterdam Ziek en Onderwijs. In meer of mindere mate is er contact met MBO scholen, VO scholen buiten
Goeree-Overflakkee, omliggende gemeenten, RMC.
Het samenwerkingsverband maakt deel uit van het landelijk netwerk van samenwerkingsverbanden. Er is
contact met de naastgelegen samenwerkingsverbanden en met een aantal samenwerkingsverbanden wordt
intensiever samengewerkt.
Het SWV PVO heeft met betrekking tot algemene en beleidszaken in het interne netwerk direct contact met de
bestuurders (de leden) en met intern begeleiders, coördinatoren onderwijsondersteuning en directeuren. Het
SWV PVO organiseert beraden waar men elkaar spreekt en informeert.
Op verschillende thema’s worden overleggen georganiseerd door of met het SWV GO zoals bijvoorbeeld over:
overstap PO naar VO, hoogbegaafdheid, dyslcalculie, dyslexie, verbinding onderwijs en jeugdhulp verwijsindex
risicojongeren.
De bestuurders (en schooldirecties) zijn zelf verantwoordelijk voor het verspreiden van informatie en
implementeren van wijzingen in de eigen organisatie.
Jaarlijks wordt een jaarverslag (bestaande uit een financieel jaarverslag en een bestuursverslag) opgemaakt.

Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In ons
privacyreglement kunt u terugvinden hoe wij aan de verplichtingen die de AVG oplegt voldoen. Klik UC_hier voor
ons privacyreglement.

Multisignaal Verwijsindex16
De MULTIsignaal Verwijsindex (Verwijsindex risicojongeren (VIR)) is een digitaal systeem waarin professionals
uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een kind. Op deze
manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om het kind zo goed mogelijk te helpen. Op GoereeOverflakkee zijn de afspraken hierover in een convenant vastgelegd. SWV GO is convenantpartner.

Klachten en bezwaren
Op de website is de UC_klachtenprocedure van het SWV GO gepubliceerd.

16

https://www.multisignaal.nl/
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op de website is de 13_meldcode van het SWV GO gepubliceerd.
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5. Financiën
Het SWV PVO stelt jaarlijks in het najaar een beleidsrijke meerjarenbegroting op. Deze begroting is opgebouwd
uit 6 programma’s, te weten:

In het SWV PVO is er gekozen voor een hybride model. Een hybride model bevat elementen uit zowel het schoolexpertise-, als het leerlingmodel (zie bijlage 6).
Deze programma’s bestaan uit diverse onderdelen. Voor het voortgezet onderwijs betreft dat de volgende
zaken:
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Programma 1: Brede basisondersteuning
Deze middelen zijn voor de basisondersteuning op de reguliere scholen en komen bovenop de
ondersteuningsmiddelen vanuit de basisbekostiging die de scholen rechtstreeks ontvangen van DUO. De
basisondersteuning wordt gerealiseerd vanuit de inzet van de middelen voor lichte ondersteuning. De scholen
ontvangen een (afgesproken) bedrag per leerling.

Programma 2: Ondersteuning en begeleiding
Deze middelen zijn gesplitst in twee onderdelen:
▪ Programma 2a: Ondersteuning en begeleiding in het VO
Hieronder verstaan we: ondersteuning en begeleiding die overstijgend is aan de basiondersteuning , waaronder
begeleiding van de trajectgroepen. De school ontvangt hiervoor budget van het SWV PVO en is vrij om daar
beleid voor te maken. Uitgangspunt hierbij is dat het in ieder geval wordt besteed aan extra ondersteuning. Er
zijn gezamenlijke afspraken gemaakt wat de school hiervoor in ieder geval organiseert. Zie verder hoofdstuk 2.
Onderstaande posten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting onder programma 2a.
1. Inzet van expertise; personeelskosten.
2. Geoormerkte middelen voor extra ondersteuning; onder andere voor de trajectgroep, de school kan zelf
bepalen welke extra ondersteuning zij ervoor organiseert. Tot en met 2019 is een vast bedrag voor een
trajectgroep beschikt. In de volgende begroting zal hierin een wijziging komen, omdat dan beschikt
wordt op leerlingaantal.
3. Maatwerk i.s.m. de gemeente; budget dat gereserveerd is voor leerlingen waar een maatwerktraject
voor nodig is omdat zij tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen. Het 4_maatwerkbeleid is vastgelegd.
▪ Programma 2b: middelen voor extra ondersteunend onderwijs.
Op teldatum 1 oktober 2012 is het regionale budget voor LWOO middelen vastgesteld. In 2017 heeft het SWV
PVO gekozen voor opting-out waarbij het budget (gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2012) leidend is. Er is
voor een periode van 3 jaar een overgangsregeling vastgesteld en deze is ingegaan in 2018. Het SWV PVO erkent
dat voor alle leerlingen extra ondersteuning nodig is (of kan zijn), en niet alleen voor leerlingen die met een
aanwijzing LWOO onderwijs volgen aan een school die een LWOO-licentie heeft. De nieuwe verdeelsleutel is als
volgt: de middelen worden per 1-1-2018 niet meer uitgekeerd per leerling op basis van indicaties maar waarbij
een deel van het budget wordt toegerekend op basis van populatiebekostiging, dit betreft de basis- en
kaderleerlingen en anderstalige leerlingen (die tussen langer dan twee jaar en maximaal zes jaar in Nederland
zijn).

Programma 3: Bovenschoolse arrangementen
▪ Programma 3a: Praktijkonderwijs (PrO)
Het aantal leerlingen met een PrO TLV die onderwijs volgen op PrO wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag
per leerling. De uitvoering van de bekostiging wordt gedaan door DUO. Het SWV loopt een risico als het
deelnamepercentage hoger is dan dat per 1 oktober 2012. Er blijven dan minder middelen over voor overig
beleid.
▪ Programma 3b: VSO
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Het grootste deel van de afdracht aan het VSO wordt bepaald door het aantal toelaatbaarheidsverklaringen dat
het SWV heeft afgegeven. Er is in beperkte mate sprake van residentiële plaatsingen17 die het SWV moet
bekostigen. Daarnaast bekostigt het SWV de tussentijdse groei. Het SWV heeft (nu nog) de keuze om bij
tussentijdse groei ook de basisbekostiging over te dragen aan de VSO-scholen. Het bestuur heeft hier, naar
analogie van de werkwijze in het PO, voor gekozen.
Jaarlijks worden in de meerjarenbegroting de vastgestelde tarieven voor de ondersteuningsbekostiging
(personeel en materieel) VSO opgenomen.
Wanneer de totale afdracht aan het VSO hoger is dan het budget zware ondersteuning , wordt dit als volgt
bekostigd:
1) Aanspreken van de algemene reserve van het SWV
2) Indien de algemene reserve ontoereikend is worden de meerkosten verrekend op basis van het
aantal leerlingen met de deelnemende schoolbesturen. De aangesloten schoolbesturen krijgen dan
te maken met een korting op de lumpsum. Opmerking: Dit zal niet snel het geval zijn omdat het
budget zware ondersteuning gebaseerd is op het landelijke deelnamepercentage VSO plus het
landelijk gemiddelde van de toenmalige rugzakbudgetten. Korting op de lumpsum komt in zicht aan
het eind van de verevening bij een hoog deelnamepercentage.
▪ Programma 3c: gespecialiseerd onderwijs in regulier VO
In hoofdlijnen komt de financiering van de voorziening neer op het volgende. Het samenwerkingsverband
bekostigd de vaste stream door een vast bedrag per jaar te beschikken. De onderwijsondersteuners van de vaste
de flexibele stream zijn in dienst van het samenwerkingsverband. De docent(en) en onderwijsassistenten van
de flexibele stream worden door de scholen gedetacheerd naar het samenwerkingsverband.
In het projectplan zijn de kosten verder in beeld gebracht.

Programma 4: Loket
Er is een drietal posten opgenomen in programma 4: loket, te weten:
1. Personeel: een gedeelte van de personele kosten is ten laste van het SWV en een deel van
loketmedewerkers worden betaald vanuit het CJG en de gemeente.
2. Testen leerlingen: om te komen tot goede beslissingen kan test en onderzoek zinvol zijn.
3. Licentie Onderwijs Transparant: het loket werkt met het online gegevensoverdracht-programma
Onderwijs Transparant, hiervoor worden licentiekosten betaald. In 2019 wordt onderzocht in hoeverre
Onderwijs Transparant nog aansluit bij de werkwijze van het SWV PVO. Wellicht wordt er een overstap
gemaakt naar een ander overdrachtsprogramma.

Programma 5: Ontwikkeling en innovatie
In programma 5 worden de posten opgenomen die betrekking hebben op ontwikkeling en innovatie zoals
bijvoorbeeld projecten/pilots of kortdurende stimulerende maatregelen.
Er is ook een aantal vaste posten:
1. Deskundigheidbevordering: deze post bestaat momenteel uit kortdurende/eenmalige (na)scholing van
medewerkers van het SWV. Dit zou uitgebreid kunnen worden met deskundigheidsbevordering (in lijn
met de wettelijke opdracht) van medewerkers van de scholen waarbij wordt aangetekend dat de
scholing van personeel van de scholen de verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen.
17

12_Bekostiging residentiële leerlingen
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2. Kwaliteitszorg – onder andere met behulp van Perspectief Op School (POS): de online tool die we onder
andere gebruiken om de schoolondersteuningsprofielen vast te stellen.
3. Ontwikkeling samenwerkingsverband: zoals het implementeren van de AVG en overige ontwikkelingen
waar tijdelijk extra financiële inzet voor nodig is.

Programma 6: Bedrijfsvoering
In programma 6 worden alle posten opgevoerd die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van het SWV PVO.
Het budget voor bedrijfsvoering bestaat uit doorbelastingen van SWV PPO aangevuld met een budget voor de
ondersteuningsplanraad.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: personeel, overige personeelslasten, afschrijvingen,
huisvesting, administratie/control/accountant, raad van toezicht, ondersteuningsplanraad en overige kosten.

Verantwoording middelen
De scholen verantwoorden jaarlijks over de ontvangen middelen. Dit geschiedt achteraf op rechtmatigheid en
doelmatigheid door het aanleveren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
Deze gegevens dienen onderbouwd te zijn en te voldoen aan de gemaakte afspraken.
De scholen dienen in hun eigen onderwijsondersteuningsplan het beleid rondom de inzet van de middelen voor
extra ondersteuning te hebben opgenomen.
De aan te leveren gegevens en wijze waarop de scholen gaan verantwoorden worden door het SWV PVO, in
overleg met de COO’s, nader geformuleerd voor 1 augustus 2019. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de
nabeschouwing uit 14_Verrassend Passend, verantwoording special. De verantwoordingsafspraken worden voor
1 augustus 2019 als bijlage 7 in dit ondersteuningsplan opgenomen. De OPR krijgt het concept van de wijze van
verantwoording vooraf ter inzage en wil daarmee gebruikmaken van haar instemmingsrecht.
Het SWV PVO legt jaarlijks verantwoording af zoals dat is vastgelegd in de planning en controlcyclus. De
verantwoording gebeurt met name in de vorm van managementrapportages en in het jaarverslag.

Jaarverslag en accountant
Jaarlijks wordt een jaarverslag (financieel jaarverslag en bestuursverslag) opgemaakt. Zoals al eerder beschreven
is er een samenwerkingsovereenkomst tussen SWV PPO en SWV PVO.
Het SWV PPO en SWV PVO hebben dezelfde accountant aangesteld. De twee stichtingen worden gelijktijdig
gecontroleerd.

Risicoanalyse
In de meerjarenbegroting van 2019 is het volgende opgenomen:
De risico’s zijn op hoofdlijnen beschreven. De risico’s zijn nog niet gewogen en gekwantificeerd. Voor een volledig
beeld dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd, die naast de financiële risico’s ook inzoomt op met name de
beleidsmatige, organisatorische en governance risico’s. Hiertoe is wel besloten, maar de uitvoering zal in 2019
ter hand worden genomen onder verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur-bestuurder.
In 2019 zal een risicoanalyse uitgevoerd worden.
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6. Kwaliteitsbeleid

Om de hoofddoelen te bereiken worden er tussendoelen geformuleerd die in het jaarplan zijn opgenomen. Ieder
jaar wordt een jaarplan opgesteld. In het najaar is een tussenevaluatie van het jaarplan, deze wordt opgenomen
in de managementrapportage. De evaluatie van het jaarplan is een onderdeel van het jaarverslag. De jaarlijkse
momenten van opstellen, vaststellen en goedkeuren van het jaarplan, de managementrapportage en het
jaarverslag zijn opgenomen in de planning- en controlcyclus (1_bijlage 3 van het Toezichtkader).
In de 15_rapportage ‘Onderzoek bestuur en samenwerkingsverband’ vaststellingsdatum 12 december 2018 van
de Inspectie van het Onderwijs, staat in hoofdstuk 2.3 de volgende passage over kwaliteitszorg: ‘Het bestuur
heeft zicht op voorzieningen die scholen naar eigen zeggen in de basisondersteuning beschikbaar hebben. Het
samenwerkingsverband kan zich versterken door ook objectieve informatie te verzamelen en door de kwaliteit
van de te realiseren basis- en extra ondersteuning meer centraal te stellen. Ook kan het samenwerkingsverband
de kwaliteitszorg versterken door de beschikbare informatie zichtbaar en op samenwerkingsverband niveau te
analyseren.’
Het SWV PVO zal in de komende planperiode inzetten op het versterken van de kwaliteitszorg. Klik hier voor het
huidige 16_werkdocument kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg op de VO-scholen
Een belangrijk punt is dat alle VO scholen de kwaliteit volgens het Onderzoekskader18 van de Inspectie van het
Onderwijs een voldoende beoordeling hebben op de indicatoren die betrekking hebben op ondersteuning en
begeleiding.

18

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders
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7. Bijlagen
Bijlage 1 Overzicht schoolbesturen
21442 Vereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee te Middelharnis
heeft de volgende leden:
Bestuursnr. Brinnnr. Bestuursnaam
School
41867
15QW
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree- RGO: mavo, havo, vwo
Overflakkee, Middelharnis
02IC
RGO vmbo
42681
03RB
Vereniging Tot Stichting En Instandhouding Van CSG PM: PrO, vmbo,
Christelijke Scholen voor Voortgezet Onderwijs op GO mavo, havo, vwo
Middelharnis
41127
26LY
Christelijke Scholengemeenschap De Waard
VSO De Ark (VSO3)
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Bijlage 2 Basisondersteuning
Tot de basisondersteuning worden in het SWV PVO minimaal de volgende zaken gerekend:
1. Ondersteuning
a. Iedere school heeft een coördinator onderwijsondersteuning.
b. Aanwezigheid van specialisten met taakuren op het gebied van: decanaat/loopbaanbegeleiding,
mentoraat, verzuimcoördinatie, dyslexie, dyscalculie. Aanwezig in de school: begeleider passend
onderwijs, reken-/wiskunde specialist, taal-/leesspecialist.
Beschikbaar voor de school, extern of in de school: autisme-specialist, faalangstreductietrainer,
laagbegaafdenspecialist, NT2-specialist, gedragswetenschapper, orthopedagoog, psycholoog,
specialist sociale vaardigheden, specialist gedrag, specialist meer- en hoogbegaafdheid.
c. Voorzieningen in de school: time-out voorziening, trajectgroep
Voorziening extern of in de school: schakelklas anderstaligen
d. Beschikbaar onderwijsaanbod in de school: aanbod dyscalculie, aanbod dyslexie, aanbod executieve
functies, aanbod meer- en hoogbegaafdheid, preventieve signalering van leer-, opgroei-,
opvoedproblemen.
Beschikbaar extern of in de school: aanbod NT2, aanbod spraak/taal
e. Beschikbare methodieken in de school: aanpak sociale veiligheid, time-out aanpak
Beschikbaar extern of in de school: rekentraining, rouwverwerking, taaltraining, training sociale
vaardigheden, training studievaardigheden.
f. Aanwezige fysieke ruimtes: prikkelarme werkplek/stilteruimte, ruimte met individuele
werkplekken, ruimte voor één op één begeleiding, ruimte voor een time-out.
g. Aanwezige protocollen: dyscalculie, dyslexie, gedrag/sociale veiligheid, medisch handelen, meer/hoogbegaafdheid, onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen, pesten, rouw en overlijden,
schorsen en verwijderen, meldcode veilig thuis en huiselijk geweld en kindermishandeling,
voorkomen van schoolverzuim en thuiszitters.
2. Betrokkenen en samenwerking
a. Het ondersteuningsteam van de school bestaat minimaal uit de docent/mentor, coördinator
onderwijsondersteuning, directie(lid), team- of afdelingsleider.
b. De school werkt samen met het (speciaal) (basis)onderwijs, en het voortgezet (speciaal) onderwijs.
c. De school werkt samen met de volgende partners: begeleider passend onderwijs van het SWV PVO,
Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulpverlening, leerplichtambtenaar,
gemeente/lokale overheid, schoolmaatschappelijk werk.
d. Het schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd en valt onder verantwoordelijkheid
van de coördinator onderwijsondersteuning.
e. De ontwikkelingsperspectiefplannen worden jaarlijks geëvalueerd/geactualiseerd en vallen onder
verantwoordelijkheid van de coördinator onderwijsondersteuning.
3. Kwaliteit (dient minimaal het predikaat “voldoende” te hebben): de scholen dienen onder andere op basis
van de volgende zaken onderwijs te bieden: verkennen onderwijsbehoeften, benoemen en benutten van
sterke kanten, werken met SMART doelen.
4. Uitgangspunten daarbij zijn: openheid over uit te voeren werkzaamheden voor betrokkenen, bewust
omgaan met de wisselwerking tussen leerling, leerkracht, de groep en de leerstof.
De onderwijs- en begeleidingsstructuur dient goed op orde te zijn. Dit houdt in: heldere afspraken over wie
wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Deze structuur staat beschreven in het schoolondersteuningsplan
van de school.
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Bijlage 3 Afspraken inzet in basisondersteuning en extra ondersteuning
COO
Oriëntatietraject (zie bijlage 3) Beslist over de aanvraag; meldt
in
SWV
Registratiepunt
19
voortgang de hulpvraag
Consultvraag (onderzoek of Doet aanvraag namens de
expertise)
school; aanvraag wordt in SWV
Registratiepunt gemeld.

SWV GO
BPO: Voert oriëntatietraject uit

(Verlenging)arrangement

Kernteam pakt het op

Zijinstromer/zorgplichtonderzoek

Advies
BRIEF

▪
▪
▪
▪

TLV aanvraag PrO of VSO
Aanvraag ‘gespecialiseerd
onderwijs in regulier VO’
Aanvraag bijzonder
maatwerk/crisis
Advies

Beslist over de aanvraag; meldt
het
besluit
in
SWV
Registratiepunt onder vermelding van duur en zwaarte20 en
inzet BPO21; in de bijlage van de
aanvraag
worden
de
aanbevelingen
van
BPO
toegevoegd.
Iedere zij-instromer z.s.m.
agenderen ter bespreking; in
SWV Registratiepunt

Aanvraag wordt opgepakt door
expertiseteam of kernteam

Advies geven en indien
gewenst kan er bijv. onderzoek
worden gedaan of gesprek
gevoerd worden.
Agenderen ter bespreking in Advies geven.
wekelijks werkoverleg.
Aanvragen bij het SWV GO Aanvraag
in
SWV
indienen.
Registratiepunt;
SWV GO
coördineert
aanvraag
en
administreert
uitslagformulieren.
Aanvraag namens de school bij Het Loket (bestaande uit
het SWV PVO in Kindkans
jeugdarts, medewerker TJG,
orthopedagoog/schoolpsycholoog o.l.v. directie SWV
GO) bespreekt de aanvraag; er
is wekelijks overleg in het
Loket; aanvraag dient één week
vooraf te worden ingediend.

19

SWV Registratiepunt is een digitale omgeving (Sharepoint) waar alle COO’s en het SWV PVO in kunnen werken
Licht, middel, zwaar
21
Geen inzet, standaard, intensief
20
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Een arrangement heeft een looptijd, zo heeft een
kort arrangement een looptijd van 3 maanden,
een middel arrangement een looptijd van 6 maanden en is een lang
arrangement voor de duur van 1 jaar.
Wanneer het arrangement wordt ingezet op één pijler, dan is er
sprake van een licht arrangement. Bij twee pijlers spreken we van een
middel arrangement en bij drie pijlers noemen we het een zwaar
arrangement. De eventuele betrokkenheid van een BPO is afhankelijk
van de complexiteit van de hulpvraag of gestelde doelen.
De school is zelf verantwoordelijk voor de inzet van oriëntatietrajecten, arrangementen en verlengingen van
arrangementen. Verantwoording van de middelen geschiedt achteraf op rechtmatigheid en doelmatigheid door
het jaarlijks aanleveren van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
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Bijlage 4 Oriëntatietraject
Het oriëntatietraject wordt gestart na toestemming van ouders en de COO. De COO vraagt aan de BPO het
traject te starten. Gedurende het oriëntatietraject kan de leerling begeleiding krijgen in de trajectgroep.
De aanbevelingen zijn gebaseerd op de 3 pijlers zoals in onderstaande figuur weergegeven.

start traject

oriëntatietraject

•De COO meldt in PCL voortgang het oriëntatietraject
•COO geeft start traject door aan BPO, TG, teamleider, mentor
•Periode van maximaal 8 weken start

•COO deelt informatie over de leerling met BPO
•BPO doet dossieronderzoek, voert gesprek met school (mentor / teamleider/ docent) en ouders en leerling
•BPO gaat observeren
•BPO zet indien gewenst vragenlijsten uit (eventueel in overleg met schoolpsycholoog)

•BPO schijft aanbevelingen
•BPO heeft overleg binnen kernteam (schoolpsycholoog) over aanbevelingen indien gewenst
•BOP heeft (telefonisch) contact met ouders om de aanbevelingen door te nemen
Aanbevelingen •BPO stuurt aanbevelingen aan de school (COO); school draagt zorg voor verdere verspreiding

Afsluiting
traject

•Traject wordt afgesloten door de school; de aanbevelingen worden opgepakt door school OF school besluit
een arrangement in te zetten
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Bijlage 5 Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Verbinding onderwijs en jeugdhulp
Doel van de transitie jeugdzorg
“Als opvoeding door ouders niet vanzelf gaat moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren: ‘Geen
kind buiten spel!’ Het stelsel moet een integrale aanpak bevorderen, gericht op eerdere ondersteuning, zorg op
maat en betere samenwerking rond jongeren en gezinnen.”
Doel van passend onderwijs
“Een passend aanbod van onderwijs en ondersteuning voor elke leerling, die bij de school wordt aangemeld, zo
thuisnabij mogelijk, ook voor kinderen met een beperking of gedragsvragen, die extra ondersteuning nodig
hebben.”
Definitie Jeugdhulp (conform Jeugdwet):
“Alle hulp en ondersteuning, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen,
stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen,
psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of
opvoedingsproblemen van ouders.”
Raakvlakken Jeugdwet met Wet Passend Onderwijs
De Wet Passend Onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen en is gefaseerd ingevoerd. Vanaf augustus 2013
is een aantal voorbereidende artikelen in werking getreden. Het belangrijkste element, de zorgplicht voor
scholen, is per 1 augustus 2014 ingevoerd. Doel van de Wet Passend Onderwijs is dat voor alle leerlingen met
een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. OCW noemt in een
samenvatting als hoofddoelen:
1. helderheid over de toewijzing van extra ondersteuning met een versterkte positie voor ouders door de
invoering van de zorgplicht;
2. minder bureaucratie door het bundelen van middelen voor lichte en zware ondersteuning;
3. goede docenten voor de klas, gesteund door hun team en het samenwerkingsverband;
4. geen thuiszitters door passender aanbod van ondersteuning;
5. een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg t.b.v. ondersteuning aan kind, gezin en school vanuit de
gedachte ‘één kind, één plan’.
De Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet bieden een kader om de ondersteuning van jeugdigen in en buiten
scholen integraal aan te pakken, dicht bij hun belangrijkste leefdomeinen. Deze wetten zijn opgesteld als
spiegelwetten; in beide wetten zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot wederzijdse afstemming tussen
schoolbesturen/samenwerkingsverbanden en gemeenten omtrent het onderwijsondersteuningsplan enerzijds
en het gemeentelijke plan voor de jeugdhulp anderzijds.
Daarmee ontstaat een nieuwe, horizontale bestuurlijke verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun
ouders/gezinnen. Hiermee liggen er goede kansen voor een integrale aanpak en ontschotting van onderwijs-,
opvoed- en opgroeihulp.
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Bijlage 6 schoolmodel, expertisemodel, leerlingmodel
Uit: 19_Referentiekader Passend Onderwijs22

22

https://www.poraad.nl/files/themas/passend_onderwijs/tools/referentiekader_pao_versie_def_januari_2013.pdf
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Bijlage 7 verantwoording middelen
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8. Begrippen- en afkortingenlijst
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs

A
B

Arrangement
BAC
Basisondersteuning

BPO
BRIEF

C
D

E
H

G

I

BRON
COO
Dekkend netwerk

DUO
ECGO
Extra ondersteuning
Handelingsgericht
werken
hv
GGO
GIZ

GO
GGZ
IB

Werkorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee; SWV PPO
(PO2811) en SWV PVO (VO2805)
Maatwerkoplossing in het onderwijs
Benoemingsadviescommissie
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning.
Hierover zijn afspraken gemaakt, deze zijn vastgelegd in het
ondersteuningsplan. Basisondersteuning is voor iedere leerling, indien
van toepassing, in de school toegankelijk.
Begeleider passend onderwijs
Vragenlijst om executieve functies van een leerling in kaart te brengen
(Behavior Rating Inventory of Executive Function)
Basisregister Onderwijs
Coördinator onderwijsondersteuning
Een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen
en tussen scholen van het samenwerkingsverband, waarbij leerlingen
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en
leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke
plaats in het onderwijs krijgen.
Dienst Uitvoering Onderwijs
Expertise centrum Goeree-Overflakkee
Intensievere vormen van ondersteuning
Cyclisch werken, een systematische manier van werken waarbij het
aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoefte en de basisbehoefte van
de leerling.
Hulpverlening
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften
De GIZ-methodiek helpt professionals samen met ouders en jeugdigen
te bepalen hoe het gaat en wat nodig is. Dit door middel van een
gestructureerd en motiverend gesprek en uitnodigende
(leeftijdsspecifieke) schema's.
Goeree-Overflakkee
Geestelijke gezondheidszorg
Intern begeleider
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ISK

J

K

L
M

O

JAC
JGZ
JV
Klantreis

LEA
LWOO
Marap
Master-EN
MBO
Mjb
OCW
OKE
OOGO
OP
OPDC

OPP
OPR

P

OZA
Peergroup
PCL
PO
PrO

POS

In een internationale schakelklas volgt de jongere (de eerste 2 jaar in
NL) een intensief taalprogramma. Wanneer de jongere voldoende
Nederlands spreekt en schrijft gaat hij/zij naar een reguliere klas in het
voortgezet onderwijs.
Jongeren advies centrum
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdverpleegkundige
Een klantreis is de reis langs organisaties en diensten die een persoon
aflegt nadat hij een (levens-) gebeurtenis, schoolwisseling,
jeugdhulpverlening, etc., heeft meegemaakt. Door een klantreis te
doorlopen met de eigen netwerkorganisatie, leer je hoe je de
dienstverlening vanuit het perspectief van leerling en ouder het best
inricht. Het is een praktische en bewezen methode om gemeentelijke
dienstverlening klantgedreven te maken.
Lokale educatie agenda
Leerwegondersteunend onderwijs
Managementrapportage
Master educational needs
Middelbaar beroepsonderwijs
Meerjarenbegroting
Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
Wet ontwikkelingskwaliteit door kansen en educatie
Op overeenstemming gericht overleg
Ondersteuningsplan
Orthopedagogisch didactisch centrum. Tijdelijke ondersteuning op een
aparte lesplaats bekostigd door het samenwerkingsverband waarbij
over het algemeen een aanpak is van onderwijs met jeugdhulp.
Ontwikkelingsperspectiefplan
Ondersteuningsplanraad: medezeggenschap op het niveau van het
samenwerkingsverband. Leden zijn ouders en personeelsleden van
besturen die lid zijn van het samenwerkingsverband. De OPR heeft
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.
Onderwijszorg arrangement
Groep gelijkgestemden
Permanente commissie Leerlingzorg
Primair onderwijs
Praktijkonderwijs: gericht op voorbereiding op de arbeidsmarkt
bedoeld voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is een vmbodiploma (of mavo, havo, vwo) te halen.
Praktijkonderwijs: gericht op voorbereiding op de arbeidsmarkt
bedoeld voor leerlingen voor wie het niet mogelijk is een vmbodiploma (of mavo, havo, vwo) te halen.
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R

S

Residentiële
instelling

RMC
RvT
SBO
SO
SO1
SO2
SO3

SO4
SOP

SOT

STJ

SWV
SWV GO
SWV PPO
SWV PVO
T

Thuiszitterstafel

TJG
TLV

In een residentiële instelling ontvangt de jongere een vorm van
hulpverlening waarbij hij/zij op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk)
dag en nacht buiten de eigen omgeving verblijft, onder meer in
leefgroepen en behandelgroepen.
Regionale meld- en coördinatiefunctie
Raad van Toezicht
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking
Onderwijs voor leerlingen met een auditief/communicatieve beperking
Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Deze scholen zijn deel van het samenwerkingsverband
passend onderwijs.
Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze scholen zijn
deel van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Schoolondersteuningsprofiel: document waarin de school beschrijft
welke ondersteuning zij zelf (of met hulp van partners) de leerlingen
kan bieden.
Schoolondersteuningsteam: handelingsgericht team in de reguliere
school waarin vertegenwoordigers vanuit de domeinen
onderwijsondersteuning, jeugdhulp, gezondheid en veiligheid samen
zoeken naar passende oplossingen gericht op (optimale) ontwikkeling
van de jongere.
Samenwerkend Toezicht Jeugdzaken is een samenwerking van:
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie van het Onderwijs,
Inspectie Jeugdzorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
Samenwerkingsverband
Werkorganisatie Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee
Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs GoereeOverflakkee
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs GoereeOverflakkee
Overleg tussen leerplicht, CJG en SWV gericht op doorpakken voor
leerlingen die dreigen een thuiszitter te worden, thuiszitten, een
leerplichtontheffing aanvragen en/of een beroep willen doen op het
leerrecht.
Team Jeugd en Gezin
Toelaatbaarheidsverklaring: verklaring van het samenwerkingsverband
dat een leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs of het
praktijkonderwijs. Op de TLV staat vermeldt de start- en einddatum en
het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning.
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U

V

T

Z

Uitstroomperspectief De verwachting over welke vervolgopleiding/werkplek een leerling kan
halen aan het einde van zijn schoolloopbaan (Kan een bepaald
onderwijsniveau zijn, of een perspectief richting arbeidsmarkt of
dagbesteding). Maakt deel uit van het ontwikkelingsperspectief (OPP).
Verevening
Bij de invoering van passend onderwijs is besloten om de middelen
voor de zware extra ondersteuning gelijk over het land te verdelen. Op
advies van de Evaluatiecommissie Passend Onderwijs is besloten om
het beschikbare budget voor de zware extra ondersteuning gelijkmatig
naar verhouding van het aantal leerlingen te verdelen, oftewel te
verevenen.
SWV PPO en SWV PVO hebben positieve verevening.
VO
Voortgezet onderwijs
VOT
Voorschoolsondersteuningsteam: jeugdarts (CJG), jeugdhulpverlening
(TJG), jonge kind specialist (SWV) o.l.v. voorzitter (SWV/TJG) maken
gebruik van GIZ methodiek
VSO1
Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking
VSO2
Onderwijs voor leerlingen met een auditief/communicatieve beperking
VSO3
Onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Deze scholen zijn deel van het samenwerkingsverband
passend onderwijs.
VSO4
Onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Deze scholen zijn
deel van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
VSV
Voortijdige schoolverlaten
VVE
Voor- en vroegschoolse educatie
WEC
Wet op de
expertisecentra
WVO
Wet op het voortgezet onderwijs
Zorgplicht
De plicht van een schoolbestuur om een passend onderwijsaanbod te
doen aan alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte die bij de
school worden aangemeld of al staan ingeschreven.
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