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colofon
Het bestuur heeft het ondersteuningsplan op 28 juni 2017 goedgekeurd en vastgesteld, onder de voorwaarde van
instemming door de Ondersteuningsplanraad en overeenstemming met de gemeenten. Over dit ondersteuningsplan
is op overeenstemmingsgericht overleg gevoerd met de wethouders onderwijs van de gemeenten Roosendaal,
Halderberge en Moerdijk op 29 juni 2017. Dit heeft geleid tot overeenstemming over het plan. Vervolgens heeft de
ondersteuningsplanraad op 7 september 2017 schriftelijk laten weten in te stemmen met het plan. Hiermee is het plan
conform besluit van het bestuur deﬁnitief geworden en treedt het nieuwe ondersteuningsplan in werking op 1 januari
2018.
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voorwoord
De periode op het voortgezet onderwijs is een belangrijke tijd voor leerlingen. Ze maken een overgang
door van een van ouders en verzorgers afhankelijk kind naar een zelfstandig en betekenisvol burger.
Het samenwerkingsverband richt zich op leerlingen die op een van de deelnemende scholen extra
ondersteuning nodig hebben. De evaluatie, die in 2017 is uitgevoerd, bevestigt de positieve eﬀecten van
de ingeslagen weg van het samenwerkingsverband. We willen ondersteuning zoveel mogelijk binnen
het reguliere onderwijs vormgeven. Tegelijkertijd kunnen we nog veel doen om ervoor te zorgen dat nog
meer leerlingen ondersteuning in het reguliere onderwijs kunnen ontvangen.
De eerste planperiode heeft in het teken gestaan van het neerzetten van de structuur en organisatie:
gaandeweg hebben daar veranderingen in plaatsgevonden omdat duidelijk werd wat wel en niet werkte.
Nu de structuur grotendeels staat, gaat het de komende periode vooral om het verstevigen van cultuur,
stimuleren van gedragsverandering en het verder verstevigen van de samenwerking.
Dat vereist van iedereen – van docent tot bestuurder – het belang van de leerling voor ogen te houden
en samen de schouders eronder te zetten om die cultuur/gedragsverandering vorm te geven. Dat doen
we door met en van elkaar te leren. Daarbij houden we de focus gericht op het resultaat in en rond de
klas zodat alle inspanningen ten goede komen aan de leerling in zijn dagelijkse omgeving.
Gerda Huizinga
directeur samenwerkingsverband

3

o
v
s
o
o
r
d
n
a
b
r
e
v
s
g
in
k
deel a: het samenwer
Hoofdstuk 1: Missie en visie van het samenwerkingsverband
Missie
Het samenwerkingsverband ROOS VO bestaat uit reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs
cluster 3 en 4 scholen in Roosendaal, Halderberge en Moerdijk. Het samenwerkingsverband richt zich
speciﬁek op leerlingen in de vo- leeftijd die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen ontvangen
deze ondersteuning zoveel mogelijk in de reguliere setting, maar waar dat de ontwikkeling van een
leerling ten goede komt ook in specialistische setting. Als lerende organisatie willen we daarbij steeds
met ketenpartners en aangrenzende verbanden op zoek naar nieuwe en betere onderwijs(zorg)
arrangementen met als focus het doorlopen van de optimale schoolcarrière. Gegeven de opdracht voor
het samenwerkingsverband en haar besturen om in gezamenlijkheid de basisondersteuning te deﬁniëren
en in de scholen uit te werken is de inhoudelijke focus ook gericht op alle VO-leerlingen woonachtig in
de regio. Binnen het samenwerkingsverband is het uitgangspunt daarbij dat heldere afspraken tussen
actoren nodig zijn, zodat duidelijk is wat een ieders verantwoordelijkheid is.

Visie
De samenwerkende scholen in het samenwerkingsverband willen een professionele, lerende organisatie
zijn, gebaseerd op respect voor de medemens en de samenleving. In deze omgeving kunnen leerlingen
met een speciﬁeke ondersteuningsvraag op (ortho)pedagogisch en/of (ortho)didactisch gebied, door
middel van extra onderwijs en onderwijsondersteuning (en daar waar gewenst in samenhang met extra
zorg) voor kortere dan wel langere tijd competenties verwerven en toepassen om:
• zo verantwoord mogelijk het regulier onderwijs te volgen of speciaal onderwijs wanneer dit nodig is;
• door te kunnen stromen naar het regulier vervolgonderwijs;
• daar uiteindelijk een startkwaliﬁcatie te behalen;
• of via ondersteuning in de arbeidstoeleiding aan het werk te komen;
• of optimaal toegerust te worden voor een zinvolle dagbesteding;
• en zich te ontwikkelen tot volwaardig en betekenisvol lid van de samenleving.
De leerlingen verblijven daarbij zoveel als mogelijk in het reguliere onderwijs. Hier wordt de docent
zowel didactisch als pedagogisch toegerust, waarbij docenten de principes van handelingsgericht werken
hanteren. In de VO-scholen zijn daartoe begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders (vanuit
cluster 3, de Kameleon en Mytylschool ) aanwezig om zowel docenten te ondersteunen en te coachen als
om noodzakelijke begeleiding van leerlingen uit te voeren. Dit vanuit de overtuiging dat de ondersteuning
van de leerling en docent zo veel mogelijk in (en niet buiten) de school moet plaatsvinden. Wanneer
extra ondersteuning nodig is, wordt dit zo thuisnabij mogelijk aangeboden.
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Iedere leerling heeft zoveel als mogelijk recht op een juiste en passende leeromgeving, een
omgeving die in staat is in te spelen op de onderwijsbehoefte(n) van de leerling en een
leeromgeving waar zij optimale resultaten kan behalen.
Het SWV is verantwoordelijk voor een dekkende ondersteuningsstructuur. Dekkend wordt
opgevat als gevarieerd, rijk en op maat, waardoor elke leerling de ondersteuning kan krijgen die
nodig is.
Er is de overtuiging dat passend onderwijs gestalte krijgt in het dagelijkse handelen van de
school. In de dagelijkse pedagogisch-didactische context worden de doelstellingen van passend
onderwijs gerealiseerd. Hierbij is er aandacht voor diﬀerentiëren, opbrengstgericht werken en
professionalisering.
Bij de bestuurlijke inrichting van het SWV gelden eenvoud en transparantie als leidend beginsel.
Uitgaande van eigen kracht en zelf organiserend vermogen wordt een eﬀectieve en eﬃciënte
bestuurlijke organisatie ontwikkeld.
Het gaat op alle niveaus om verbinden en samenwerken. In de opdracht tot vorming van het
SWV speelt daarom de dialoog een cruciale rol. En de dialoog is iets anders dan discussie,
waarbij het er om gaat het eigen standpunt niet te verlaten.
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Kwaliteitsbeleid vormt een integraal onderdeel van passend onderwijs. Op alle niveaus is het
gewenst vanuit deze visie te handelen.
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De uitwerking van passend onderwijs heeft naast een hoogwaardige inhoudelijke component
een gezonde bedrijfsvoering nodig, waarover verantwoordelijkheid wordt afgelegd. Dit geschiedt
op transparante en eﬃciënte wijze. Een goed ingerichte administratieve functie is noodzakelijk.
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De ondersteuning van leerlingen op school richt zich op alle leerlingen in de voortgezet
onderwijs leeftijd. Dit betekent dat er aandacht is voor talentontwikkeling op het vmbo, havo en
vwo, maar ook voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
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De leerlingen geïndiceerd binnen de thematiek van cluster 1 en cluster 2, vallen buiten de
verantwoordelijkheid van het SWV. Deze leerlingen zitten echter wel op de VO-scholen.
Vandaar dat er wordt samengewerkt met de instellingen voor cluster 1- en 2-onderwijs.
Deze samenwerking komt tot uiting in de afspraken tussen de individuele VO-school en de
betreﬀende instelling.
Er is sprake van een gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. De scholen zijn zelf
verantwoordelijk voor het te geven onderwijs. Indien het niet (meer) lukt zonder extra
ondersteuningsmiddelen, komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het SWV in beeld.
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Strategie
De komende periode zal in het teken staan van het nog steviger vorm geven aan de missie en visie. De
strategie bestaat daarbij, in lijn met de missie en visie, uit twee componenten.
De eerste component is afgeleid van het streven om een zelﬂerende organisatie te willen zijn. Er wordt
optimaal en innovatief gebruik gemaakt van communicatie, feedback en onderlinge samenwerking om
verbeteringen aan te brengen. De voortgang van dit proces van wordt bewaakt aan de hand van zeven
themagebieden, die tevens de basis vormen voor de door het samenwerkingsverband gehanteerde
kritische succesfactoren (KSF, zie bijlage 4):
1. Voldoen aan de zorgplicht
2. Dekkend onderwijsaanbod
3. Deelname vso
4. Doelmatigheid en rechtmatigheid ﬁnanciële middelen
5. Kwaliteit basisondersteuning
6. Kwaliteit extra ondersteuning
7. Kwaliteit management en organisatie
Het tweede element in de visie is gericht op de inhoudelijke focus: het versterken van de kracht van het
regulier onderwijs, met tegelijkertijd aandacht voor creativiteit en maatwerk waar nodig. Afhankelijk van
de omgeving of verantwoordelijke (klas met de docent, school onder leiding van de directeur of regio/
samenwerkingsverband) kent deze inhoudelijke focus verschillende accenten:
De docent
1. De docent is handelingsbekwaam (pedagogisch, didactisch, waaronder diﬀerentiëren);
2. De docent en het ondersteuningsteam werken handelingsgericht;
3. De docent creëert een rijke leeromgeving;
De school
4. De school communiceert duidelijk met ouders en andere onderwijsinstellingen;
5. De school zorgt voor een veilig, leerrijk en kwalitatief goed beleid;
Het samenwerkingsverband
6. Het samenwerkingsverband zorgt voor kennisdeling en scholing door
netwerkoverleggen op verschillende niveaus.
7. Het samenwerkingsverband ondersteuning scholen met de versteviging van de
basisondersteuning en de uitvoering van breedteondersteuning door de inzet van
begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders.
8. Het samenwerkingsverband ontwikkelt met in- en externe partners onderwijs en
onderwijs-zorgarrangementen.
In dit ondersteuningsplan wordt per kernthema aangegeven wat de ambities zijn en welke activiteiten
binnen het samenwerkingsverband geïnitieerd worden om deze te bereiken. De nadruk ligt hierbij op
middelen die passen bij een zelﬂerende organisatie: communicatie, feedback en netwerk.
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Hoofdstuk 2: organisatie van het samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband draagt de naam Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.,
(afgekort SWV ROOS VO). De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Roosendaal.

Deelnemende scholen en bevoegd gezagen
In onderstaand overzicht zijn alle betrokken bevoegde gezagen en hun scholen opgenomen. Hierbij zijn
ook de aangesloten bevoegde gezagen opgenomen, die participeren omdat zij een of meerdere van onze
leerlingen onderwijs bieden op een school buiten de regio van SWV ROOS VO.
bevoegd gezag

school

brinnr.

adres

Stichting Markland College

• Markland College

• 06XL00

• Pagnevaartweg 5, 4731 AA,

• 30EU00

• Vaandelweg 4, 4761 BC, Zevenbergen

Oudenbosch

Oudenbosch

• Markland College
Zevenbergen
OMO scholengroep

• Da Vinci College

• 20ZK00

• Bovendonk 1, 4707 ZH, Roosendaal

Tongerlo

• Gertrudiscollege

• 20ZK02

• Bovendonk 115, 4707 ZH, Roosendaal

• Norbertuscollege

• 20ZK04

• Lyceumlaan 10, 4702 XG, Roosendaal

Stichting ROC West-Brabant

Prinsentuin Oudenbosch

21CY03

Groene Woud 54a, 4731 GV, Oudenbosch

Stichting Openbaar

Jan Tinbergen College

19EN00

Burg. Schneiderlaan 2, 4706 EG,

1

Voortgezet Onderwijs

Roosendaal

Roosendaal
Stichting Katholiek Primair

De Kameleon

16LO00

Onderwijs Roosendaal
Stichting R.K. Mytylschool

Gerard ter Borchstraat 51, 4703 NL,
Roosendaal

Mytylschool Roosendaal

02SZ00

Gezellelaan 13, 4707 CC, Roosendaal

• Berkenhofcollege Breda

• 02RH00

• Galderseweg 87, 4836 AD, Breda

• Aventurijncollege Bergen op

• 02RH02

• De Verlenging 10, 4616 AX, Bergen op

Roosendaal
Stichting Het Driespan

Zoom

Zoom

• Brederocollege Breda

• 02RH14

• Raaimoeren 17, 4824 KA Breda
Brederostraat 35, 4819 HG Breda
Jacob Catssingel 10, 4819 HC Breda
Balmakersveld 2, 4817 NH Breda

1

• De Kei Breda

• 02RH12

• Poolseweg 190, 4818 CG, Breda

• Warandecollege Oosterhout

• 23GY00

• Bredaseweg 140, 4904 SC, Oosterhout

Vanaf 1-08-2017 stromen leerlingen in op de Norbertus Gertrudis Mavo of het Norbertus Gertrudis Lyceum en faseren de oude
colleges uit
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Daarnaast hebben verschillende leerlingen een passende onderwijsplaats op een vso-school buiten de
regio, waarvan het bevoegd gezag niet deelneemt aan SWV ROOS VO.
•
P.I.-school de Hondsberg
Oisterwijk
•
RMPI school
Dordrecht
•
Breda College
Breda
•
Mytylschool Tilburg
Tilburg
•
Schreudercollege
Rotterdam

Leerlingenaantallen en deelnamepercentages
ROOS VO is verantwoordelijk voor 8062 leerlingen, waaronder 7508 leerlingen in het vmbo/havo/vwo,
270 leerlingen in het praktijkonderwijs en 284 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. In de
afbeeldingen op de volgende pagina staan de deelnamepercentages per 1 oktober 2016. Wat opvalt
is dat vanaf 2012 de percentages deelname lwoo, praktijkonderwijs en vso zijn gaan stijgen waardoor
in 2016 de percentages lwoo, praktijkonderwijs en vso boven het landelijk gemiddelde liggen. Het vso
deelname percentage voor de bekostigingscategorie 2 en 3 is in deze regio ook in 2012 al hoger geweest
dan het landelijk gemiddelde, maar nu ook het vso percentage bekostigingscategorie 1 –overwegend
cluster 4 onderwijs en zmlk- licht is gestegen, komt het totale vso percentage uit boven het landelijk
gemiddelde. Deels is dit een gevolg deelname aan onderwijs door leerlingen die voorheen een
ontheﬃng hadden of aangewezen waren op zorg. Deels ligt hier ook een opdracht voor het reguliere
onderwijs om de basis verder te verstevigen. De stijging van het vso percentage in combinatie met een
hoger deelname percentage praktijkonderwijs vragen om beleidsmatige en ﬁnanciële sturing in deze
planperiode.
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Bestuursmodel
Het samenwerkingsverband is een stichting. Binnen de stichting is gekozen voor een bestuur-directiemodel, een vorm van functionele scheiding van bestuur en toezicht. Het bestuur neemt de rol op zich van
intern toezichtsorgaan. De meeste bestuursbevoegdheden worden gemandateerd aan de directeur van
het SWV. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan en het jaarverslag goed en bewaakt
de koers van het samenwerkingsverband( doelen en beoogde resultaten). Het bestuur ontwikkelt samen
met de directeur het toezichtkader en stelt zich vervolgens op als toezichthouder door de resultaten te
monitoren.
De volgende personen maken deel uit van het bestuur:
• Mevr. D. van Kelle, namens Stichting Markland College (voorzitter)
• Mevr. M.J.C. Broodbakker, namens Ons Middelbaar Onderwijs
• Dhr. R. Palmen, namens Stichting ROC West-Brabant
• Dhr. J.C. van Wettum, namens Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal
• Dhr. G.J.J. Kusters, namens Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal
• Dhr. J. Verdaasdonk, namens Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
• Dhr. R.S. Hofkes, namens Stichting Het Driespan
De eerste 6 bestuursleden zijn “verplichte” aangeslotenen; de bevoegd gezagen die zij in het bestuur
vertegenwoordigen hebben een school/scholen in het regiogebied. Het laatste genoemde lid is een
“vrijwillige” aangeslotene. Stichting Het Driespan heeft vso-scholen buiten de regio, waar leerlingen
vanuit ROOS VO speciaal onderwijs cluster 4 kunnen volgen. Alle genoemde bevoegde gezagen hebben
zich aangesloten bij de Stichting middels een aansluitingsovereenkomst.
Het bestuur heeft als intern toezichthouder de eindverantwoordelijkheid en de directeur is belast
met de dagelijkse leiding van de stichting en met de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van
het ondersteuningsplan en de activiteiten van het SWV. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een
managementstatuut. De directeur geeft tevens leiding aan het personeel dat verbonden is aan het SWV,
dan wel diensten uitvoert ten behoeve van het SWV.

medezeggenschap
De Ondersteuningsplanraad (OPR) functioneert als bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad. De leden
van de OPR worden per bestuur afgevaardigd door de afzonderlijke MR-en van de scholen (en voor
Prinsentuin vanuit de Ondernemingsraad van het ROC). De OPR bestaat altijd voor de helft uit ouders en
leerlingen en voor de helft uit personeelsleden van scholen binnen het samenwerkingsverband.
Om uniformiteit in het “afvaardigingsproces” te verkrijgen, wordt bij Stichting Markland College een
vertegenwoordiging uit of namens de GMR afgevaardigd. Gelet op het belang van Stichting Driespan
voor het kunnen bieden van passend onderwijs in de regio, is bestuurlijk afgesproken dat vanuit Stichting
Driespan eveneens een ouder en een personeelslid (vanuit de GMR) worden afgevaardigd in de OPR. Dit
is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van de OPR.
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De OPR bestaat uit 14 afgevaardigden, 7 personeelsleden en 7 ouders:
• GMR Stichting Markland College
1 ouder- en 1 personeelslid
• MR Sg Tongerlo
1 ouder- en 1 personeelslid
• MR JTC
1 ouder- en 1 personeelslid
• MR Mytylschool
1 ouder- en 1 personeelslid
• MR Kameleon
1 ouder- en 1 personeelslid
• OR Prinsentuin
1 personeelslid
• Ouderraad Prinsentuin
1 ouderlid
• GMR Stichting het Driespan
1 ouder- en 1 personeelslid
Minimaal vier keer per jaar overlegt de directeur met de OPR, waarvan twee keer met de
interne toezichthouders. De OPR kan de kosten die noodzakelijk zijn voor het invullen van haar
medezeggenschapsrol direct vergoed krijgen van het samenwerkingsverband. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om scholingskosten of kosten voor inhuur van een extern deskundige. Voorafgaand aan
ieder schooljaar maken de OPR en het samenwerkingsverband hier (raam)afspraken voor.

organogram
7 aa ngeslo ten be

ondersteuningsplanraad
(OPR)

bestuur

Circa 7.900 leerlingen
en hun ouders

st uren

directeur
team swv
processen

uitvoering

kenniscentrum

Team Passend Onderwijs
Advies/toewijzingscommissie
Aanpak Thuisziers

Kenniskringen
- ondersteuningscoördinatoren,
BPO-ers
- Directeuren
Voorlichng
Intervisie
Thema bijeenkomsten

v( s)o scholen bi

nnen swv roos vo
(3 gemeenten)
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samenwerkingspartners
Onderwijsinstellingen in de
regio: PO, MBO, HBO
- SWV’en PO/VO
- Gemeenten
- Ketenpartners
- REA
- Aansluing onderwijs jeugd
- Landelijke instelling in
relae tot Passend Onderwijs

Netwerken en kennisuitwisseling
Een belangrijk doel van het samenwerkingsverband en haar besturen is om via communicatie, netwerk
en feedback voortdurend verbetering aan te brengen in de wijze waarop wettelijke taken en inhoudelijke
ambities worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat de inhoudelijke focus is gelegen op het versterken
van het handelingsrepertoire en de ondersteuningsmogelijkheden van de individuele scholen en het
stimuleren van hun onderlinge samenwerking, ook samen met het vso. Onderstaande overleggen bieden
binnen het SWV mogelijkheden voor ontmoeting, feedback en kennisuitwisseling. Voor een volledig
overzicht van interne en externe overleggen verwijzen we naar bijlage 1. Het jaarlijkse vergaderschema
wordt gepubliceerd op de website.

Bestuurlijk overleg
Het bestuur neemt de rol op zich van intern toezichthouder. In dit overleg wordt expliciet ook gereﬂecteerd op complexe casussen en de betekenis hiervan voor de rollen van de verschillende actoren, wet- en
regelgeving binnen het brede domein van onderwijs, jeugdzorg en arbeidsparticipatie etc. Hier vindt ook
reﬂectie plaats op de onderlinge samenwerking en de rollen van bestuurders en toezichthouders.

Directeurenoverleg
Het directeurenoverleg bestaat uit de locatie- en collegedirecteuren van de aangesloten scholen. De
activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van
het samenwerkingsverband. Daarnaast kent het overleg een speciﬁeke taak: het zorg dragen voor
de uitvoering van het ondersteuningsplan binnen de eigen schoolorganisatie, evenals het nakomen
van de in dat kader genomen besluiten en gemaakte afspraken. Het directeurenoverleg is tevens
de ontmoetingsplaats voor wederzijdse informatie- en gedachtenuitwisseling. De directeur SWV zit
het overleg voor. In het geval er inhoudelijke thema’s uitgewerkt worden, kunnen er werkgroepen
worden geïnstalleerd. De werkgroep heeft een duidelijk beschreven opdracht met deﬁniëring van de te
verwachten opbrengst vanuit het SWV en heeft een tijdelijk bestaan.

Netwerkoverleg Ondersteuningscoördinatoren
In het netwerkoverleg Ondersteuningscoördinatoren wisselen de deelnemers informatie uit over
inhoudelijke beleidsontwikkelingen op de scholen en wat dit betekent voor de concrete dagelijkse
praktijk in de scholen; tevens is het een ontmoetingsplaats voor deskundigheidsbevordering en intervisie.
De deelnemers aan dit werkoverleg zijn afkomstig uit het regulier en speciaal onderwijs.

Werkoverleg en intervisieoverleg begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders
Daarnaast is er een werkoverleg met de begeleiders passend onderwijs en de ambulant begeleiders
(vanuit het vso, de Kameleon/ Mytylschool). Hier wordt de voortgang en uitvoering van Passend
Onderwijs en de manier waarop het samenwerkingsverband hier vorm aan geeft op de scholen
besproken.
De begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders hebben met elkaar tenslotte speciﬁeke
intervisiebijeenkomsten onder leiding van de orthopedagoog van het SWV. Hier wordt aan de hand van
voorliggende begeleidingsvraagstukken oplossingsgericht gekeken naar casuïstiek en wat dit betekent
voor scholen. Dit overleg is gericht op kennis delen.
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Hoofdstuk 3: samenwerking
Uitvoering geven aan haar wettelijke taken en inhoudelijke ambities kan het samenwerkingsverband
niet alleen. Ze heeft hierbij de hulp nodig van een breed aantal samenwerkingspartners in de regio,
bijvoorbeeld de betrokken gemeenten en het primair onderwijs in de regio. In dit hoofdstuk schetsen we
hoe deze samenwerkingsrelaties er in de praktijk uitzien en waartoe ze dienen te leiden.

samenwerking met gemeenten
Met ingang van 2017 hebben de schoolbesturen binnen ROOS VO samen met de gemeenten Roosendaal,
Halderberge en Moerdijk een nieuwe REA (Regionaal Educatieve Agenda) opgesteld2.
In een REA worden afspraken gemaakt over thema’s die zowel aan het onderwijs als aan het
gemeentelijkbeleid raken. Met gemeentes zijn afspraken gemaakt over 9 kernonderwerpen:
1. Verbeteren van de instroom van kinderen die vanuit een schakelklas instromen in het voortgezet
onderwijs, zodat anderstalige kinderen zo snel mogelijk onderwijs kunnen volgen op hun niveau.
2. Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor het uitwisselen van good practices en het
uitreiken van een stimuleringsprijs, zodat datgene wat goed gaat indien nodig verankerd kan worden
in beleid.
3. Verbeteren aansluiting preventief aanbod en basisondersteuning onderwijs, zodat al in een
vroegtijdig stadium onderwijs en gemeentes samenwerken om problemen te voorkomen.
4. Toewerken naar een arrangement voor zorgintensieve kinderen, zodat er ook voor kinderen die een
combinatie nodig hebben van speciaal onderwijs en intensieve zorg er sprake is van een passend
aanbod.
5. Verbeteren van doorzettingsmacht zodat er snel opgetreden kan worden, ook bij complexiteit of
onduidelijkheid van de problematiek.
6. Verbeteren van samenwerking zowel op casus- als op beleidsniveau ten behoeve van de doelgroep
op het snijvlak onderwijs, jeugdhulp, dagbesteding en arbeidsparticipatie, zodat jongvolwassenen
soepele overgangen kunnen maken van onderwijs naar dagbesteding of arbeid.
7. Evaluatie van het thuiszittersprotocol, zodat de huidige werkwijze indien nodig verbeterd kan worden
en er sprake is van één protocol in de regio.
8. Verwachtingen tussen jeugdprofessionals en ondersteuningscoördinatoren worden beter afgestemd,
zodat samenwerking volgens alle partijen verloopt zoals gewenst.
9. De ontwikkelingen in het REA gebied sluiten beter aan op bovenregionale beleidsontwikkelingen
(WMO, arbeid, onderwijs, jeugdhulp, VSV), zodat er inzicht is in de beleidsontwikkelingen op de
verschillende niveaus en er op de juiste wijze input meegegeven of opgehaald kan worden.

2

De volledige inhoud hiervan is te vinden op de website van het samenwerkingsverband www.swvroosvo.nl. Een samenvatting is
te vinden in bijlage 2.
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Vanuit verschillende geledingen van het samenwerkingsverband en de gemeentes, leerplicht en
jeugdprofessionals wordt in groepen gewerkt aan deze thema’s. Een projectgroep bewaakt de voortgang
en een stuurgroep (bestaande uit wethouders en bestuur van het samenwerkingsverband) stelt te
behalen resultaten vast en stuurt op realisatie.

thuiszitters
ROOS VO stuurt actief op het voorkomen en de aanpak van thuiszitters. In overleg met de
regiogemeenten3 is er een thuiszittersprotocol opgesteld. Hoofdlijnen van dit protocol zijn:
•

•

•

•

3

Scholen melden vier keer per jaar, volgens een vast format, bij het samenwerkingsverband welke
thuiszitters bekend zijn. Het samenwerkingsverband bekijkt samen met de scholen welke inzet met
ketenpartners gepleegd wordt om de schoolgang zo veel als mogelijk te borgen.
Sturing op preventie van thuiszitters gebeurt primair op de scholen middels het intern
ondersteuningsteam/intern ZAT/Commissie van Begeleiding. Ook bij deze overleggen zijn
jeugdprofessionals en de leerplichtambtenaar aangehaakt en hebben zij allen een mandaat om
gezamenlijk vanuit een oplossingsgerichte benadering in overleg met elkaar en de ouders te komen
tot een gedragen oplossing en om hiertoe middelen in te zetten.
Het samenwerkingsverband organiseert een thuiszitterstafel als er te weinig voortgang is in de
aanpak van een concrete casus. De thuiszitterstafel is geen vrijblijvende vorm van escalatie. De
deelnemers zijn de directeur van de school waar de leerling is ingeschreven, de leidinggevende
vanuit leerplicht en de leidinggevende van de jeugdprofessional vanuit de gemeente. Het overleg
wordt technisch voorgezeten door de directeur van het samenwerkingsverband. De thuiszitterstafel
wordt alleen bijeengeroepen als eerder ingezette overleggen en maatregelen in onvoldoende mate
bijdragen aan een oplossing. De afgevaardigden van de thuiszitterstafel maken ruimte in de agenda
voor dit overleg en zij beschikken over de opdracht en het mandaat vanuit de eigen organisatie om
tot een oplossing te komen en zij mogen de benodigde inzet ter plekke toezeggen. Het overleg wordt
gestart met de opdracht er onderling uit te komen, de voorzitter van het overleg stuurt hier op.
De thuiszitterstafel heeft de opdracht om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Mocht
dit in het eerste deel van het overleg niet lukken, dan schorst de voorzitter de vergadering. Na de
schorsing wordt opnieuw ingezet op ieders verantwoordelijkheid om er samen uit te komen in het
belang van de leerling/ jongere. Lukt dit niet, dan vat de voorzitter samen wat de opties zijn en wordt
er gestemd, waarbij het onderwijs, leerplicht en de inzet van jeugdhulp ieder 1 stem hebben. Het
voorstel met twee of drie stemmen wordt uitgevoerd. Een dergelijke escalatie wordt in REA verband
altijd besproken in de projectgroep REA en de stuurgroep REA.

Dit zijn alle gemeentes die samenwerken in de RMC-regio, waaronder ook de gemeentes Halderberge, Moerdijk en Roosendaal.
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Overleg primair onderwijs en andere samenwerkingsverbanden
Het Samenwerkingsverband ROOS VO heeft regelmatig overleg met samenwerkingsverband
primair onderwijs in de eigen regio (PO3002) over leerlingstromen, overdracht van leerlingen met
ondersteuningsbehoeften en de afstemming met gemeentes op het gebied van jeugdhulp. De beide
samenwerkingsverbanden en de betrokken gemeenten gaan werken met de Monitor aansluiting
onderwijs en jeugd (AOJ) van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Het swv po en vo gaan in de komende
planperiode de overdracht van leerlingen met leerachterstanden en extra ondersteuningsbehoeften
concreter uitwerken en verbeteren zodat nog meer wordt ingezet op een goede ondersteuning vanaf
de start voor leerlingen die dit nodig hebben. Met de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs
in de omliggende regio’s (samenwerkingsverbanden VO in Breda en Bergen op Zoom) vindt vier keer
per jaar overleg plaats om kennis uit te wisselen en beleid af te stemmen. In toenemende mate wordt
toegewerkt naar gezamenlijke onderwijszorg-arrangementen omdat schoolbesturen, gemeenten, de
jeugdhulpverlening en leerlingstromen over grenzen van de SWV heen gaan.
Daarnaast participeert ROOS VO in een breder regionaal overleg van de samenwerkingsverbanden VO in
de regio Zeeland en West-Brabant, met als doel kennisuitwisseling en scholing. De accountmanager van
het ministerie van OCW is bij dit overleg aanwezig in het kader van informatieoverdracht en afstemming.
De orthopedagogen van deze samenwerkingsverbanden hebben inmiddels gezamenlijk ook een
leernetwerk opgericht, zodat ook deze functiegroep kennis kan delen en kan ontwikkelen.

overleg cluster 1 en cluster 2
Jaarlijks vindt er overleg plaats over de ondersteuningsmogelijkheden voor jongeren vanuit
de organisaties voor speciaal onderwijs cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 (auditiefcommunicatieve beperkingen) op reguliere en vso-scholen. Deze organisaties nemen geen deel aan het
samenwerkingsverband. Samenwerking is nodig ten behoeve van integraliteit. In dit overleg wordt ook
besproken welke symbiose maatwerk afspraken mogelijk zijn voor speciﬁeke doelgroepen.

overleg over residentiële plaatsingen
Jaarlijks vindt er overleg plaats met voorzieningen waar jongeren residentieel verblijven om te spreken
over terugplaatsingen en kortdurende plaatsingen van jongeren uit de regio van ROOS VO. In geval van
kortdurende plaatsingen (tot 3 maanden) blijft de leerling ingeschreven in het vo. De vso school verbonden aan de residentiële instelling brengt op basis van een tarief conform bekostigingscategorie ‘laag’,
het aantal weken dat onderwijs wordt gevolgd in rekening bij het samenwerkingsverband4. De reguliere
bekostiging van de vo-school wordt gedurende de periode van plaatsing overgedragen aan ROOS VO als
gedeeltelijke dekking van de kosten die verbonden zijn aan deze kortdurende residentiële plaatsingen.
De vso-scholen verbonden aan de residentiele instellingen overleggen altijd met de vo-scholen waar de
leerlingen ingeschreven zijn, zodat het onderwijsaanbod voor en na de plaatsing aansluit.
4

Bekostigingscategorie laag, gedeeld door 40 weken keer het aantal weken dat kortdurend onderwijs verkregen wordt tijdens de
RP plaatsing. Deze werkwijze is gebaseerd op de adviezen vanuit de VO/PO raad.
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Doorgaande lijnen po – vo - mbo
De overgang van po naar vo (en het voldoen aan de zorgplicht)
Met alle scholen is een procedure vastgesteld over de aanmelding van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Deze procedure zorgt ervoor dat leerlingen binnen zes weken na aanmelding
weten of de school van aanmelding de juiste ondersteuning kan bieden. Hierbij is ook afgesproken dat de
school bij beperkte capaciteit hierover vooraf duidelijk communiceert via website en schoolgids.
De begeleiders passend onderwijs kunnen in overleg met de vo-school van aanmelding, ouders en het
primair onderwijs leerlingen observeren in groep 8. Op die manier kan een betere inschatting worden
gemaakt van de benodigde ondersteuning om zo de impact van de overgang naar het vo te verkleinen.

De overgang van vo naar mbo
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van de overgang van v(s)o naar mbo. Er
is een jaarlijks stappenplan dat alle scholen gebruiken om de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Dit stappenplan start in het begin van het schooljaar bijvoorbeeld met het actualiseren van de
contactgegevens en zorgt ervoor dat aanmelding, overdracht en terugkoppeling planmatig verlopen.
Talenten zonder Papieren
Voor sommige jongeren, met name uit het vso en praktijkonderwijs, is het moeilijk om een
startkwaliﬁcatie te behalen. ROOS VO neemt deel aan het traject Talenten Zonder Papieren. Dit project
is gestart vanuit het voortijdig schoolverlaten (VSV) overleg in de regio. Doel daarbij is om jongeren
die niet in staat zijn een startkwaliﬁcatie te behalen hier alsnog naartoe te begeleiden, dan wel te
begeleiden naar passende arbeid of dagbesteding. Het project is voortgekomen uit de ambitie van
drie samenwerkingsverbanden vo in de regio, het ROC en Regionaal Bureau Leerplicht om voortijdig
schoolverlaten te voorkomen. Vanuit dit project zijn eveneens initiatieven gestart rondom Entree en PreEntree opleidingen in de regio. Monitoring van de eﬀecten loopt via de stuurgroep VSV in de RMC regio
(Regionaal Meld en Coördinatiepunt).
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Hoofdstuk 4: ondersteuning voor leerlingen
basis-, breedte- en diepteondersteuning
Binnen ROOS VO wordt gewerkt met drie opeenvolgende niveaus van ondersteuning: basiszorg,
breedtezorg en dieptezorg. De niveaus kennen een oplopende zwaarte, zowel in termen van de
complexiteit van ondersteuningsvragen waarop zij een antwoord bieden, als in termen van menskracht
en ﬁnanciën die met de uitvoering gepaard gaan. Bij het bepalen van het benodigde niveau van
ondersteuning is de combinatie van de ondersteuningsvraag van de leerling en de gezamenlijke
inschatting van professionals en ouders altijd leidend.

Basisondersteuning en de werkwijze bij de aanvraag van extra ondersteuning
Elke school formuleert een schoolondersteuningsproﬁel (SOP), waarin de school beschrijft hoe de
basisondersteuning eruit ziet. Op het niveau van het samenwerkingsverband zijn hierover de volgende
afspraken gemaakt.
Afspraak 1: de uitwerking van de basisondersteuning kent 4 aspecten:
A. Preventieve en licht curatieve activiteiten: hieronder vallen de vroegtijdige signalering van
leer-, opgroei- en opvoedingsproblemen, een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie
en onderwijsprogramma’s en leerlijnen die afgestemd zijn op leerlingen met meer of mindere
intelligentie. Alle scholen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben ondersteuning aan op het
gebied van sociale vaardigheden, faalangstreductie en studievaardigheden. De wijze waarop dit
wordt aangeboden verschilt per school. Naast (ortho)didactische en/of (ortho)pedagogische
hulpprogramma’s (zoals bijvoorbeeld time-out mogelijkheden) is er ook aandacht nodig voor de
gebouw technische zaken. Tot slot valt hier het protocol voor medisch handelen ook onder.
B. Ondersteunings- en begeleidingsstructuur: elke vo-school beschikt over een (Intern)
Ondersteuningsteam (voorheen ook wel Zorg Advies Team genoemd). De ondersteuningsstructuur
wordt regelmatig geëvalueerd (in 2012, 2015 en 2017 hebben evaluaties plaatsgevonden) op basis
waarvan de scholen verbeteringen aanbrengen en monitoren. In de schoolondersteuningsproﬁelen
wordt duidelijk gemaakt wat de rollen van de verschillende functionarissen zijn binnen de
ondersteuningsstructuur van de school.
C. Volgsystemen: het uitvoeren van een goede dagelijkse praktijk is sterk onderhevig aan een
goed georganiseerd systeem van planmatig handelen. Te denken valt aan het hanteren van een
samenhangend systeem voor het volgen van de prestaties en de ontwikkelingen van de leerlingen,
het systematisch volgen en analyseren ervan. Hier hoort ook een systeem van monitoring
en evaluatie van de OPP’s bij, zowel per casus als voor het geheel van het eﬀect van de extra
ondersteuning.
D. Onderwijskwaliteit: het laatste aspect gaat in op de basiskwaliteit zoals geformuleerd in het
toezichtkader van de onderwijsinspectie: de leerprestaties en leeropbrengsten zijn tenminste
voldoende en het onderwijsleerproces en de ondersteuning en begeleiding voldoen aan de
gestelde norm. Dit resulteert in een positief oordeel van de inspectie, ook wel het zogenaamde
‘basisarrangement’ genoemd. Elke v(s)o-school voldoet minimaal aan de criteria voor het
basisarrangement.
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Afspraak 2: we spreken van een goede basisondersteuning als:
1. De school zicht heeft op de leerontwikkeling van alle leerlingen en opbrengstgericht werkt;
2. De school handelingsgericht werkt en de handelingsbekwaamheid en competentie van het personeel
versterkt (juist ook op het gebied van diﬀerentiëren);
3. De school een goed pedagogisch klimaat heeft en fysiek en sociaal veilig is voor leerlingen en
personeel;
4. De school leerlingen zorgvuldig aanneemt en overdraagt;
5. De school samen met partners werkt aan een eﬀectieve ondersteuningsstructuur;
6. De school de verantwoordelijkheden van leerling, ouders, docenten en ondersteuning duidelijk heeft
vastgelegd;
7. De school jaarlijks de eﬀectiviteit van de basis en extra ondersteuning vaststelt.

Samengevat verstaat het samenwerkingsverband onder de “Basisondersteuning”:
De afgesproken preventieve en licht curatieve activiteiten en interventies die
• binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school vallen
• onder regie en verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd
• waar nodig met inzet van expertise van anderen, waaronder de begeleider passend
onderwijs danwel ambulant begeleider, worden uitgevoerd
• geen indicatiestelling kennen
• bekostigd worden uit de eigen lumpsum
• planmatig worden uitgevoerd
• een overeengekomen kwaliteitsniveau hebben

Begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders
De begeleiders passend onderwijs (bpo’ers) en ambulant begeleiders (ab-ers) vanuit de Kameleon en
Mytylschool, ingezet door het Samenwerkingsverband, vervullen een belangrijke rol in het versterken
van de basisondersteuning en het uitvoeren van breedteondersteuning. Zij richten zich op preventie
en het versterken van de kwaliteit van de basisondersteuning door kennisoverdracht, coaching
en advisering van het directie en management. Daarnaast bieden deze begeleiders zelf ook extra
ondersteuning aan leerlingen. De begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders hebben
dus zowel een functie in het kader van de basisondersteuning (versterking, kennisoverdracht) als in de
uitvoering van breedteondersteuning (begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
en docententeam). De begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders bewegen niet alleen
door zowel de basis als breedteondersteuning, zij vormen ook de schakel tussen de vo scholen en het
SWV. De begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders zijn geschoold in oplossingsgerichte
orthopedagogische en didactische interventies. Deze zetten zij zelf in op de scholen en gaan in
gesprek met de ondersteuningsteams binnen de scholen om dergelijke interventies in te bedden in de
schoolorganisaties. Op het niveau van het SWV delen deze professionals onderling kennis en expertise,
zodat alle leerlingen zo maximaal mogelijk bediend kunnen worden. Als scholen voor leerlingen een
bovenschools arrangement of een tlv aanvragen, moet in het traject hieraan voorafgaand eerst sprake
zijn geweest van de inzet van de begeleider passend onderwijs of de ambulant begeleider.
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Leerwegondersteuning (lwoo)
Binnen ons samenwerkingsverband zijn drie vmbo scholen met een lwoo licentie, te weten Da Vinci
College (VMBO Basis en Kader), Prinsentuin Oudenbosch (VMBO Basis, Kader en Gemengde Leerweg)
en Markland College Oudenbosch (VMBO Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg). Deze drie
scholen voeren gericht beleid en hebben een aanbod om leerlingen met leerachterstanden (vallend
binnen de huidige lwoo criteria) en eventueel in combinatie met sociaal emotionele problematiek te
ondersteunen, zodanig dat zij in staat zijn om een vmbo-diploma te halen. De drie scholen beschrijven dit
aanbod en hun werkwijze in hun schoolondersteuningsproﬁel.
Het samenwerkingsverband gaat vanaf 1 januari 2018 werken met een model van populatie bekostiging
(opting-out). Het samenwerkingsverband hanteert dus niet meer de landelijke criteria voor toekenning
van lwoo, maar kent middelen volgens een verdeelsleutel toe aan de drie vmbo scholen met lwoolicentie. Het streven daarbij is om alle leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben (ook leerlingen
die niet/ net niet aan landelijke criteria lwoo voldoen) te ondersteunen als dat nodig voor het kunnen
behalen van een vmbo diploma. De eﬀectiviteit van het lwoo aanbod wordt gemeten aan de hand van de
opbrengsten van de scholen, de uitval en overige kritische succesfactoren die het samenwerkingsverband
hanteert.

Breedteondersteuning
Onder breedteondersteuning verstaan we ondersteuning die verder gaat dan de inzet van de
basisondersteuning zoals scholen deze hebben opgenomen in hun schoolondersteuningsproﬁel. De
inzet van breedteondersteuning is altijd op basis van een individueel ontwikkelingsperspectief plan
(OPP). Ouders, leerling en school gaan tijdig in overleg over de benodigde extra ondersteuning. Op het
handelingsdeel van het OPP, waar het gaat om de inzet van deze extra (breedteondersteuning), hebben
ouders instemmingsrecht.
Bij de breedte ondersteuning maakt het samenwerkingsverband onderscheid tussen decentrale breedte
ondersteuning en centrale breedte ondersteuning.

Decentrale breedteondersteuning
Decentrale breedteondersteuning bestaat uit ondersteuningsmogelijkheden op en van de school
zelf. Het samenwerkingsverband faciliteert de school hiertoe zowel met de inzet van menskracht
als ﬁnanciële middelen. De menskracht wordt vormgegeven door de inzet van begeleiders passend
onderwijs en ambulant begeleiders vanuit Mytylschool en de Kameleon (cluster 3). Zij zijn beschikbaar
om leerlingen individueel of groepsgewijs en op basis van een OPP te ondersteunen. Hier hoort ook bij
dat deze professionals het docententeam ondersteunen door het ontwikkelen van orthopedagogische
hulpmiddelen, door het uitvoeren van les- en leerlingobservaties en door het scholen van docenten. De
begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders kunnen ook worden ingezet bij de gesprekken
met ouders en externe hulpverleners.
De ﬁnanciële middelen worden door school zelf ingezet ten behoeve van ondersteuningsmogelijkheden
voor de leerling. De school kan deze ondersteuning na overleg en overeenstemming met ouders inzetten
op basis van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
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Voordat een school kan doorschakelen naar een centraal arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring
(tlv) voor het vso, moet eerst een traject ingezet zijn met de begeleider passend onderwijs of de
ambulant begeleider. Als uit evaluatie van het OPP blijkt dat dit onvoldoende eﬀect heeft gehad voor de
leerling, kan naar een volgende vorm van ondersteuning worden doorgeschakeld (centraal arrangement
of vso).

Centrale breedteondersteuning middels centrale arrangementen
ROOS VO heeft centraal arrangementen ontwikkeld voor leerlingen met een speciﬁeke
ondersteuningsbehoefte. Voor deze ondersteuning moet door de school van inschrijving op basis van
een OPP een arrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Alle aanvragen worden
ingediend bij de adviescommissie van het samenwerkingsverband. Het gaat hierbij om:
•

•

•
•
•

Observatieplaats Aventurijn: deze observatieplaatsen zijn bedoeld voor leerlingen die vastlopen
in het vmbo en waar nog niet duidelijk is waar de problematiek vandaan komt en wat de meest
passende ondersteuning is. De observatieplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor een periode
van ongeveer 6 maanden. In geval van observatie-arrangementen dragen de gemeenten zorg voor
het leerlingenvervoer gedurende deze periode5. Voor de toewijzingsprocedure verwijzen we naar het
protocol ‘observatieplaats Aventurijn6.
Arrangement Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (OLK) in samenwerking met de
Mytylschool: dit arrangement is gericht op leerlingen die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn
met lichamelijke klachten die niet zijn verklaard en waar ook niet helder is wat de meest passende
route is. Middels een interdisciplinaire methodiek wordt in kaart gebracht welke stappen de meeste
kans op voortgang van de onderwijsloopbaan hebben. Het arrangement is naar verwachting in 2018
beschikbaar.
Arrangementen onderwijs – zorg (in ontwikkeling in samenwerking met de gemeenten en drie WestBrabantse SWV)
Arrangement voor hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (arrangement vanuit
het vo samen met het vso, in ontwikkeling).
De Plusvoorziening: deze voorziening neemt een speciale positie in binnen de centrale
arrangementen. De Plusvoorzieningen komen in het land voort uit projecten die het voortijdig
schoolverlaten (VSV) moeten terugdringen. De ﬁnanciering en verantwoording loopt via regionale
VSV-subsidie. De Plusvoorziening in SWV ROOS VO is weliswaar een centraal geregeld en aangestuurd
arrangement, maar wordt lokaal rond de leerling uitgevoerd.

Plusvoorziening
De Plusvoorziening is bedoeld voor leerlingen die zowel in het onderwijs als in de thuissituatie problemen
ervaren. Bij de totstandkoming van de Plusvoorziening zijn zowel gemeenten als onderwijs intensief
betrokken geweest in het kader van de regionale VSV-subsidieregeling. Met de Plusvoorziening wordt
vorm gegeven aan de doelstelling van het Thuiszitterspact om geen enkele jongere langer dan drie
In geval van observatie-arrangementen kunnen ouders gedurende deze periode een beroep doen op de Verordening
Leerlingenvervoer van hun gemeente. In deze verordening is geregeld op welke wijze ouders een vervoersvoorziening (een
bijdrage in de kosten dan wel taxivervoer) kunnen ontvangen voor de leerling naar Aventurijn, als de leerling niet zelfstandig
gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
6
Het protocol voor observatieplaats Aventurijn is te vinden op de website www.swvroosvo.nl.
5
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maanden geen passend aanbod van onderwijs en/of zorg te bieden. De kracht van de Plusvoorziening is
dat onderwijs, zorg en hulpverlening een integraal aanbod organiseren: 1 kind, 1 plan. De projectleider
van de Plusvoorziening biedt een intensieve vorm van casemanagement waarbij de afstemming tussen
onderwijs en jeugdhulpverlening en ouders optimaal wordt benut. Samenwerking met de school van
inschrijving en een betrokken jeugdprofessional is essentieel en noodzakelijk. De Plusvoorziening wordt
ingezet voor die leerlingen waar de complexiteit van de problematiek groot is en waar alleen oplossingen
gevonden kunnen worden door intensief overleg met onderwijs, gemeenten, jeugdhulp, leerplicht,
ouders en andere partijen. De Plusvoorziening neemt de regierol op zich en draagt er zorg voor dat er een
zo optimaal mogelijk traject voor de leerling wordt ingezet. Zij biedt ouders ook begeleiding bij het hele
proces omdat dit essentieel is bij het tot stand brengen van oplossingen voor het kind7.
In 2018 vindt in het kader van het VSV-programma evaluatie plaats en bezien gemeenten en ROOS VO
opnieuw de opzet en ﬁnanciering van de Plusvoorziening in de regio (dit is als actie opgenomen in het
Convenant zoals getekend bij de REA in maart 2017).

Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs is een belangrijke voorziening binnen het dekkend netwerk in de regio voor
leerlingen die meer gebaat zijn bij praktijkgericht dan bij theoriegericht onderwijs. De toelating tot
het praktijkonderwijs vindt plaats middels een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij
het samenwerkingsverband. Een adviescommissie baseert zich bij de behandeling van de aanvraag
op de landelijke criteria. In een aparte procedure is vastgelegd dat bij alle nieuwe aanmeldingen voor
het praktijkonderwijs waar twijfels bestaan rondom de criteria, er een speciale zitting volgt van een
uitgebreide adviescommissie. De adviescommissie wordt voor die zitting uitgebreid met deskundigen
lwoo/pro vanuit de drie vmbo scholen, zodat vanuit een brede expertise naar de aanvraag gekeken
wordt. Deze zitting vindt plaats in april of mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Een tlv voor
praktijkonderwijs wordt afgegeven voor de duur van de opleiding, dus tot en met het jaar waarin de
leerling 18 wordt. In incidentele gevallen kan de praktijkschool bij de Inspectie voor het onderwijs een
verlenging met een jaar aanvragen.
De uitstroom vanuit het praktijkonderwijs vindt plaats naar arbeid, mbo en dagbesteding. Om jongeren
passend te kunnen begeleiden werkt het praktijkonderwijs samen met werkgevers, gemeenten, ROC en
zorgpartners.

diepteondersteuning
De school kan voor leerlingen die in het regulier onderwijs niet voldoende tot ontwikkeling komen via de
adviescommissie een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen voor het voortgezet speciaal onderwijs
(vso). De adviescommissie (bestaande uit de directeur als voorzitter en tenminste twee van de drie
orthopedagogen) behandelt in de periode september tot en met februari tweewekelijks en in de periode
maart tot juli wekelijks de aanvragen (die volgens een vast format via het administratieve programma
Kindkans worden aangeleverd). Bij een aanvraag moet duidelijk zijn wat er in het voortraject is gedaan
7

Meer informatie over de Plusvoorziening is te vinden op de factsheet op de website www.swvroosvo.nl
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en wat de eﬀecten van de ingezette interventies zijn. De begeleider passend onderwijs of de ambulant
begeleider vanuit de Kameleon/Mytylschool is in het voortraject duidelijk betrokken geweest. Hij kan
daarna ook ondersteunen bij de aanvraag van de tlv. ROOS VO hanteert een procedure voor de aanvraag
van toelaatbaarheidsverklaringen. Hierin staan criteria voor toetsing, de wijze van afstemming met
ouders, criteria voor de duur van de toelaatbaarheid en de hoogte van de bekostiging. Deze procedure
staat voor de aanvragende scholen in het programma KindKans en is gepubliceerd op de website.
Het belangrijkste criterium voor verwijzing binnen deze procedure is dat een school onderbouwd kan
beargumenteren waarom zij een leerling geen passend onderwijs meer kan bieden.
Als leerlingen toelaatbaar zijn verklaard tot het vso kunnen zij terecht op de Mytylschool of de Kameleon
(locatie Roosendaal of Bergen op Zoom) voor cluster 3. Voor cluster 4-onderwijs kunnen leerlingen
terecht op scholen van Driespan: het Aventurijncollege in Bergen op Zoom, het Brederocollege in Breda,
het Berkenhofcollege of de Kei in Breda en het Warandecollege in Oosterhout.
Hiernaast kunnen leerlingen vanuit het samenwerkingsverband uiteraard terecht op vso scholen die niet
bestuurlijk zijn aangesloten.

zorg
boven
onderwijs

diepte

VSO

tlv via
adviescommissie swv

centrale breedte

centrale arrangementen

swv via
adviescommissie

decentrale
breedte

decentrale
breedte
BPO/AB-er

basis
school

23

toeleiding
Inzetten breedteondersteuning
Als de basisondersteuning niet volstaat, als extra begeleiding van een leerling langer duurt dan vier
weken of als interventies gestapeld worden, spreken we van breedteondersteuning. Om de leerling goed
en planmatig te ondersteunen, schrijft de school in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP). De scholen gebruiken hiervoor een uniform document, dat in gezamenlijkheid is ontwikkeld8.
Sommige scholen hebben dit format OPP ingepast in het leerlingvolgsysteem. Voor leerlingen die buiten
de eigen stamschool onderwijs volgen of tijdelijk geen onderwijs volgen (dagbehandeling, dagbesteding,
zorgboerderij) wordt altijd in overleg met ouders een OPP opgesteld. Het OPP wordt in ieder geval
eenmaal per jaar samen met ouders geëvalueerd. Vanaf augustus 2017 is het voor scholen verplicht om
met ouders in gesprek te blijven totdat overeenstemming is bereikt over het handelingsdeel van het OPP.
Dat geldt ook ten aanzien van de evaluatie van het handelingsdeel van het OPP.

Inzetten diepteondersteuning
Voor leerlingen die zijn aangewezen op diepteondersteuning in het speciaal onderwijs, vraagt de school
een toelaatbaarheidsverklaring aan. Voor de aanvraag van een toelaatsbaarheidsverklaring is per maart
2017 een nieuwe procedure vastgesteld. Het beleid en de procedure houden rekening met de beperkte
ﬁnanciële ruimte van dit samenwerkingsverband. De volledige procedure is te vinden op de website van
het samenwerkingsverband. Op hoofdlijnen kan de procedure als volgt beschreven worden:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

8

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar zijn in principe uiterlijk per 1 mei in bezit van het
samenwerkingsverband (dit vanwege de doorlooptijd en de organisatie op het vso);
Aanvragen worden gedaan via het administratieve programma Kindkans;
Voorafgaand aan de aanvraag is er al contact met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband;
Ouders en de leerling zelf zijn duidelijk betrokken bij de aanvraag;
Als de leerling uit het reguliere vo afkomstig is, geldt dat in het voortraject de orthopedagoog,
begeleider passend onderwijs of ambulant begeleider betrokken geweest is bij de ondersteuning en
begeleiding van de leerling in de school. De werkwijze en eﬀecten hiervan staan duidelijk beschreven
in het OPP. Tijdens de voorbereiding van de aanvraag begeleidt de begeleider passend onderwijs of
de ambulant begeleider de school hierbij;
Uit de aanvraag blijkt duidelijk wat het uitstroomperspectief is, wat er eerder is gedaan om dit te
behalen en wat de resultaten van de inzet zijn;
Ook blijkt uit het ontwikkelingsperspectiefplan welke hulpverlening is ingezet en wat hiervan de
resultaten zijn;
Het uitgangspunt is dat de bekostigingscategorie ‘laag’ voor de meeste leerlingen, zeker binnen het
cluster 4 en ZMLK onderwijs, volstaat om aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen;
Wanneer meer ondersteuning nodig is, dan motiveert de aanvrager dit en geeft hij aan hoe de
extra middelen worden ingezet voor onderwijsondersteuning; Het volgen van onderwijs op een
andere locatie of het aanbieden van een vorm van digitaal onderwijs is geen reden voor een hogere
bekostigingscategorie;

Een format van het ontwikkelingsperspectiefplan is te vinden op de website www.swvroosvo.nl.
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•

•

•

•

•

Voor EMB (ernstig meervoudig beperkte) leerlingen met een laag ontwikkelingsperspectief ten
gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige
sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, bijna niet kunnen zitten/staan) gaat het
samenwerkingsverband uit van bekostigingscategorie ‘hoog’;
Voor een leerling met een laag IQ (<70) die niet of niet ernstig gehandicapt is, wordt uitgegaan van
bekostigingscategorie laag. Voor leerlingen met een laag IQ (<70) met een handicap wordt uitgegaan
van bekostigingscategorie midden;
Het samenwerkingsverband gaat bij het toekennen van de bekostigingscategorie er van uit dat
middelen van het samenwerkingsverband worden ingezet voor onderwijs en onderwijsondersteuning
en dat middelen vanuit de zorg worden ingezet voor zorg aan leerlingen. De inzet van zorg is daarom
geen reden voor een hogere bekostigingscategorie vanuit het samenwerkingsverband;
Het behalen van een diploma dan wel het uitstroomperspectief zijn uitgangspunt bij het bepalen van
de afgifteduur. Als tussentijds blijkt dat de duur verlengd moet worden om het diploma te kunnen
behalen vraagt de vso school hiervoor een verlenging van de tlv aan;
Het vso kan gebruik maken van het eigen kerndocument/groeidocument in plaats van het format
OPP van het samenwerkingsverband, mits de inhoud overeenkomt, de onderwijsbehoeften helder
zijn omschreven en de visie van ouders duidelijk is weergegeven. Hier geldt ook de instemming van
ouders op het handelingsdeel.

Voor een meer volledige omschrijving verwijzen we naar de procedure zoals geplaatst op de website.
Figuur 2. De ondersteuning in beeld.
Het reguliere onderwijs biedt voldoende
basisondersteuning voor de meeste
leerlingen, dit staat beschreven in het
schoolondersteuningsprofiel.

Begeleiders Passend Onderwijs en
Ambulante Begeleiders helpen
mee om de basisondersteuning te
versterken en bieden extra
ondersteuning aan leerlingen die
het nodig hebben.

Scholen maken een plan hoe ze de decentrale
breedteondersteuning organiseren voor
leerlingen die dat nodig hebben.
Ondersteuningscoörinatoren vervullen hierin
een belangrijke rol.

Ondersteuningscoördinatoren
regisseren de ondersteuningsmogelijkheden op de school voor
groepen en individuele leerlingen.

Roos VO ondersteunt met arrangementen
leerlingen in Halderberge, Moerdijk en Roosendaal.
– Plusvoorziening
– Arrangement onvoldoende onverklaarbare
lichamelijke klachten
– Observaeplaats Aventurijn
– Arrangement Onderwijs en Zorg
– Arrangement Hoogbegaafden
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terugplaatsing vanuit het vso naar het vo
Het vso evalueert jaarlijks met de leerling en de ouders het OPP (kerndocument of groeidocument).
Bekeken wordt welke ontwikkeling is doorgemaakt, welke doelen zijn behaald en welke ondersteuning
nodig is om de uitstroomdoelen te kunnen halen. Uit de evaluatie kan naar voren komen dat plaatsing
in het regulier onderwijs overwogen kan gaan worden en dat een verlenging van de tlv niet nodig is. Het
kan ook zijn dat hier nog twijfels over zijn.
Het samenwerkingsverband heeft met de vso-scholen in de regio de afspraak dat het vso vroegtijdig
in het schooljaar inventariseert welke leerlingen mogelijk zouden kunnen instromen in het vo (en
waar de tlv aﬂoopt). Het samenwerkingsverband overlegt ieder jaar met de vso scholen over deze
leerlingen en bewaakt de afstemming tussen vso en vo. Indien nodig wordt met bemiddeling van het
samenwerkingsverband een vo-school gezocht die gaat bekijken of de gevraagde ondersteuning geboden
kan worden. Het beleid is dat in principe voorafgaand aan het nieuwe schooljaar voor deze leerlingen een
observatie- en wenperiode wordt afgesproken, zodat de leerling al een aantal weken kan meedraaien in
het regulier onderwijs. De begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband kan in deze
periode de leerling begeleiden in het voortgezet onderwijs. Deze begeleider kan ook de leerling in het
vso observeren om zo concreter in beeld te brengen hoe de begeleiding in het reguliere onderwijs er uit
zou kunnen zien. Na deze observatieperiode overleggen vso, vo, ouders en leerling en indien nodig ook
de hulpverlening wat het meest passend is, zodat voor de ingang van het nieuwe schooljaar helderheid is
over de onderwijsplaats voor de leerling.
Het is ook mogelijk dat op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling gekozen
wordt voor een verlenging van de tlv, waarbij middels een symbiose de leerling een aantal vakken in het
regulier onderwijs volgt om zo de stap richting vervolgonderwijs goed te ondersteunen.
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Hoofdstuk 5: inzet van middelen
inzet van deskundigheid en begeleiding op school
In lijn met de visie van het samenwerkingsverband wordt een deel van de ondersteuningsmiddelen
op basis van een verdeelsleutel toegekend aan de vo-scholen, voor zover de begroting dit toelaat. We
gaan hierbij uit van het principe dat de scholen vooraf een plan van aanpak maken van de inzet van de
middelen gekoppeld aan de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Verantwoording vindt plaats
na afronding van het schooljaar als onderdeel van de jaarlijkse verantwoordings-rapportage aan het
bestuur. Speciﬁeker gezegd:
•

•

Het samenwerkingsverband bekostigt de inzet van begeleiders passend onderwijs en ambulant
begeleiders op de scholen. Zij zorgen voor kennisoverdracht aan de scholen, maar wisselen ook
onderling kennis uit zodat zij voortdurend een bijdrage leveren aan het signaleren van mogelijkheden
tot maatwerk en verbetering. Tegelijkertijd leveren zij zelf een bijdrage aan het implementeren van
de verbetering door coaching van personeel op scholen.
In 2014 is de omvang van de inzet van de begeleiders passend onderwijs (op basis van een
leerlingaantal van 7900) vastgesteld op 2.9 fte. In 2016 is besloten de inzet op de vmbo scholen te
versterken voor inzet op de beroepsgerichte leerwegen.
De begeleiders passend onderwijs worden als volgt ingezet (in fte):

•
•
•

•

Jan Tinbergen College

0,5

Markland College Oudenbosch

0,6

Markland College Zevenbergen

0,4

Norbertus/Gertrudis Lyceum/Mavo

0,9

Da Vinci College VMBO

0,4

Prinsentuin Oudenbosch

0,4

De inzet van ambulant begeleiders vanuit de Mytylschool is tot 2020 vastgesteld op 1,35 fte bruto
(gebaseerd op het aantal casussen per school in 2014).
Uitgangspunt is dat iedere school een vaste ambulant begeleider heeft vanuit de Mytylschool die
wekelijks aanwezig is.
Het praktijkonderwijs van Da Vinci College ontvangt de ambulante begeleiding vanuit de Kameleon
voor gemiddeld 1 dag per week. Verantwoording van de inzet van ambulant begeleiders vindt ieder
kwartaal plaats.
De inkoop van de ambulante begeleiding is vastgelegd in een overeenkomst met de Mytylschool en
de Kameleon en loopt tot 2020. Na evaluatie wordt besloten over een vervolg.
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decentrale inzet van middelen op school
Lichte ondersteuning
Een deel van de middelen lichte ondersteuning wordt, na aftrek van kosten voor arrangementen, lwoo
en pro wordt doorbetaald aan de vo-scholen op basis van een verdeelsleutel. Dit gebeurt wanneer de
ruimte in de begroting het toelaat. Doel is versterking van de breedteondersteuning op school. Scholen
schrijven hiervoor jaarlijks een plan en verantwoorden de inzet van de middelen. Voor deze doorbetaling
van de lichte ondersteuning geldt dat het budget gesplitst is in twee posten:
1. De versterking van de basisondersteuning (50% van het budget, op leerlingenaantal);
2. Rebound budget voor de drie VMBO-scholen (25% van het budget, op basis van leerlingenaantal en
eventuele weging van leerlingen)
Zo ontstaat voor de lichte ondersteuning de volgende allocatiesleutel:
beschikking lichte ondersteuning
af: negatief saldo pro
lichte ondersteuning algemeen
verdeling lichte ondersteuning algemeen:
•

50% versterking basisondersteuning

•

25% Rebound budget t.b.v. 3 vmbo’s

•

25% budget arrangementen (wordt niet doorverdeeld in geld)

Zware ondersteuning
Daarnaast worden nog middelen uit de zware ondersteuning toegekend aan de vo –scholen. Dit
gebeurt op het moment dat er, na aftrek van groeibekostiging en budget hoogbegaafdheid, voldoende
zware ondersteuningsmiddelen resteren. Inzet is altijd gericht op de uitvoering van de decentrale
breedteondersteuning en gaat op basis van een plan van aanpak en met verantwoording achteraf. Budget
wordt verdeeld op basis van leerlingenaantallen.
Voor zware ondersteuning ontstaat zo de volgende allocatiesleutel:
beschikkingen zware ondersteuning
af: groeibekostiging
budget hoogbegaafdheid
zware ondersteuning
verdeling zware ondersteuning:
•

40% uitvoering breedteondersteuning

In het bestuur is afgesproken dat deze verdeling wordt gehanteerd zolang de ﬁnanciële situatie van
het samenwerkingsverband dit toelaat (eigen vermogen ≥ minimum weerstandsvermogen). Het eigen
vermogen kan niet negatief zijn. In deze gevallen wordt in dat jaar T gekort op de doorbetaling. Wanneer
het eigen vermogen positief is, maar lager dan het minimum weerstandsvermogen wordt gekort op de
doorbetaling aan de vo-scholen in het jaar T+1.
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Deze verdeelsleutels voor lichte en zware ondersteuning worden jaarlijks geëvalueerd om te beoordelen
of de gelden op de juiste plek terecht komen en of de verdeelsleutels nog passen bij de wijze waarop het
samenwerkingsverband haar bekostiging ontvangt.

Inzet middelen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs
(pro)
Lwoo
Met ingang van 1 januari 2018 kiest ROOS VO voor opting-out als het gaat om lwoo. Middelen lwoo
zijn op basis van populatiebekostiging toegekend aan drie licentiehoudende scholen: Da Vinci College,
Markland College Oudenbosch en Prinsentuin Oudenbosch. Zo kunnen deze scholen op basis van
achterstanden op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak de middelen inzetten voor die leerlingen
die dit nodig hebben om hun diploma te kunnen behalen. Dit systeem vergroot de beleidsvrijheid
ten aanzien van de inzet van deze middelen voor de school omdat er meer maatwerk mogelijk is. Het
maakt mogelijk dat ook leerlingen die voorheen nét niet aan de testcriteria voldeden maar die toch
leerachterstanden hebben, kunnen worden bediend. Wettelijk is bepaald dat lwoo-middelen enkel
voor vmbo-leerlingen aangewend mogen worden. Uitbreiding naar havo-vwo is niet toegestaan. ROOS
VO heeft er voor gekozen om de drie scholen die in het verleden al een lwoo licentie en dus ook lwoo
aanbod hadden, deze te laten behouden. Hier verandert niets in.
Het samenwerkingsverband gaat over tot populatiebekostiging vanuit twee hoofdoverwegingen.
Het werken met een model voor populatiebekostiging reduceert de test- en administratiedruk voor
leerlingen, scholen en samenwerkingsverband en maakt meer maatwerk mogelijk.
Aan de andere kant is er een noodzaak om de inkomsten en uitgaven voor lwoo in evenwicht te houden.
Door de groei van het deelnamepercentage lwoo vanaf 2012 (de bekostiging van lwoo wordt bepaald
aan de hand van het deelname percentage lwoo per 1-10-2012) geeft ROOS VO meer uit aan lwoo dan
dat er aan inkomsten binnenkomen, waardoor het budget lichte ondersteuning wordt uitgeput. Hierdoor
ontstaat de dreiging van verplichte korting op de lumpsum van de aangesloten schoolbesturen. Middels
populatiebekostiging wordt dit vanaf 2018 voorkomen doordat niet meer (en ook niet minder) wordt
uitgegeven aan lwoo dan dat er binnen komt.
Voor het vaststellen van de verdeelsleutel worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De nieuwe verdeelsystematiek moet dicht bij de huidige bekostiging liggen zodat de bedrijfsvoering
van de scholen niet in gevaar gebracht wordt.
• De verdeelsleutel moet recht doen aan de meest recente inhoudelijke ontwikkelingen.
• De verdeelsystematiek moet consistent zijn zodat te grote ﬂuctuaties in de toekomst worden
voorkomen.
• Het totale bedrag dat het samenwerkingsverband ontvangt, wordt ter beschikking gesteld aan de
vmbo-scholen.
• De verdeelsystematiek is transparant en inzichtelijk, zonder oneigenlijke prikkels.
• Op basis van toekomstige evaluaties zijn aanpassingen mogelijk in de verdeelsystematiek.
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De verdeelsleutel voor de lwoo middelen is vanaf 2018 als volgt:
In december 2017 worden er 2 percentages lwoo per school berekend:

1. gemiddelde van:

2. gemiddelde van:

het aantal lwoo leerlingen bb/kb per 1 okt. 16
alle leerlingen bb/kb per 1 okt. 16
het aantal lwoo leerlingen gl/tl per 1 okt. 16
alle leerlingen gl/tl per 1 okt. 16

en

en

het aantal lwoo leerlingen bb/kb per 1 okt. 17
alle leerlingen bb/kb per 1 okt. 17
het aantal lwoo leerlingen gl/tl per 1 okt. 17
alle leerlingen gl/tl per 1 okt. 17

De aldus berekende percentages worden gebruikt om jaarlijks het aantal lwoo leerlingen bb/kb en gl/tl
per school te berekenen. De lwoo-gelden worden vervolgens gelijkelijk verdeeld over deze leerlingen.
Afspraak met de scholen en het bestuur is dat na twee jaar de verdeelsleutel wordt geëvalueerd en dan
kan worden bijgesteld naar aanleiding van regionale of landelijke ontwikkelingen. De bekostiging lwoo
wordt naar verwachting vanuit OCW medio 2020/2021 aangepast.

Praktijkonderwijs
Voor leerlingen waarvoor Praktijkonderwijs de meest passende onderwijsplek is, kan een
toelaatbaarheidsverklaring pro worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. De toelaatbaarheid
tot het praktijkonderwijs (PrO) wordt bepaald op basis van landelijk vastgestelde criteria. Uitgangspunt
hierbij is dat het samenwerkingsverband waar een leerling naar Praktijkonderwijs gaat de plaatsing
bekostigt.

groeibekostiging
Het samenwerkingsverband beschikt de groeibekostiging jaarlijks aan de vso-scholen op basis van de
1-februaritelling. Het samenwerkingsverband vergoedt zowel de basis- als ondersteuningsbekostiging
voor zowel het materiële als het personele deel.
Het SWV brengt het tarief van vso1 (indien mogelijk) in rekening bij de verwijzende vo school wanneer
een leerling na 1 oktober op het vso geplaatst wordt. Het SWV blijft de aantallen monitoren om te bezien
of er redenen zijn om het beleid op dit gebied bij te stellen. Met de vo en vso scholen wordt gestuurd op
het tijdig aanleveren van dossiers zodat waar mogelijk groeibekostiging kan worden voorkomen.

overdracht bekostiging bij onvoldoende budget
De budgetten voor lichte en zware ondersteuning zijn, ondanks de vrijheid van het
samenwerkingsverband ze door elkaar in te zetten, wettelijk gezien gescheiden budgetten. De reden
voor die scheiding is dat mocht de situatie ontstaan waarin onverhoopt de lasten voor zware en/of lichte
ondersteuning leiden tot een tekort bij het samenwerkingsverband, het samenwerkingsverband alsnog
in staat moet zijn om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het vso. Bij wet (WVO, artikel 17a,
lid 8h) is bepaald dat in een dergelijk geval DUO de deelnemende bevoegd gezagen van de scholen in
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het samenwerkingsverband zal korten op de lumpsum, om op die manier de toelaatbaarheidsverklaring
te bekostigen. Diezelfde bevoegd gezagen zullen in dat geval bovendien de middelen van het
samenwerkingsverband aanvullen zodat de uitvoering en lasten van het samenwerkingsverband
gedekt zijn. De bevoegd gezagen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken deze korting en/of
aanvullingen te laten geschieden naar rato van leerlingenaantal per bevoegd gezag dat toe te rekenen
valt aan het samenwerkingsverband.

vso en bekostiging residentiële plaatsingen
Voor de leerlingen die kort residentieel geplaatst worden (tot 3 maanden) hanteert het
samenwerkingsverband het volgende (door de sectorraden ook geadviseerde ) bekostigingsbeleid:
• De vso-school gekoppeld aan de residentiële instelling toont bij het samenwerkingsverband aan
welke leerling hoeveel weken onderwijs volgt op deze vso school;
• Het samenwerkingsverband stelt een ﬁnanciële beschikking op voor de vso-school. Deze beschikking
wordt gebaseerd op de bekostiging van een TLV categorie 1 naar rato van het aantal weken dat
onderwijs gevolgd wordt (waarbij het schooljaar 40 weken beslaat).

de inzet van middelen in beelden
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Hoofdstuk 6: Werken aan kwaliteit en communicatie
Het samenwerkingsverband hanteert een eigen kader om jaarlijks de resultaten te monitoren en bij
te stellen. Voor elk kengetal zoals we dat ook hanteren in dit ondersteuningsplan gelden indicatoren
en normen9. Hierbij is aandacht voor bijvoorbeeld het voldoen aan de zorgplicht, de kwaliteit van de
basisondersteuning en de doelmatigheid van de inzet van middelen.

zelfevaluatie
Het samenwerkingsverband zet eens in de vier jaar een zelfevaluatie in om te reﬂecteren op de behaalde
resultaten en voorafgaand aan een nieuwe ondersteuningsplanperiode beleid te kunnen bijstellen. Iedere
twee jaar worden facetten van de kwaliteit van de basisondersteuning onderzocht. Daarnaast hecht
ROOS VO waarde aan heldere communicatie via jaarverslag, website, de verantwoordingsrapportage en
het ondersteuningsplan. Communicatie met personeel is in eerste instantie een verantwoordelijkheid
van de scholen zelf. ROOS VO ondersteunt de communicatie richting personeel middels het toegankelijk
maken van informatie op de website en middels de informatiestromen via het directeurenoverleg,
netwerkoverleg ondersteuningscoördinatoren, het werkoverleg begeleiders passend onderwijs en
ambulant begeleiders. Na overleg met directeuren en ondersteuningscoördinatoren kan het SWV ook
gerichte scholing of themasessies aanbieden voor verschillende functiegroepen binnen de scholen.

klachten en bezwaren
Ondanks zorgvuldige aandacht voor kwaliteit kunnen ouders klachten hebben over het handelen van
een medewerker van ROOS VO of bezwaar tegen een besluit. In maart 2017 is een nieuwe regeling
vastgesteld voor ouders die klachten en/of een bezwaar hebben. Uitgangspunt is het voorkomen van
een verschil van inzicht door goed overleg. Ouders kunnen kosteloos eventueel ondersteuning vragen bij
Bureau Onderwijsconsulenten. De regeling voor klachten en bezwaren is te vinden op de website van het
samenwerkingsverband.
Ouders en schoolbestuur kunnen een formeel bezwaar indienen tegen de afgifte van een
toelaatbaarheidsverklaring. In de wet is geregeld dat een samenwerkingsverband voor deze
bezwaarschriftprocedure een bezwaar adviescommissie moet hebben. ROOS VO is aangesloten bij
de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring van Onderwijsgeschillen10. Deze
commissie zal de bezwaren op basis van speciﬁeke, onafhankelijke kennis en deskundigheid bekijken
en een advies aan het samenwerkingsverband uitbrengen. Daarna zal ROOS VO een beslissing op het
bezwaar nemen. Op de website van ROOS VO is de complete regeling en werkwijze te vinden.

9

Een overzicht is te vinden in bijlage 3. De volledige beschrijving van de kengetallen is te vinden op de website www.swvroosvo.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

10
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privacybeleid
Het Samenwerkingsverband respecteert de privacy van leerlingen en medewerkers. Bij het verwerken
van persoonsgegevens werken we volgens de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
aan onderwijsinstellingen stelt. Zo hanteren we strenge codes voor het gebruik en uitwisselen van
leerlingengegevens, zorgen we ervoor dat deze gegevens goed beveiligd zijn en bewaren ze niet langer
dan wettelijk noodzakelijk. In de wet staat dat het samenwerkingsverband informatie van een leerling
mag gebruiken, zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger
als dat nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taak. Wel vraagt de leerkracht op school altijd
toestemming aan leerlingen/ouders voor de uitwisseling van gegevens. Deze toestemming is belangrijk
zodat gegevens die nodig zijn voor het geven van de beste hulp aan leerlingen ook kunnen worden
opgevraagd bij, of kunnen worden gedeeld met, instanties buiten het onderwijs.
Conform de aanscherpingen in de wetgeving heeft ROOS VO een protocol datalekken opgesteld en zijn er
bewerkersovereenkomsten gesloten met externe bedrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens.
Vanzelfsprekend blijven ROOS VO en de scholen transparant over de manier van werken, worden ouders
en leerlingen geïnformeerd over het gebruik van persoonlijke gegevens en wordt inzage verleend in het
leerlingendossier als ouders hierom vragen.
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Hoofdstuk 7: bevindingen en zelfevaluatie
Vanaf december 2016 tot en met het voorjaar van 2017 heeft het samenwerkingsverband breed
gereﬂecteerd op de resultaten van de voorgaande jaren. Met de OPR, bestuurders, directies,
ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders is breed
gereﬂecteerd op het beleid van de afgelopen jaren en de wensen tot verandering. Aanvullend hierop is
aan docenten en ouders van leerlingen die extra ondersteuning hebben ontvangen, gevraagd naar de
kwaliteit van de basis- en extra ondersteuning. Hieruit kwam de volgende rode draad naar voren:
• de basis is op orde: de onderwijsinspectie is positief, er is een goedgekeurde jaarrekening, ouders
lijken tevreden te zijn.
• er is aandacht nodig voor een cultuuromslag en gedragsverandering om in alle opzichten ‘in
control’ te blijven. Bij een stijgend percentage toelaatbaarheidsverklaringen en een krimpende
leerlingpopulatie, een toename van het percentage lwoo leerlingen en een hoger dan het landelijk
gemiddelde deelname percentage praktijkonderwijs, is er een breed gedeelde mening dat er blijvend
aandacht nodig is voor het versterken van de draagkracht van scholen.
• Het streven om door feedback, uitwisseling van kennis en communicatie elkaar naar een hoger
plan te krijgen, wordt breed onderschreven. De verbeteringen die nodig zijn vragen om een
aanspreekcultuur, uitwisseling van kennis en creativiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars
ontwikkelkracht.
– Ouders zijn tevreden over de ondersteuning voor hun kind
– Docenten hebben behoe e aan kennis, informae en overzicht
– De overgang PO - VO hee extra aandacht nodig

– Scholen kunnen onderling meer kennis uitwisselen over
basisondersteuning, regievoering, betrokkenheid ouders en
leerlingen, educaef partnerschap
– Spreek elkaar binnen school aan (werk handelingsgericht)
– Direces kunnen meer aandacht besteden aan coaching
docenten

Blijf investeren in samenwerking met
gemeente, andere samenwerkingsverbanden voor passende
arrangementen
Verbeter de samenwerking met jeugdhulp
Ondersteun slimme combinaes van vso en vo binnen het samenwerkingsverband
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De komende vier jaar werken we samen verder aan de kwaliteit van passend onderwijs in onze regio.
Bestuurders, directeuren en docenten werken samen aan het verder verstevigen van de basisondersteuning. Daar zijn alle leerlingen bij gebaat. Leerlingen met een speciﬁeke ondersteuningsbehoefte hebben
gedreven en inzichtrijke professionals om zich heen nodig, die samen met hen eraan werken om aan die
behoefte tegemoet te komen. Dat vraagt om betrokkenheid en faciliteiten. Ouders hebben er recht op
om te weten wat haalbaar is, docenten hebben wellicht handelingsadviezen nodig en moeten een integraal onderdeel van de oplossing mogen en willen zijn, ondersteuningscoördinatoren kunnen door met
elkaar samen te werken de ondersteuningsmogelijkheden vergroten. Het samenwerkingsverband kan
nog meer aandacht besteden aan variatie en versterking van het dekkend aanbod door samenwerking
met andere samenwerkingsverbanden, gemeenten, instellingen voor jeugdhulpverlening en zorgaanbieders. Met als belangrijkste doel de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen tot vaardige, zelfverzekerde volwassen burgers met een betekenisvolle rol in een complexe samenleving. Dat realiseren we zoveel
mogelijk in het regulier onderwijs en in het speciaal onderwijs wanneer regulier niet meer passend of
verantwoord is. Hieronder volgt per kengetal een opsomming van verbeterpunten.

1. voldoen aan zorgplicht
•

•

•

Directies dragen er zorg voor dat de procedure van aanmelding van leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften in het kader van de zorgplicht op de juiste wijze wordt toegepast:
de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften hebben binnen zes weken een passend
onderwijsaanbod. Het samenwerkingsverband werkt met een procedure met betrekking
tot zorgplicht en aanmeldingen (zie bijlage 3). Als de school van aanmelding zelf niet de
benodigde ondersteuning kan leveren, gaat zij in overleg met ouders, andere scholen en het
samenwerkingsverband op zoek naar de meest passende plaats voor de leerling. De zorgplicht
gaat dan over op de school die de leerling gaat plaatsen. We hebben geleerd dat dit proces vraagt
om een tijdig overleg met de scholen en het samenwerkingsverband, eventueel aangevuld met
de jeugdprofessional en leerplichtambtenaar in de regio. Het vraagt regie vanuit de school van
aanmelding in afstemming met het samenwerkingsverband.
Directies streven naar het verbeteren van het overgangs- en toelatingsbeleid door het intensiveren
van communicatie met basisonderwijs en ouders; dit voorkomt verkeerde plaatsingen en frustratie
bij leerlingen met alle gevolgen van dien;
ROOS VO zorgt samen met directies voor uniforme, transparante, inzichtelijke en vergelijkbare
schoolondersteuningsproﬁelen, uiterlijk per 1 augustus 2018. Zo kunnen ouders de juiste
keuze kunnen maken voor een school en hebben leerplichtambtenaren, jeugdprofessionals en
zorgaanbieders ook beter in beeld welke ondersteuning een school kan bieden.
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doel

Alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en die belastbaar zijn met onderwijs en die zich
aanmelden bij een school hebben binnen zes (max. 10) weken een passende onderwijsplek.

Normering

Er is geen sprake van niet geplaatste leerlingen mede als gevolg van onduidelijke ondersteuning
(schoolondersteuningsproﬁelen).

Budget

geen extra investering

Actiehouder

SWV (ontwerp nieuw format schoolondersteuningsproﬁel)
Schooldirecties: vaststellen nieuwe SOPS en casusregie bij afwijzingen leerlingen en zoeken naar andere
passende plek i.s.m. SWV.

Actie

SWV > ontwerp nieuw SOP middels werkgroep dat voldoet aan criteria van eenduidigheid, duidelijkheid,
vergelijkbaarheid etc.
Directies scholen > vaststellen SOP eigen school en casusregie

De jongere gaat goed van start
in het Voortgezet Onderwijs.

School communiceert duidelijk
over het eigen profiel en hee
contact met basisonderwijs
over schooladviezen

2. dekkend onderwijsaanbod
•

•

Het samenwerkingsverband stimuleert en faciliteert samenwerking tussen vso en vo en onderzoekt
speciﬁek een mogelijkheid tot symbiose voor de groep hoogbegaafde leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. Dit doet ROOS VO met de omliggende samenwerkingsverband omdat
de scholen van Driespan buiten de grenzen van ROOS VO zijn gevestigd en omdat de omvang van
de doelgroep samenwerking ook bedrijfsmatig noodzakelijk maakt. De expertise die op het gebied
van hoogbegaafden aanwezig is op een van de vo-scholen in het verband (Norbertus-Gertrudis
Lyceum) wordt hierbij ingezet. De werkgroep hoogbegaafden krijgt de opdracht om in deze richting te
ontwikkelen.
Het samenwerkingsverband neemt initiatief om samen met de gemeenten en de jeugdhulp nieuwe
arrangementen te creëren waarin onderwijs en zorg samen optrekken; Hiertoe is een overlegtafel
gemeenten en SWV ingericht.
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doel

We creëren minimaal twee vormen van nieuwe ‘arrangementen’.
•

Een arrangement waarin vo en vso middels symbiose onderwijs bieden aan hoogbegaafde leerlingen
met extra ondersteuningsbehoeften.

•

Een onderwijs-zorg arrangement voor leerlingen die zowel vanuit onderwijs als vanuit de jeugdhulp
extra ondersteuning nodig hebben om de schoolloopbaan te kunnen voortzetten.

Normering

•

Op alle scholen is beleid en ondersteuningsdeskundigheid aanwezig ten aanzien van de
begeleiding van hoogbegaafde leerlingen (basisondersteuning). Hoogbegaafde leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften zijn adequaat ondersteund, afgemeten aan onderwijsresultaten en
leerlingentevredenheid.

•

Leerlingen kunnen op maat van een onderwijs-zorg arrangement gebruik maken, waarbij de kwaliteit
van het onderwijs en de zorg voor jeugdigen verbeterd en de samenwerking meerwaarde oplevert. Dit
wordt afgemeten aan onderwijsresultaten, tevredenheid van leerlingen, medewerkers van school en
van jeugdhulp.

Budget

Het budget voor centrale arrangementen wordt jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen en bestaat
uit een deel van het budget lichte ondersteuning (zie hoofdstuk 5) .
Het budget voor de doelgroep hoogbegaafden met extra ondersteuningsbehoeften loopt in de planperiode
vanuit DUO op naar ca. 90.000 euro en is opgenomen in het budget zware ondersteuning. Dit bedrag wordt
vanaf begrotingsjaar 2018 gealloceerd voor het te ontwikkelen en uit te voeren arrangement en dus niet
meer verdeeld.

Actiehouder

Het samenwerkingsverband stelt vervolg opdracht werkgroep hoogbegaafden op waarna de voorzitter gaat
ontwikkelen met de werkgroep, ondersteund door SWV.
SWV is aktiehouder t.a.v. ontwikkelen onderwijs-zorgarrangement via de overlegtafel onderwijs met de 9
gemeenten en de drie SWV.

Actie

Benutten van het netwerk met aanpalende SWV, Stichting Driespan en de betrokken gemeenten.

3. deelname vso
•

De directies van de scholen zorgen gezamenlijk voor een dusdanige verbetering van de basis- en
breedteondersteuning dat het aantal toelaatbaarheidsverklaringen daalt. Het samenwerkingsverband
wil zich op de mediaan van de landelijke verdeling blijven bevinden, oftewel; er zijn evenveel
scholen met een hoger percentage toelaatbaarheidsverklaringen als met een lager percentage
toelaatbaarheidsverklaringen (gelijk aan de situatie in 2016). Om dit te bereiken in een tijd waarin
het aantal leerlingen in onze regio daalt, worden de volgende subdoelen gesteld:
O Het percentage tlv’s midden en hoog mag niet verder stijgen;
O Het percentage tlv’s categorie laag moet dalen;
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doel

Afname van deelname vso.

Normering

Het samenwerkingsverband blijft zich op de mediaan van de landelijke verdeling bevinden als het gaat om
het percentage tlv’s.

Budget

Middelen inzet begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders vanuit REC 3,
ondersteuningsmiddelen die verdeeld worden naar de scholen indien begroting dit toelaat, plus het budget
beschikbaar voor centrale arrangementen.

Actiehouder

Directies scholen voor wat betreft de kwaliteit van de basis en decentrale breedteondersteuning.
SWV voor wat betreft de kwaliteit van de inzet van de begeleiders passend onderwijs en meting van
eﬀecten.

Actie

Directie stelt plan op voor verder versterken van de basis in de school en voert dit uit. SWV faciliteert
met begeleiders passend onderwijs en ambulant begeleiders inzet en gezamenlijke scholing
ondersteuningscoördinatoren en directies.

4. doelmatigheid en rechtmatigheid inzet middelen
•

•

•

Als de middelen van het samenwerkingsverband toereikend zijn, worden budgetten verdeeld
onder de vo-scholen. Het samenwerkingsverband doet dit om scholen in staat te stellen, in
overleg met ouders, snel de meest passende breedteondersteuning in te kunnen zetten. Dit beleid
voorkomt bureaucratische aanvraagprocedures bij het samenwerkingsverband en bevordert dat de
ondersteuning met ouders snel op school kan worden ingezet.
ROOS VO wil wél jaarlijks meten in hoeverre de geboden ondersteuning bijdraagt aan de
doelen van het samenwerkingsverband op het gebied van dekkend aanbod, de reductie van
thuiszitters en de versterking van de basisondersteuning en het terugdringen van het aantal
toelaatbaarheidsverklaringen. Als het samenwerkingsverband (na aftrek van reguliere lasten)
middelen kan verdelen onder de scholen , stellen scholen aan het begin van het schooljaar een plan
van aanpak op aan de hand van een format vanuit het samenwerkingsverband en na aﬂoop van het
schooljaar wordt verantwoording afgelegd (kwalitatief en kwantitatief) over het bereiken van de
doelstellingen. Deze resultaten worden in het directeurenoverleg, het bestuur en het werkoverleg
met de ondersteuningscoördinatoren besproken.
Hoewel dit proces in schooljaar 2015-2016 doorlopen is, vraagt het nog extra aandacht om op basis
van de resultaten en de analyses met elkaar in gesprek te gaan en beleid te evalueren. Daarom is dit
voor de komende planperiode nog apart als speerpunt opgenomen.
doel

Het Samenwerkingsverband heeft zicht op de doelmatigheid van de inzet van de middelen.

Normering

Doelen op gebied van versterking van de basisondersteuning, reductie thuiszitters en reductie vso (TLV) en
onderwijssucces van leerlingen met een OPP in het reguliere onderwijs worden bereikt.

Budget

Geen

Actiehouder

Schooldirecties leveren volgens format SWV plan van aanpak breedteondersteuning in en verantwoorden
de resultaten jaarlijks volgens format.
SWV draagt zorg voor de formats, analyses, rapportages en de bespreking van de resultaten in de
overlegvormen.
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5. kwaliteit basisondersteuning
•

Ondersteuningscoördinatoren gaan kennis uitwisselen over de volgende onderwerpen zodat zij met
elkaar de basisondersteuning van de scholen naar een hoger plan kunnen tillen:
O Uitwisselen ervaringen inzet onderwijsassistenten en opvanglokalen (actiehouder
Prinsentuin Oudenbosch)
O Omgaan met allochtone ouders (actiehouder Jan Tinbergen College)
O Diﬀerentiatie in de klassen (actiehouder Jan Tinbergen College)
O Regie en ‘alignment’ van alle betrokken bij een plan voor een leerling (actiehouder
Mytylschool en Kameleon).
O Regie van jongeren op plan (actiehouder Brederocollege)
O Functie en werking Opvanglokaal (actiehouder Markland College Oudenbosch)
• Begeleiders coachen docenten als het gaat om handelingsgericht werken;
• Begeleiders besteden extra aandacht aan executieve functies;
• Ondersteuningscoördinatoren werken samen om preventief aanbod (basisondersteuning) gerichter in
te zetten;
• Directeuren besteden meer aandacht aan het voorzien in informatie en trainingen over werkwijzen
Passend Onderwijs;
• Directeuren, begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en mentoren spreken elkaar aan op (hun
rol bij) het verstevigen van handelingsgericht werken in de klas. Directeuren organiseren geregeld
overleg met de begeleiders over de voortgang op dit thema zodat ondersteuning en lijn voortdurend
in contact hierover zijn.
Bovenstaande doelstellingen worden zowel in het overleg van de ondersteuningscoördinatoren als in het
directeurenoverleg jaarlijks gemonitord.
doel

Versterken van de basisondersteuning.

Normering

De kwaliteit van de basisondersteuning wordt afgemeten aan diverse elementen van de basisondersteuning,
waaronder:
•

De leerontwikkeling van leerlingen is inzichtelijk vastgelegd en wordt systematisch met ouders en
leerlingen besproken.

•

Voor elke leerling met extra ondersteuningsbehoeften wordt een OPP opgesteld, waarbij de ouders
minimaal zijn betrokken bij het handelingsgerichte deel.

•

De basis- en breedteondersteuning is versterkt door de systematische inzet van onderwijsassistenten
en het gebruik van opvanglokalen.

•

Er is een scholingsplan opgesteld en uitgevoerd met het eﬀect dat docenten zich beter ondersteund
voelen bij handelingsgericht werken en diﬀerentiëren in de klas.

•

Betrokkenen zijn van mening dat de voorgestelde verbeteringen systematisch worden opgestart,
gevolgd en geëvalueerd.

•

De zelfevaluatie ‘kwaliteit basisondersteuning’ afgenomen in 2018 laat een hogere score zien in
vergelijking met de nulmeting in 2015.

•

Budget

Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen daalt en is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Inzet budget schoolbesturen voor scholing en ondersteuningsinstrumenten en budget swv voor evaluatie
onderzoek kwaliteit basisondersteuning, pm.

Actiehouder

Directies faciliteren ondersteuningscoördinatoren om hun verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven
uit te kunnen voeren en verstrekken hun de opdracht om met kennisuitwisseling te werken aan het
versterken van de basisondersteuning.
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6. kwaliteit extra ondersteuning
•
•
•

Ouders stemmen altijd in met het handelingsdeel van ontwikkelingsperspectief plan (OPP) voor hun
kind;
Door intensiever samenwerking tussen vso en vo werken we aan nieuwe arrangementen voor
jongeren met een ondersteuningsbehoefte;
De samenwerking met regionale naastgelegen verbanden verstevigen we zodat we meer diversiteit in
het aanbod kunnen brengen.
doel

Alle ouders voelen zich optimaal betrokken.

Normering

•

Ouders scoren bij een zelfevaluatiemeting tevredenheid t.a.v. de communicatie over de in te zetten
basis en extra ondersteuning.

•

Er zijn geen klachten bij de Geschillencommissie over scholen in het kader van het OPP.

•

Er zijn geen klachten over de inzet van begeleiders passend onderwijs/ ambulant begeleiders.

•

Elk OPP en de jaarlijkse evaluatie er van is ondertekend door een ouder.

•

Ondersteuningscoördinatoren, directieleden en andere betrokkenen in de scholen hebben kunnen
deelnemen aan door het SWV aangeboden scholing gericht op afstemmingsoverleg met ouders over
een OPP. Deelnemers geven aan meer vaardig te zijn na de training.

Budget

Scholing op communicatie met ouders over in te zetten ondersteuning/ OPP’s. SWV koopt in en verrekent
met scholen, budgetneutraal SWV, middelen uit professionaliseringsbudget scholen/SWV.

Actiehouder

Schooldirecties en ondersteuningscoördinatoren: voorkomen klachten en geschillen over OPP, sturing op
overeenstemming en ondertekening OPP en evaluatie OPP.
SWV ontwikkelt scholingsmodule en biedt dit aan na overleg met directeuren en
ondersteuningscoördinatoren.

7. kwaliteit management en organisatie
•

Mede naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van governance van passend
onderwijs, wil het bestuur zich de komende periode bezinnen op het huidige governancemodel van
het samenwerkingsverband. De in 2017 gehouden evaluatie geeft nu geen aanleiding tot andere
keuzes, maar vooral tot verbeteringen binnen het huidige model. Desalniettemin zal het bestuur het
huidige model de komende periode opnieuw tegen het licht houden. Uitgangspunt hierbij is dat het
samenwerkingsverband werkt volgens een governancemodel dat voldoet aan de landelijke vereisten
op dit gebied en tegelijkertijd aansluit bij de eigen regionale situatie. Verdere verbeteringen zijn:
O Schoolbestuurders en directeuren verbeteren de kwaliteit van het directeurenoverleg;
O Bestuurders stellen zich steunend op richting de directeur van het samenwerkingsverband,
zodanig dat de directeur daadkrachtig kan optreden richting scholen en andere partijen.
O Het bestuur verbetert de cultuur door elkaar meer aan te spreken op de gedeelde
verantwoordelijkheid als deelnemer in het samenwerkingsverband.
O Het intern toezichthoudend bestuur benut haar rol optimaal om passend onderwijs in de
klas vorm te geven en voldoet daarmee aan huidige regelgeving;
O Het toezichthoudend bestuur verstevigt haar link met de formele medezeggenschap binnen
het samenwerkingsverband, door tenminste tweemaal per jaar gezamenlijk overleg te
initiëren (wettelijke verplichting vanaf 2017);
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doel

Het samenwerkingsverband faciliteert scholen bij het communiceren over Passend
Onderwijs en de daarbij horende middelen.
Binnen en buiten het Samenwerkingsverband is er sprake van eenduidige en heldere communicatie.
Het onderling aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden is standaard. De kwaliteit van het
directeurenoverleg wordt versterkt.

Normering

•

Betrokkenen zijn tevreden over de communicatie en over het nakomen van gemaakte afspraken.

•

Er wordt eﬃciënt gewerkt. Ondersteunend hierbij zijn o.a. het gebruik van een jaaragenda, actieen besluitenlijst, projectplannen. Het directeurenoverleg heeft zich ontwikkeld tot een volwassen
beleidsvormend orgaan van waaruit projectgroepen worden aangestuurd.

•

Er wordt eﬀectief gewerkt; de jaardoelen zijn gerealiseerd.

Budget

Professionaliseringsbudget directeurenoverleg v.a. 2018: 10.000 euro p.j.

Actiehouder

Bestuur en directie Samenwerkingsverband

ambities
1. We houden ons aan onze zorgplicht: Alle leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeen en die belastbaar zijn met onderwijs
en die zich aanmelden bij een school hebben binnen zes (max.
10) weken een passende onderwijsplek.
2. Direces geven docenten meer informae en training over
Passend Onderwijs, hier profiteren alle leerlingen van.

1. Minder leerlingen naar VSO: Direces verbeteren de basis- en
decentrale breedteondersteuning zodat het aantal leerlingen
dat VSO nodig hee daalt;
2. We verbeteren de kwaliteit van de ondersteuning op de
scholen: Hierbij helpen we elkaar: scholen werken samen en
professionals spreken elkaar aan.
3. Alle ouders voelen zich betrokken. Ouders stemmen aljd in
met handelingsdeel van het plan;

1. Beter dekkend netwerk: We creëren twee nieuwe arrangementen: voor hoogbegaafde leerlingen en voor leerlingen die zowel
ondersteuning in het onderwijs als jeugdhulp nodig hebben om
de schoolloopbaan voort te kunnen zeen.
2. Samenwerkingsverband en VSO verstevigen de samenwerking
vso en vo zodat er tussenvormen ontstaan;
3. De middelen Passend Onderwijs worden, wanneer het kan,
verdeeld over de scholen. De scholen zeen deze middelen op
verantwoorde wijze in.
4. Het bestuur ondersteunt directeuren in het verbeteren van de
kwaliteit van het directeurenoverleg.
5. Binnen en buiten het samenwerkingsverband is er sprake van
duidelijke communicae; we hanteren een protocol om op een
goede manier met gegevens om te gaan.
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1. meerjarenbegroting kalenderjaar per onderdeel

2017

2018

2019

2020

waarvan bijdrage versterking basisondersteuning 50% - baten
waarvan bijdrage versterking basisondersteuning - lasten 30%
saldo bijdrage versterking basisondersteuning

361.676
0
361.676

355.260
-95.322
259.938

344.564
-98.832
245.732

333.917
-92.742
241.175

waarvan rebound budget 25% - baten
waarvan rebound budget - lasten
saldo rebound budget

180.839
0
180.839

177.630
-158.870
18.760

172.283
-164.720
7.563

166.958
-154.570
12.388

waarvan budget arrangementen 25% - baten
waarvan bijdragen VO-scholen budget arrangementen - baten
waarvan budget arrangementen - lasten
saldo budget arrangementen

180.839
45.900
-76.500
150.239

177.630
46.818
-78.030
146.418

172.283
47.754
-79.590
140.447

166.958
48.710
-81.182
134.486

lichte ondersteuning algemeen

lichte ondersteuning lwoo - opting-out per 1-1-2018
baten op basis van % LWOO per 1-10-2012
lasten - afdracht LWOO aan VO-scholen
saldo LWOO

3.229.814 3.172.509 3.077.002 2.981.909
-3.596.989 -3.172.509 -3.077.002 -2.981.909
-367.175
0
0
0

lichte ondersteuning pro
baten op basis van % PRO per 1-10-2012
lasten - afdracht PRO via DUO
saldo PRO

1.091.945 1.072.571 1.040.282 1.008.133
-1.156.175 -1.147.611 -1.070.533 -1.057.686
-64.230
-75.040
-30.251
-49.553
4.267.157

zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning (pers)
verevening zware ondersteuning (mat)
totaal zware ondersteuning - baten

-421.059
-19.673
3.826.425

afdracht VSO, teldatum, (via DUO)
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), ondersteuningsbekostiging
afdracht VSO, peildatum, (tussentijdse groei VSO), basisbekostiging

4.208.911
-345.645
-15.739
3.847.527

4.113.642
-238.809
-7.869
3.866.964

3.988.357
-87.982
0
3.900.375

-3.300.272 -3.278.554 -3.278.554 -3.278.554
-49.084
-49.084
-49.084
-49.084
-32.825
-32.825
-32.825
-32.825

inzet begeleiders passend onderwijs en inkoop begeleiding vanuit VSO
bijdrage uitvoering breedte-ondersteuning

-333.546
0

-363.920
-193.732

-375.521
-200.686

-387.589
-213.191

saldo zware ondersteuning

110.698

-70.588

-69.706

-60.868

kosten organisatie samenwerkingsverband

-276.171

-225.180

-229.980

-234.870

plusvoorziening
baten
lasten
saldo plusvoorziening

100.000
-100.000
0

100.000
-100.000
0

100.000
-100.000
0

100.000
-100.000
0

95.876

54.308

63.805

42.758

Resultaat
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2. toelichting meerjarenbegroting
De meerjarenbegroting is opgesteld per onderdeel. Vanaf 2016 wordt intern tussentijds op deze wijze
gerapporteerd.
De meerjarenbegroting is gebaseerd op door het bestuur ingenomen uitgangspunten ten aanzien van
de ontwikkeling van de totale leerlingaantallen voor VO en VSO in zijn geheel en in het bijzonder de
ontwikkelingen van de LWOO- en PRO-leerlingen.
In de meerjarenbegroting is uitgegaan van opting-out per 1 januari 2018 voor alle lwoo-leerlingen. Er is
dus geen sprake van een uitgroeimodel.
Mochten er meer VSO-, LWOO-en/of PRO-leerlingen komen dan nu is verwacht, dan zal de
meerjarenbegroting andere uitkomsten geven.
De wijze van verdeling van de middelen is beschreven in hoofdstuk 5 van dit ondersteuningsplan. Zoals
daar ook vermeld is in het bestuur afgesproken dat deze verdeling wordt gehanteerd zolang de ﬁnanciële
situatie van het samenwerkingsverband dit toelaat (eigen vermogen ≥ minimum weerstandsvermogen).
Het eigen vermogen kan niet negatief zijn. In deze gevallen wordt in het jaar x gekort op de doorbetaling.
Wanneer het eigen vermogen positief is, maar lager dan het minimum weerstandsvermogen wordt
gekort op de doorbetaling aan de vo-scholen in het jaar x+1.
Voor 2017 is korting aan de orde. Er worden geen middelen aan de scholen doorverdeeld voor
basisondersteuning, rebound en breedte-ondersteuning.

3. weerstandsvermogen
In 2016 is een kwalitatieve risicoanalyse opgesteld en besproken met het bestuur. Begin 2017 is deze
risicoanalyse geactualiseerd en gekwantiﬁceerd. Per risico is bepaald wat de ﬁnanciële impact kan zijn
van het betreﬀende risico en wat de kans is dat dit risico zich voordoet. Op basis van de impact is een
bruto weerstandsvermogen benodigd van € 315.000. Wanneer ook gerekend wordt met de kans dat het
risico zich voordoet, leidt de berekening tot een benodigd netto weerstandsvermogen van
€ 100.000.
Gezien de kleine omvang van het samenwerkingsverband en de hoogte van de risicobedragen heeft
het bestuur besloten te streven naar een weerstandsvermogen binnen de bandbreedte van deze twee
bedragen.
Wanneer het weerstandsvermogen lager is dan de norm dient het weerstandsvermogen binnen 2 jaar
weer op niveau gebracht te worden. Wanneer de resultaten uit de reguliere begroting niet toereikend
zijn, worden er minder middelen verdeeld naar de scholen, waarbij de budgetten lichte en zware
ondersteuning gelijkelijk gekort worden en het budget voor de rebounddoeleinden binnen de drie
vmbo’s, voor zover mogelijk, niet gekort wordt.
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implementatie, communicatie

x

x

communicatie

1 x per jaar

OPR vergadering

advies en instemmingsrecht

4 x per jaar

REA stuurgroep

beleidsvormend

3 x per jaar

x

REA projectgroep

beleidsvormend

8 x per jaar

x

REA werkgroepen

beleidsvoorbereidend

gem. 5 x per jaar

Stuurgroep VSV

beleidsvoorbereidend

4 x per jaar

x

x

x

overleg Plusvoorziening/RMC
regio
expertteam Spring

x

beleidsvoorbereidend
communicatie

x

x

overleg (potentiële) thuiszitters implementatie, communicatie

overlegtafel passend onderwijs beleidsvoorbereidend

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

naar behoefte
4 x per jaar

x
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x

bpo/ab-ers rec 3

x

x

vso scholen buiten swv

x

x

vo scholen buiten swv

x

x

leerplicht/kwalificatieplicht gemeente roosendaal, halderberge & moerdijk

implementatie, communicatie 4 x per jaar

ambtenaren gemeente roosendaal, halderberge & moerdijk

overleg SWV VO Regio ZuidWest
overleg SWV VO buiten eigen
regio
OOGO

wethouders gemeente roosendaal, halderberge & moerdijk

implementatie, communicatie 2 x per jaar

rmc

swv zeeland

x

overleg SWV PO 30.02

swv po roosendaal po 30.02

5 x per jaar

x

zorgcoördinatoren vso scholen binnen swv

communicatie

x

directie vso scholen binnen swv

x

intervisie BPO / AB

zorgcoördinatoren vo scholen binnen swv

5 x per jaar

x

directie vo scholen binnen swv

communicatie

x

5 x per jaar

opr roos vo

x

directeurenoverleg

beleidsvormend, toezichthoudend
beleidsvoorbereidend

frequentie
overleg

team swv roos vo

x

implementatie, communicatie 5 x per jaar

bestuursoverleg

type overleg

directie swv roos vo

5 x per jaar

ondersteuningscoördinatoren
netwerkoverleg
overleg BPO / AB

naam overleg

bestuur swv roos vo

swv west-brabant (brabantse wal/rsv breda)

overlegvormen swv roos vo 2016-2017

afkortingenlijst
AB
BPO
CJG
GPO
KSF
LBT
LWOO
OLK
OP
OPP
PRO
REA
RBL
SOP
SWOT analyse
SWV
TLV
VMBO
VO
VSO
VSV
WMO
ZE

ambulant begeleider (vanuit Kameleon/Mytylschool)
begeleider passend onderwijs
centrum jeugd en gezin
geschillencommissie passend onderwijs
kritische succes factoren
landelijke bezwaar en adviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen
leerweg ondersteunend onderwijs
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
ondersteuningsplan
ontwikkelings perspectief plan
praktijk onderwijs
regionaal educatieve agenda
regionaal bureau leerplicht
schoolondersteuningsproﬁel
analyse van sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen
samenwerkingsverband
toelaatbaarheidsverklaring
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet speciaal onderwijs
voortijdig school verlater
wet maatschappelijke ondersteuning
zelfevaluatie
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Procedure zorgplicht en aanmeldingen
Middels deze procedure wordt gestreefd naar het tijdig plaatsen van alle leerlingen binnen onze
regio, op de meest passende onderwijsplaats.
Zorgplicht
Samenvattend houdt de zorgplicht het volgende in:
- Bij een aanmelding (zie brief Sander Dekker over definitie van aanmelding in de bijlage) van een
leerling met extra ondersteuningsbehoeften dien je binnen 6 weken een passende plaats voor deze
leerling te hebben gevonden. Dit kan zijn binnen je eigen school, danwel binnen een andere v(s)oschool. Dit tenzij je als school kunt aantonen dat je ‘vol’ zit. Het beleid omtrent capaciteit van de
school in relatie tot de aanmeldingen moet op de website van de school, danwel in de schoolgids te
zijn opgenomen. Als school heb je de verplichting om ouders te begeleiden in het vinden van een
passende school die gaat toelaten. Concreet betekent dit dat je de begeleiding pas kunt los laten,
wanneer er een school is gevonden die de zorgplicht van jou als school overneemt. Enkel het geven
van een advies is hierin onvoldoende.
- Ouders hebben het recht om zich op meerdere scholen tegelijkertijd aan te melden. Ook dan treedt
de zorgplicht in werking. Je kunt in afstemming komen met ouders en de andere scholen, welke
school als eerste de aanmelding in behandeling neemt. Echter ook dan blijft de verplichting bestaan
om binnen 6 weken samen te komen tot een passend aanbod voor de leerling.
- De periode van 6 weken mag eenmaal met 4 weken worden verlengd als nader onderzoek nodig is,
mits dit wordt medegedeeld aan de ouders.
Afspraken binnen het SWV
Om hier binnen ons SWV met elkaar aan te kunnen voldoen, is een aantal afspraken gemaakt;
- Op het moment dat er als school wordt besloten dat er onvoldoende tegemoet kan worden
gekomen aan de ondersteuningsbehoeften, wordt er voorafgaand aan de afwijzing contact gezocht
met de orthopedagoog van het SWV. Op deze manier kan er samen gekeken worden of er een
andere school gevonden kan worden die kan toelaten en/of de leerling mogelijk in aanmerking komt
voor een TLV.
- Om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor een TLV, heeft het SWV
gemiddeld een periode van 2 tot 3 weken nodig. Deze periode valt binnen de 6 weken waarin
gekomen dient te worden tot een passend aanbod. Tijdig betrekken en afstemmen met het SWV is
daarom noodzakelijk.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 maart 2017

- Het SWV ontvangt graag alle afwijzingsbrieven van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften,
evenals de berichtgeving welke school de zorgplicht heeft overgenomen. Dit om een goed zicht te
kunnen blijven behouden op het dekkende aanbod binnen de regio.
- Op het moment dat leerlingen vanuit het VSO worden aangemeld in het VO, wordt gevraagd direct
contact te leggen met de orthopedagoog van het SWV. Dit in verband met mogelijk lopende of
toekomstige aanvragen voor verlenging van een TLV en de besluitvorming hierop die direct verband
zullen houden met een eventuele toelating in het VO. Afstemming tussen scholen en het SWV hierin
is daarom gewenst en noodzakelijk.

Bijlage: Brief van Sander Dekker met toelichting op het wettelijk kader rondom aanmeldprocedures in
het primair en voortgezet onderwijs (20 december 2016)

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 maart 2017

Factsheet Regionale Educatieve Agenda
Roosendaal, Halderberge en Moerdijk | 2017-2020

De taken van het onderwĳs en gemeentes zĳn de laatste jaren ingrĳpend veranderd. Onderwĳs en gemeentes werken steeds
nauwer samen als het gaat om jeugdigen. Dit doen zĳ al op lokaal niveau, per gemeente. Voor jongeren van wie de leefwereld
over de grenzen van de eigen woonplaats gaat (zoals bĳ leerlingen in het voortgezet onderwĳs) is samenwerking tussen gemeenten
en scholen voor voortgezet onderwĳs op regionaal niveau belangrĳk.
Om resultaatgericht te kunnen samenwerken hebben de samenwerkende gemeentes en scholen, vertegenwoordigd door
het Samenwerkingsverband, een nieuwe Regionale Educatieve Agenda (REA) opgesteld voor de periode 2017-2020.

Net als in de voorgaande REA (2014-2016) is het hoofdthema:

de regionale verbinding van de ondersteuning voor jongeren
in het kader van passend onderwijs en in het kader van het sociaal domein.

De agenda kent negen thema’s, waarmee de partners de komende periode met elkaar aan de slag gaan.

Uitgangspunt voor deze REA
> Wĳ gaan uit van de kracht van de jongere, zĳn/haar gezin en omgeving en we versterken de eigen kracht van jeugdigen en ouders.
> Wĳ geven ondersteuning/passende zorg op maat op momenten dat het nodig is.
> Wĳ gaan uit van de vraag en beoordelen ondersteuningsbehoeften integraal, dicht bĳ de signaleringsplaats.
> En daarbĳ ondersteunen we integrale ondersteuning in/door (speciaal) onderwĳs en hulpverlening in de vorm van een arrangement.
> Daarbĳ hebben we aandacht voor de kleine groep jongeren die zich nooit tot een zelfstandige volwassene zal ontwikkelen en
voor wie zorg altĳd ondersteunend zal zĳn.
> Wĳ organiseren de zorg rondom de jeugdige en het gezin. Er is een dynamische samenwerking met hen en de professionals,
die gebaseerd is op dialoog met jeugdigen en ouders.
> Wĳ versterken de kracht van de professionals.

De gezamenlijke onderwijs- en gemeentelijke agenda 2017-2020 heeft de volgende thema’s:
1 | De integratie van anderstalige leerlingen die uit een internationale schakelklas (ISK) neveninstromersproject (NIP)
instromen in het VO is zodanig dat zĳ zo snel mogelĳk op hun eigen niveau onderwĳs ontvangen.
Doel: de leerling haalt een diploma op zĳn niveau . Om dit te realiseren start een onderzoek naar de mogelĳkheden van een
tussenvoorziening tussen enerzĳds ISK/NIP en het algemeen voortgezet onderwĳs. Fasegewĳs wordt toegewerkt naar de
overgang naar de juiste opleiding, zodat de leerling niet alleen een startkwalificatie behaalt maar ook het diploma dat past bĳ
zĳn aanleg. De werkgroep ontwikkelt een voorstel dat voorgelegd wordt aan de stuurgroep.
2 | Het organiseren van een jaarlĳkse inspiratiebĳeenkomst met als doel mooie zaken in het zonnetje te zetten en
te leren van good practices. Tĳdens een jaarlĳkse bĳeenkomst ontvangen drie leerlingen die volgens hulpverleners en
onderwĳs een schouderklopje verdienen een stimuleringsprĳs omdat zĳ blĳk hebben gegeven van ‘eigen kracht’ ofwel die
volgens onderwĳs en hulpverleners een steuntje in de rug verdienen.
3 | Het realiseren van een beter sluitend aanbod, dan wel aanpak, van preventieve interventies vanuit zowel onderwĳs
als gemeentes. Dit draagt bĳ aan continuïteit van onderwĳs en het voorkomen van uitval. Uitgangspunt is dat dit regionaal een
aandachtspunt is. De invulling van het preventieve beleid vindt per gemeente (lokaal) plaats.
4 | Voor zorg intensieve kinderen een arrangement van hulp opzetten dat rekening houdt met zowel gemeentelĳk beleid,
Passend Onderwĳs, zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Realisatie uiterlĳk per schooljaar 2019-2020.
5 | Heldere afspraken over duidelĳke regie en doorzettingsmacht voor de meest complexe casussen/thuiszitters.
Wĳ houden hierbĳ rekening met die complexiteit van de problematiek (zorg, veiligheid en/of met multi –problematiek).
Hiervoor sluiten wĳ aan bĳ regionale contacten vanuit de regionale samenwerking op Jeugd, met onder andere Veilig Thuis.
6 | De samenwerking op casusniveau en beleidsniveau vergroten voor jongeren die ondersteuning nodig hebben
op het snĳvlak van jeugdhulp WMO, onderwĳs, dagbesteding en arbeidsparticipatie. Doel is het realiseren van ondersteuning
binnen acht weken.
7 | Het thuiszittersprotocol evalueren en verbetervoorstellen doorvoeren.
De ambitie is: één nieuw protocol voor de drie West-Brabantse samenwerkingsverbanden.
8 | De samenwerking en verwachtingen tussen jeugdprofessionals en onderwĳs verbeteren.
Wĳ weten wat we van elkaar mogen verwachten. Wĳ sparren met elkaar en gaan het overleg niet uit de weg.
9 | De ontwikkelingen in het RE- gebied sluiten aan op de ontwikkelingen in grotere regio’s en andersom.
In bĳlage 6 in de REA staat een overzicht met voor de REA relevante overleggen in de regio.

Budget en inzet
Voor het realiseren van de doelstellingen is inzet nodig. Door het instemmen met deze REA committeren schoolbesturen
en gemeentes zich aan het realiseren van de doelstellingen en geven zĳ aan deze doelen te gaan realiseren.
Zĳ geven daarmee het mandaat aan de projectgroep om medewerkers vanuit het samenwerkingsverband en gemeentes te
betrekken bĳ het realiseren van de doelstellingen. De verwachting is dat deze medewerkers betrokken kunnen worden vanuit
hun reguliere werkzaamheden.

Meer informatie of het opvragen van het gehele document REA?
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