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Ondersteuningsplan 2018-2022
Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. In dit plan beschrijven we
onze uitgangspunten, doelen en werkwijzen voor de periode 2018-2022. Sinds de start van passend onderwijs hebben we
als gezamenlijke besturen verenigd in het samenwerkingsverband vier jaren hard gewerkt aan het realiseren van passend
onderwijs voor alle leerlingen in onze regio. In deze vier jaren hebben we al veel bereikt, met name in samenwerking, in
organisatie, structuren en processen. Nu is het tijd voor een andere, meer inhoudelijke koers. Een koers waarin het passend
onderwijs in de scholen centraal staat.
Het Ondersteuningsplan 2018-2022 is tot stand gekomen na een intensief en constructief ontwikkelproces, waarin
bestuursleden en Ondersteuningsplanraadleden samen, onder leiding van een extern deskundige, de thema’s hebben
verkend, uitgediept en geformuleerd tot het voorliggende ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan is vastgesteld
door het bestuur van het samenwerkingsverband en er is instemming verleend door de Ondersteuningsplanraad. Ook is er
OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) gevoerd met de gemeenten in de regio van het samenwerkingsverband.
Het ondersteuningsplan is besproken met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband PO 2507. Dit om te kijken
hoe we de komende jaren samen op kunnen trekken.

Leeswijzer

Het ondersteuningsplan telt 11 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 blikken we terug op de afgelopen planperiode 2014-2018. In
hoofdstuk 2 beschrijven we onze visie, opdracht en uitgangspunten. In hoofdstuk 3 schetsen we de ondersteuningsstructuur
van ons samenwerkingsverband, die we in hoofdstuk 4 (Basisondersteuning) en hoofdstuk 5 (Extra onderwijsondersteuning)
verder toelichten. Hoofdstuk 6 en 7 gaan dieper in de op de samenwerkingsrelaties die we met ouders en leerlingen
en gemeenten en ketenpartners onderhouden. In hoofdstuk 8 beschrijven we de werkwijzen en procedures die we met
elkaar hebben afgesproken. In hoofdstuk 9 staan we stil bij onze ambities, hoe we daarop willen monitoren en hoe we
verantwoorden. In hoofdstuk 10 beschrijven we hoe ons samenwerkingsverband georganiseerd is. Hoofdstuk 11 ten slotte
betreft de meerjarenbegroting.
In dit ondersteuningsplan wordt de term “samenwerkingsverband” voor twee verschillende entiteiten gebruikt. Een is
het samenwerkingsverband als collectief van schoolbesturen, het ander betreft de werkorganisatie (“het bureau”) van het
samenwerkingsverband. Daar waar niet logisch uit de tekst kan worden opgemaakt welke entiteit bedoeld wordt, is dit
onderscheid expliciet vermeld.
Dhr. J.J.M. Rood
Directeur Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Ondersteuningsplan 2018-2022 | 3

Inhoudsopgave
H1

Terugblik op de planperiode 2015-2018  7

1.1
1.2
1.3
1.4

Kwalitatief goed onderwijs, zo regulier en thuisnabij mogelijk  7
Voor alle leerlingen een passende plek, gespecialiseerd indien nodig  7
Eén jongere, één gezin, één plan, één contact  7
Continuïteit in de onderwijsloopbaan, geen thuiszitters  8

H2

Visie, opdracht en uitgangspunten van onze samenwerking   9

2.1
2.2
2.3
2.4

Onze gedeelde visie op passend onderwijs  9
Onze opdracht: samen werken aan passend onderwijs  9
Uitgangspunten  10
Ondersteuningsbehoeftenmatrix  10

H3

De ondersteuningsstructuur  11

3.1
3.2
3.3

Ondersteuningsniveaus  11
Samenwerken met externe partners  11
Financiering: verleggen geldstromen  11

H4

Basisondersteuning voor alle leerlingen  13

4.1
4.2
4.3
4.4

Een sterke basisondersteuning op iedere school  13
Basisvoorzieningen op iedere schoollocatie  14
Handelingsgericht werken  14
De rol van de school, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband  14

H5

Extra onderwijsondersteuning   16

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Het ontwikkelingsperspectief  16
Ondersteuningspakketten  16
Toelating voortgezet speciaal onderwijs  16
Onderwijs(zorg)arrangementen  17
Innovatieve onderwijsprogramma’s  17

H6

Partnerschap met ouders en leerlingen  18

6.1
6.2
6.3

Informeren   18
Samenwerken met ouders en leerlingen  18
Meepraten over ondersteuning  18

H7

Samenwerking met gemeenten en ketenpartners  19

7.1
7.2
7.3

Samenwerking met gemeenten  19
Samenwerking met MBO  19
Samenwerking met primair onderwijs  20

H8

Werkwijze en procedures  21

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Algemene richtlijnen aanvraag extra ondersteuning  21
Procedure en criteria ondersteuningspakketten  21
Toelaatbaarheid voortgezet speciaal onderwijs  21
Procedure vanuit het vso naar het reguliere vo  22
Procedure plaatsing in een onderwijsarrangement (OPDC Flex College)  23
Procedure en criteria praktijkonderwijs  23
Rollen school, OSP en CTO  23
Doorzettingsmacht   23

4

H9

Ontwikkeling, monitoring en verantwoording  24

9.1
9.2
9.3

Ontwikkeling  24
Doelen  25
Effectieve verantwoording   25

H10	De organisatie van ons samenwerkingsverband  27
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

De organisatie in beeld  27
De stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.   27
Bestuur, directie, staf  28
Drie verschillende uitvoeringseenheden  28
Werkgroepen en netwerken binnen het samenwerkingsverband  29
Medezeggenschap binnen de stichting  29
Medezeggenschap ondersteuningsplan  29

H11 Begroting  30
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Inleiding   30
Toelichting op de baten  30
Toelichting op de lasten  31
Exploitatieresultaat en reservepositie  32
Welke risico’s kunnen zich voordoen?  32
Rekening en verantwoording  33

Bijlagen  35
Bijlage 1: Afkortingen en terminologie  35
Bijlage 2: Standaarden Inspectie van het onderwijs  36
Bijlage 3: Ondersteuningsbehoeftenmatrix  38
Bijlage 4: Meerjarenbegroting ondersteuningsplan 2019-2022  46

Ondersteuningsplan 2018-2022 | 5

6

H1 Terugblik op de planperiode 2015-2018
Een nieuwe planperiode begint natuurlijk met het terugblikken op de voorbije planperiode. Het vorige ondersteuningsplan
besloeg de periode 2015-2018. In die periode hebben wij vanuit een gezamenlijke visie getracht op een zo goed mogelijke
manier invulling te geven aan de wettelijke taken die wij met de invoering van Passend Onderwijs toebedeeld hebben
gekregen. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we afgelopen jaren deze visie hebben uitgedragen en welke resultaten we
hebben behaald.

1.1

Kwalitatief goed onderwijs, zo regulier en thuisnabij mogelijk

1.2

Voor alle leerlingen een passende plek, gespecialiseerd indien nodig

1.3

Eén jongere, één gezin, één plan, één contact

De kwaliteit van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de scholen en hun besturen. Alle scholen binnen het
samenwerkingsverband zijn als voldoende beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs, waarmee we kunnen stellen
dat de kwaliteit van het onderwijs in ons samenwerkingsverband in orde is. Het samenwerkingsverband heeft hierin een
faciliterende rol. De afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband bijgedragen aan kwaliteit door het organiseren van
kennisdeling tussen scholen en het verzorgen van workshops en presentaties op scholen. Door de inbedding van begeleiders
passend onderwijs – voormalig AB’ers cluster 3 en 4 – hebben we de expertise uit de REC’s en VSO-scholen behouden en
verder verspreid binnen het regulier onderwijs. Na overleg met de gemeenten en scholen beschikken alle scholen van het
samenwerkingsverband over schoolmaatschappelijke expertise. De ondersteuningsbehoeftenmatrix heeft geholpen bij het
systematisch in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, zodat scholen beter in staat zijn hun aanbod
op de leerling aan te passen. Dit heeft erin geresulteerd dat meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs passende
ondersteuning hebben kunnen ontvangen.

Binnen het samenwerkingsverband zijn alle onderwijsniveaus en alle onderwijssoorten aanwezig. Iedere school heeft zijn eigen
kwaliteiten, waardoor voor vrijwel alle leerlingen een passende plek voorhanden is, hetzij binnen het regulier onderwijs hetzij
binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Reguliere scholen zijn in toenemende mate in staat passend onderwijs te bieden.
Het aantal leerlingen dat is aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs is daardoor verminderd. Voor leerlingen die tijdelijk
niet in het regulier onderwijs kunnen functioneren, maar niet zijn aangewezen op voortgezet speciaal onderwijs, voorziet het
samenwerkingsverband in een zogenaamde “tussenvoorziening”, namelijk OPDC Flex College. Het aantal leerlingen dat
daarvan gebruik heeft moeten maken is eveneens verminderd. Een verklaring hiervoor is het inrichten van interne time-out- en
reboundgroepen binnen een groot aantal scholen.

Van oudsher onderhouden de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
intensieve contacten met zorginstellingen. Een meerderheid van de vso-scholen biedt een onderwijsprogramma aan waarin
zorg een significante – soms zelfs voorwaardelijke – rol heeft. In deze samenwerkingsrelaties lukt het de verschillende partijen
te komen tot een plan waarin onderwijs en zorg geïntegreerd zijn.
De samenwerking tussen regulier voortgezet onderwijs en zorg is minder vanzelfsprekend. De decentralisatie van de jeugdzorg
heeft hierin complicerend opgetreden. In de zuidelijke regionen van ons samenwerkingsverband verloopt de afstemming
tussen onderwijs en zorg vrij soepel. De scholen in die regio zijn meer streekgebonden en schoolbesturen en gemeenten
hebben veel geïnvesteerd in de samenwerking, waardoor er strakkere banden zijn tussen onderwijs en zorg. Er is nog winst te
behalen, maar alle partijen zijn zich bewust van hun rol daarin en weten elkaar te vinden in de ontwikkeling.
In de regio Rijk van Nijmegen verliep de samenwerking tussen gemeenten, instanties voor jeugdhulpverlening en het
samenwerkingsverband in eerste instantie moeizaam. Om hier verandering in te brengen is in 2017 op initiatief van de
gemeente Nijmegen een maatschappelijke businesscase (mBC) gestart naar de afstemming tussen zorg en onderwijs.
Het samenwerkingsverband heeft hier een grote rol in gehad. Deze mBC heeft als eindproduct het convenant “Samen
voor de jongere!”1 opgeleverd. In dit convenant hebben partijen de ambitie én werkafspraken vastgelegd om de
onderwijsondersteuning, jeugdhulp en zorg in en om het voortgezet onderwijs in de regio Rijk van Nijmegen dusdanig in
samenhang te organiseren dat voor iedere leerling een ononderbroken schoolloopbaan en schoolsucces gerealiseerd kan
worden. Onderwijs en zorg worden hierdoor meer met elkaar verbonden, maar er is nog veel werk te verrichten. De komende
jaren wordt vanuit een programmagroep een concretiseringsslag gemaakt ten aanzien van (onder andere) het realiseren van
onderwijs-zorgarrangementen.

1 Dit convenant is ondertekend door de gemeenten in de gemeentelijke samenwerking Rijk van Nijmegen (Nijmegen, Beuningen, Berg en
Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen), schoolbesturen verenigd in Stichting Samenwerkingsverband VO-VSO 2507 Nijmegen
e.o., Tandem-Interlokaal, SWON-NIM (heden: Sterker), GGD Gelderland Zuid, Entrea, Karakter, Pluryn, Driestroom, Jeugdbescherming
Gelderland.
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1.4

Continuïteit in de onderwijsloopbaan, geen thuiszitters

Ondanks een grote verscheidenheid aan scholen, die allen kwalitatief goed onderwijs bieden, kent ook onze regio jaarlijks
een, weliswaar zeer klein, aantal thuiszitters. Ondanks inspanningen van de scholen en het samenwerkingsverband en
leerplichtzaken is het in de afgelopen planperiode niet gelukt het aantal thuiszitters structureel terug te dringen. Het aantal
blijft fluctueren; dit is vergelijkbaar met de landelijke thuiszittersaantallen. Analyse naar de verhalen achter de thuiszitters
laat zien dat bij deze leerlingen sprake is van zeer complexe ondersteuningsbehoeften, die een aanbod vanuit zorg/
jeugdhulp, al dan niet in combinatie met onderwijs, vragen. Deze afstemming is en blijft onderwerp van gesprek tussen het
samenwerkingsverband en de gemeenten. Eerste concrete project dat voor deze doelgroep is opgezet is het Interventie Team
Voortgezet Onderwijs (ITVO), dat eind 2017 gestart is.
In het algemeen kunnen we zeggen dat we in 2014/2015 zijn begonnen met de ontwikkeling van ons Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs. In deze eerste ontwikkelingsfase hebben we vooral aandacht gehad voor het opzetten van een
organisatie, het uitwerken en bijschaven van procedures en het werken aan een klantgerichte benadering. Nu de organisatie
staat en we allemaal bekend zijn met de uitgangspunten en werkwijzen van het samenwerkingsverband, breekt een nieuwe
ontwikkelingsfase aan. In deze fase willen we de focus verleggen van organisatie en proces naar inhoud en kwaliteit in
de scholen.
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H2 Visie, opdracht en uitgangspunten van
onze samenwerking
In dit hoofdstuk formuleren we onze visie, opdracht en ambities ten aanzien van passend onderwijs binnen het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

2.1

Onze gedeelde visie op passend onderwijs

Onze visie op onderwijs heeft drie pijlers: goed onderwijs, passende ondersteuning en integrale samenwerking.
1.	Kwalitatief goed onderwijs en goede ondersteuning voor al onze leerlingen.
Scholen hebben als taak hun leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij. We bieden een veilige omgeving met
kwalitatief goed onderwijs dat aansluit op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een andere vorm van participatie in de
maatschappij. Belangrijke voorwaarde voor een doorgaande ontwikkeling voor alle leerlingen is een sterke basisondersteuning
op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Schoolbreed handelingsgericht werken en aansluiten bij ondersteuningsbehoeften
van leerlingen zijn daarbij de uitgangspunten. Beantwoording van ondersteuningsvragen van leerlingen én docenten vindt
zoveel mogelijk op school plaats. Ons streven is dan ook om zo veel mogelijk leerlingen hun schoolloopbaan te laten voltooien
binnen het regulier onderwijs. We doen dit mede door voorzieningen dicht bij de school te brengen en door preventieve en
structurele samenwerking te onderhouden met onze partners in de jeugdketen, zoals bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk
werk, de jeugdgezondheidszorg en leerplichtzaken. Op deze manier willen we zorgdragen voor doorgaande (cognitieve en
sociaal-emotionele) ontwikkeling voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband.
2. Voor al onze leerlingen een passende plek, gespecialiseerd indien nodig.
Als samenwerkingsverband maken we ons sterk voor een passende plek voor elke leerling op de bij ons ingeschreven
v(s)o-scholen in onze regio (2507). Een passende plek is niet alleen belangrijk voor de leerling, maar ook voor ouders,
docenten en scholen. We stellen daarom samen met onze leerlingen doelen, volgen hun prestaties en analyseren wat zij
eventueel extra nodig hebben. We verantwoorden onze professionele keuzes.
We definiëren een passende plek als een onderwijsplek die tegemoet komt aan de onderwijs(ondersteunings)behoeften van
de leerling. Indien plaatsing op een speciale voorziening het best passend is, streven we naar plaatsing op een voorziening
dichtbij huis, indien mogelijk op een school binnen het samenwerkingsverband. Thuiszitten2 is onacceptabel, omdat daarmee
de toekomst van de jongere op het spel staat.
3. Eén jongere, (één gezin), één plan, één regie
Soms is intensieve ondersteuning samen met andere voorzieningen en ouders nodig om de leerling het onderwijs te (blijven)
bieden dat hij of zij aankan. Een passend onderwijsaanbod gaat dan vaak samen met jeugdhulp: ondersteuning bij het
opvoeden en/of het opgroeien. We werken daarom samen met deze voorzieningen volgens het principe “één jongere, (één
gezin), één plan, één regie”. Dit gebeurt in samenspraak met ouders.

2.2

Onze opdracht: samen werken aan passend onderwijs

Wij zijn er als schoolbesturen van overtuigd dat we onze visie alleen kunnen realiseren als we samenwerken. Bepaalde
vraagstukken zijn uitsluitend op te lossen als we onze onderwijsondersteuning op elkaar afstemmen en/of aan elkaar
verbinden. Daarmee geven wij invulling aan de wettelijke verplichting van schoolbesturen om zich te verenigen in een
samenwerkingsverband passend onderwijs. Gezamenlijk hebben wij daartoe een werkorganisatie3 ingericht: Stichting
Samenwerkingsverband v(s)o 2507 Nijmegen e.o.
Een samenwerkingsverband heeft vier wettelijke taken: het vaststellen van een ondersteuningsplan; het verdelen en
toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; het beoordelen of leerlingen
toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs; het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling. In het
ondersteuningsplan 2018-2022 beschrijven we hoe we de komende vier jaar uitvoering geven aan deze taken.
Op basis van onze gedeelde visie en ieders eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid stellen we ons als samenwerkingsverband
de volgende opdracht:
Als samenwerkingsverband dragen we er zorg voor dat er in de regio voldoende structurele en tijdelijke onderwijs
voorzieningen van goede kwaliteit zijn, zodat voor iedere leerling een passende onderwijsplek geboden wordt en
daarmee voor alle leerlingen de continuïteit van hun onderwijsloopbaan wordt gewaarborgd en hun kansen in de
samenleving worden verhoogd.
2 We houden de definitie van de Inspectie van het Onderwijs aan: we noemen een leerling een thuiszitter als hij/zij leerplichtig en
kwalificatieplichtig is, staat ingeschreven bij een school, maar al meer dan 4 weken geen onderwijs volgt.
3 In het hoofdstuk 9 beschrijven we de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bureau.
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Deze gezamenlijke opdracht kan niet los worden gezien van onze ambitie om als individuele schoolbesturen (waar nodig
gezamenlijk) te werken aan duurzame kwaliteitsverbetering van de basisondersteuning op onze scholen. Dit komt de
ontwikkeling van al onze leerlingen ten goede.

2.3

Uitgangspunten

Om deze opdracht te realiseren met een gezamenlijk ondersteuningsplan hanteren we de volgende uitgangspunten.
a.	De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs ligt primair bij de scholen en hun besturen. Basisondersteuning
maakt daar integraal onderdeel van uit.
b.	We leggen vast wat we onder basisondersteuning verstaan en we zorgen ervoor dat al onze scholen dit kunnen bieden.
c.	We zorgen ervoor dat op iedere locatie een interdisciplinaire infrastructuur aanwezig is om de basisondersteuning te kunnen
bieden.
d.	Onze docenten en andere professionals werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat het signaleren en analyseren van
(onderwijs)ondersteuningsbehoeften, het stellen van ontwikkelingsdoelen, plannen en uitvoeren van interventies, het
verantwoorden van de interventies en de communicatie met ouders hierover tot het professionele handelen van onze
docenten gerekend wordt. Waar nodig (en/of wettelijk vereist) wordt dit vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief.
e.	We werken op alle niveaus samen met ketenpartners om een integrale aanpak in het kader van arbeidstoeleiding en
jeugdhulpverlening – met extra aandacht voor preventie – mogelijk te maken.
f.	We werken samen om bestaande onderwijsvoorzieningen te verbeteren en nieuwe onderwijsvoorzieningen te creëren als
toekomstige ontwikkelingen daar om vragen, zodat we blijvend een dekkend aanbod realiseren. We organiseren daartoe
bovenbestuurlijke netwerken voor scholing, kennisdeling en innovatie.
g.	We hanteren bij de middelenverdeling van ons samenwerkingsverband het principe dat budgetten geoormerkt worden voor
de verschillende niveaus van ondersteuning en de doelstellingen uit het ondersteuningsplan.
h.	We stellen scholen met extra middelen vanuit het samenwerkingsverband in staat om aan het niveau van basisondersteuning
te kunnen voldoen en zo mogelijk tot een hoger ambitieniveau te komen.
i.	In de schoolondersteuningsprofielen leggen onze scholen vast hoe zij op eigen wijze bijdragen aan onze gezamenlijke
opdracht. Het schoolondersteuningsprofiel is eenvoudig te vinden op de website van de school.
In dit ondersteuningsplan beschrijven we hoe we vorm geven aan onze opdracht en ambitie. Daarbij staan drie begrippen
centraal: basisondersteuning, extra ondersteuning en het schoolondersteuningsprofiel. In de volgende hoofdstukken werken
we dit uit.

2.4

Ondersteuningsbehoeftenmatrix

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met de zelf ontwikkelde ondersteuningsbehoeftenmatrix (OBM, zie bijlage
3). De OBM is een instrument waarmee de ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart kunnen worden gebracht.
De ondersteuningsbehoeften zijn gegroepeerd in vijf domeinen en handelingsgericht geformuleerd. Het instrument is
nadrukkelijk niet bedoeld als besluitvormingsdocument, maar functioneert als leidraad in gesprekken tussen school, ouders en
samenwerkingsverband. De OBM heeft in de afgelopen planperiode een significante bijdrage gehad in de omslag naar het
denken in ondersteuningsbehoeften: van “wat heeft de leerling?” naar “wat heeft de leerling nodig?”. De OBM heeft geleid
tot een gezamenlijke taal, waardoor communicatie over ondersteuningsbehoeften eenduidiger verloopt. Bij evaluatie blijkt dat
ontwikkeling van de scholen en het samenwerkingsverband als collectief aanleiding geeft tot het herdefiniëren en herschikken
van items en domeinen. Deze doorontwikkeling zal in het najaar 2018 worden uitgevoerd.
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H3 De ondersteuningsstructuur
In dit hoofdstuk schetsen we kort hoe we de uitgangspunten, zoals we die geformuleerd hebben in Hoofdstuk 2, vormgeven
in de ondersteuningsstructuur binnen ons samenwerkingsverband. In de hoofdstukken hierna gaan we verder in op de
verschillende onderdelen hiervan.
Na een eerste planperiode waarin de nadruk lag op het ontwikkelen van organisatie en procedures, willen we in de
planperiode 2018-2022 de focus verleggen naar inhoud en kwaliteit in de scholen. Verantwoordelijkheden worden meer
neergelegd bij de schoolbesturen en de scholen. Daar vindt passend onderwijs immers plaats. We hebben als speerpunt het
nog verder versterken van de basisondersteuning en daarbij hoort een passende investering.
In de afbeelding in de achterflap vatten we ons beleid in de komende planperiode samen.

3.1

Ondersteuningsniveaus

Binnen ons samenwerkingsverband werken we met twee niveaus van ondersteuning: de basisondersteuning en de extra
ondersteuning. De ondersteuningsniveaus onderscheiden zich van elkaar door de intensiteit van de ondersteuning en/of
de noodzaak van specialistische expertise. Ook de mate van noodzakelijke samenwerking met externe partijen verschilt per
ondersteuningsniveau. Het fundament voor de onderwijsondersteuning wordt gevormd door een basisinfrastructuur die op
iedere locatie aanwezig is.
De basisondersteuning staat centraal; hier profiteren immers alle leerlingen van. Hoe breder de basisondersteuning en
hoe hoger de kwaliteit ervan, hoe minder leerlingen zijn aangewezen op vormen van extra ondersteuning. We hebben met
elkaar vastgelegd wat we onder basisondersteuning verstaan. Scholen verschillen in de wijze waarop ze basisondersteuning
vormgeven. Deze verschillen erkennen en koesteren we. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school hoe zij het
vastgestelde niveau van basisondersteuning realiseert. De kwaliteit van de basisondersteuning is sterk afhankelijk van het
planmatig en handelingsgericht werken van onderwijsprofessionals. Daarom benadrukken we binnen de basisondersteuning
het proces van opschaling: (vroegtijdige) signalering van eventuele ondersteuningsbehoeften, gerichte en passende
interventies en geregelde evaluaties. Ouders en leerling worden zo vroeg mogelijk bij dit proces betrokken.
Ook bij een zeer sterke basisondersteuning, zal er een beperkte groep leerlingen zijn van wie de ondersteuningsbehoeften
de mogelijkheden vanuit basisondersteuning (ver) overstijgen. Ouders en scholen kunnen na een zorgvuldig en gezamenlijk
proces van opschaling binnen de basisondersteuning van mening zijn dat zonder extra inzet bovenop de basisondersteuning
de leerling niet (meer) in staat is in het reguliere voortgezet onderwijs te functioneren; het is “alle hens aan dek”. Voor
die specifieke situatie kan school bij het samenwerkingsverband een beroep doen op extra ondersteuning in de vorm van
een ondersteuningspakket. Daarnaast blijven er binnen ons samenwerkingsverband leerlingen die voor passend onderwijs
langdurig zijn aangewezen op een specialistische onderwijssetting: zij kunnen terecht in het voortgezet speciaal onderwijs.
Naast basisondersteuning en extra ondersteuning kent het samenwerkingsverband ook arrangementen: een
onderwijsarrangement is bedoeld voor een groep leerlingen met specifieke kenmerken, waarvoor een specialistische
pedagogisch-didactische benadering in een aparte setting (tijdelijk) noodzakelijk is. Arrangementen dragen bij aan het
dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen. Zij vormen als het ware de basisondersteuning van het samenwerkingsverband.
Een voorbeeld van een arrangement is het Flex College.

3.2

Samenwerken met externe partners

3.3

Financiering: verleggen geldstromen

Jongeren ontwikkelen zich in een context die groter is dan de schoolsituatie. Ondersteuningsbehoeften beperken zich vaak
niet alleen tot onderwijsondersteuningsbehoeften, maar kunnen ook de andere leefgebieden betreffen. Dit vraagt ook om
andere interventies. Samenwerking met partners in het sociaal domein vinden we dan ook essentieel om de continuïteit van
de onderwijsloopbaan van onze leerlingen te waarborgen. De ambitie is te komen tot een stevige samenwerking met deze
partners. Dit willen we realiseren door een netwerk met sociale partners te onderhouden in de basisinfrastructuur en op te
schalen in betrokkenheid naarmate de ondersteuningsbehoeften van een leerling toenemen.

Basisondersteuning behoort primair tot de taak van de schoolbesturen en wordt bekostigd uit de lumpsum. Om de ambitie van
het nog verder versterken van de basisondersteuning waar te kunnen maken, zijn in de komende periode extra middelen op
schoolniveau nodig. Daarvoor wordt een aanspraak gedaan op het voormalig budget van de ondersteuningspakketten; een groot
deel wordt als zogeheten “subsidie basisondersteuning” rechtstreeks aan de scholen toegekend. Slechts een klein deel van het
budget blijft bestemd voor ondersteuningspakketten. Dit is conform onze overtuiging dat bij een versterkte basisondersteuning
scholen voor minder leerlingen een beroep hoeven doen op extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningspakket.
Naast de subsidie basisondersteuning ontvangen ook alle schoollocaties middelen om de basisinfrastructuur in te richten.
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Onderstaand schema geeft een overzicht van de bekostiging voor de verschillende niveaus:
Ondersteuningsniveau

Verantwoordelijke

Bekostiging

Extra ondersteuning

VSO-school

Samenwerkingsverband via DUO (tlv)

VO-school + samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband (Ondersteuningspakket)

OPDC

Samenwerkingsverband + geld volgt leerling

VO-school

Lumpsum +
Samenwerkingsverband (bedrag per leerling)

Basisondersteuning

BASISINFRASTRUCTUUR OP LOCATIE
Lumpsum, aangevuld met vaste voet vanuit samenwerkingsverband
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H4 Basisondersteuning voor alle leerlingen
In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven wat onze visie en opdracht is en welke uitgangspunten we hanteren voor
de inrichting van de ondersteuningsstructuur in ons samenwerkingsverband. In dit hoofdstuk gaan we verder in
op de basisondersteuning: wat verstaan we eronder, wat is daar voor nodig en hoe we zien we dit terug in het
schoolondersteuningsprofiel (SOP). In hoofdstuk 5 beschrijven we de verschillende vormen van extra ondersteuning.

4.1

Een sterke basisondersteuning op iedere school

Onder basisondersteuning verstaan we het geheel van preventieve en curatieve interventies dat binnen de basisinfrastructuur
van de schoollocatie plaatsvindt met als doel zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs binnen de school te bieden. Dit
omvat in ieder geval de volgende elementen:
•	Een zorgvuldig aanname- en plaatsingsbeleid, waarbij aandacht is voor plaatsing in een passende groep en het, zo nodig,
inrichten van een specifieke plek in de groep.
•	Een actief verzuimbeleid gericht op het terugdringen en voorkomen van schoolverzuim, aansluitend bij het verzuimprotocol
van de gemeenten in de regio van het samenwerkingsverband.
•	Een gedragen beleid op toezicht in de pauzes, in het kader van een veilig pedagogisch klimaat.
•	Een protocol voor medisch handelen.
•	Een helder beleid ten aanzien van vroegtijdige signalering van psychiatrische problematiek, middelenmisbruik,
gezinsproblematiek etc.
•	Een beleid ten aanzien van het inschakelen van ketenpartners.
•	De mogelijkheid voor beperkte dan wel kortdurende aanpassingen in de organisatie van het onderwijs: roosteraanpassingen,
tijdverlenging, aanpassingen in leerplannen, aanpassingen in examens/PTA.
•	De mogelijkheid voor eenvoudige aanpassingen van lesmateriaal: digitaal, schriftelijke ondersteuning, auditieve
ondersteuning, deelopdrachten, werkplanners etc.
•	Het aan individuele of groepen leerlingen aanbieden van:
– Aanleren en verbeteren van studievaardigheden;
– Begeleiding bij het plannen/organiseren van schoolwerk;
– Vakinhoudelijke ondersteuning (RT) buiten de groep;
– Huiswerkbegeleiding;
– Wekelijks contactmoment tussen een leerling en vast contactpersoon.
•	Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen).
•	Een beleid ten aanzien van leerlingen met NT2.
•	Een aanbod voor leerlingen met motorische problematiek, met bijbehorende compenserende en faciliterende maatregelen.
•	Een beleid ten aanzien van langdurig zieke leerlingen.
•	Onderwijsprogramma of leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meerbegaafde intelligentie.
•	(Ortho)pedagogische en/of orthodidactische aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van
gedragsproblemen.
•	Ondersteuning voor een afgebakende periode op de volgende gebieden:
– Faalangstreductietraining;
– Sociale vaardigheidstraining;
– Begeleiding t.a.v. dyslexie, dyscalculie;
– Begeleiding bij NT2;
– Individuele begeleiding door bijvoorbeeld begeleider passend onderwijs, orthopedagoog of leerlingbegeleider
• Leerwegondersteunend onderwijs (vmbo)
Om de basisondersteuning binnen de scholen te (kunnen) realiseren is op de locatie een interdisciplinaire infrastructuur van
voorzieningen/professionals beschikbaar en zijn docenten en andere professionals in staat om handelingsgericht te werken.
Scholen leggen in het schoolondersteuningsprofiel vast wat dit voor hun school betekent. Hieronder lichten we dit toe.
Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Een groot aantal leerlingen in het vmbo van met name de basisberoepgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen heeft
leerachterstanden. Het bieden van ondersteuning aan leerlingen met leerachterstanden zien we daarom zien als een belangrijk
onderdeel van de basisondersteuning binnen het vmbo. Vanaf 1 januari 2019 kiezen we voor opting out voor lwoo. We werken
niet meer met aanwijzingen lwoo wat een significante vermindering betekent van de bureaucratie. Vanuit de verminderde
testdruk ontstaat er binnen de scholen meer ruimte om handelingsgericht te werken. Het maakt de scholen flexibeler in het
realiseren van een ondersteuningsaanbod binnen de basisondersteuning op het gebied van het leren leren. Het niet meer
werken met criteria biedt ruimte om meer leerlingen op een bij hen passende wijze te ondersteunen en waar nodig individueel
de duur van de ondersteuning vast te stellen.
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4.2

Basisvoorzieningen op iedere schoollocatie

4.3

Handelingsgericht werken

4.4

De rol van de school, het schoolbestuur en het samenwerkingsverband

Op iedere schoollocatie zijn passende voorzieningen en disciplines beschikbaar / inzetbaar om aan de overeengekomen
eisen van basisondersteuning te kunnen voldoen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe de
zogenoemde basisinfrastructuur is ingericht. Als samenwerkingsverband spreken we af dat iedere locatie in ieder geval
beschikt over de volgende voorzieningen/mogelijkheden:
•	Een interdisciplinair ondersteuningsteam, met ten minste de volgende disciplines:
– (Opgeleide) zorgcoördinator
– Gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog)
– Schoolmaatschappelijk werker
– Een Begeleider Passend Onderwijs (BPO’er)
•	Er is een verbinding met basisvoorzieningen in het sociaal domein.
•	Er wordt structureel gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem.
•	De mogelijkheid om kleine aanpassingen van het gebouw te realiseren, zoals ruimte-aanduidingen, bewegwijzering
(contrast/formaat), looproutes.
•	Aanwezigheid van een stilteruimte/werkruimte onder toezicht.

Onderwijsprofessionals zijn in staat om te gaan met verschillen binnen hun onderwijs. Docenten zijn in staat instructies
en lesaanbod aan te passen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Waar nodig beschikken docenten over
handelingsgerichte informatie m.b.t. beperkingen van leerlingen.
We verwachten van onszelf en elkaar professioneel handelen in onderwijs en ondersteuning aan onze leerlingen. Planmatig
handelen volgens de principes van het handelingsgericht werken is daarbij het uitgangspunt. Planmatig handelen begint bij
een gedegen signalering. Signalen worden geanalyseerd en vertaald in ondersteuningsbehoeften en ontwikkeldoelen van
de leerling. Op basis hiervan worden interventies gepleegd: dit kunnen onderwijsinterventies zijn, maar het kan ook nodig
zijn dat een externe partij wordt ingeschakeld. Bij planmatig handelen hoort ook registratie van signalen, interventies en
effecten daarvan en overleg. Scholen kunnen te allen tijde hun keuzes onderbouwen en uitleggen. Ouders worden gekend
als samenwerkingspartner van de school; zij worden in een vroegtijdig stadium betrokken en gehoord. School voert op
regelmatige basis op overeenstemming gericht overleg (oogo) met ouders en leerling.

De school is verantwoordelijk voor de realisatie en de kwaliteit van de basisondersteuning voor haar leerlingen. Het
schoolbestuur bewaakt deze kwaliteit en toetst deze met collega-besturen binnen het samenwerkingsverband aan de hand van
de afspraken die hierover zijn gemaakt.
Het samenwerkingsverband (het collectief van besturen) maakt afspraken over aanvullende financiering voor de
basisondersteuning vanuit ondersteuningsmiddelen aan scholen.
We gaan er als samenwerkingsverband vanuit dat scholen voldoen aan de inspectienorm op de drie standaarden Zicht op
ontwikkeling en begeleiding, Didactisch handelen en Extra ondersteuning. Deze standaarden zijn opgenomen in bijlage 2.
Financiering basisondersteuning
In principe wordt basisondersteuning bekostigd uit de lumpsum. Op basis van onze visie dat een sterke basisondersteuning
een cruciale rol speelt in het bieden van passend onderwijs en een basisinfrastructuur daar voorwaardelijk voor is, worden
vanuit het samenwerkingsverband middelen toegevoegd:
•	Een vaste voet voor de basisinfrastructuur. Deze aanvulling is structureel, wordt bekostigd vanuit het ondersteuningsbudget
SWV en wordt uitgekeerd aan iedere schoollocatie4. Op deze wijze dragen we er als samenwerkingsverband zorg
voor dat iedere locatie, ongeacht het aantal leerlingen en eventuele fluctuaties daarin, een kwalitatief goed ingerichte
ondersteuningsstructuur in stand kan houden.
•	Een geoormerkt bedrag per leerling per school voor basisondersteuning. Scholen kunnen deze middelen inzetten voor
specifieke (groepen) leerlingen of specifieke interventies, maar ook aanwenden voor structurele verhoging of uitbreiding van
de basisondersteuning of basisinfrastructuur.
Het besluit hoe deze middelen in te zetten is aan de school. School maakt hierin eigen professionele keuzes; er vindt
geen inhoudelijke toetsing plaats door de werkorganisatie van het samenwerkingsverband. Wel legt de school achteraf
verantwoording af aan het samenwerkingsverband over de doelmatige besteding van de middelen. Handelingsgericht werken
vormt een belangrijke voorwaarde om tot een professionele afweging over de besteding van het ondersteuningsbudget
te komen. Om dit binnen teams – en zo dicht mogelijk bij de professional / de docent – te organiseren, kan de school er
bijvoorbeeld voor kiezen om de zorgcoördinator of teamleider als budgethouder aan te wijzen.

4 Een schoollocatie is hier gedefinieerd als een locatie met een eigen (vestigings)brinnummer, een uniek adres en minimaal 40 leerlingen.
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Functionarissen passend onderwijs
Naast middelen ondersteunt de werkorganisatie samenwerkingsverband ook door het inzetten van begeleiders passend
onderwijs (bpo) en consulenten. Deze functionarissen van het samenwerkingsverband bewegen zich op het vlak van de
basisondersteuning. Aan iedere school wordt minimaal een vaste voet aan bpo-uren beschikbaar gesteld. De begeleiders
passend onderwijs zijn een vast aantal uren per week verbonden aan een schoollocatie. Zij worden toegevoegd aan het
zorgteam van de schoollocatie en maken op die manier deel uit van de ondersteuningsstructuur op school. Begeleiders
passend onderwijs treden op als de inhoudelijke experts: zij adviseren scholen ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften,
de inhoud van interventies en het verbeteren van de basisondersteuning. Daarnaast kunnen zij ook een bijdrage leveren aan
de uitvoering gericht op ondersteuningsbehoeften van een leerling/groepen leerlingen. Naast begeleiders passend onderwijs
is ook voor iedere schoollocatie een consulent beschikbaar. De consulenten kunnen worden gezien als systeembegeleiders;
zij adviseren ten aanzien van het planmatig handelen (cyclus signaleren-interveniëren-evalueren), het voeren van op
overeenstemming gericht overleg met ouders en leerling (oogo) en dossierregistratie. Ook kunnen consulenten scholen en
ouders adviseren ten aanzien van verschillende ondersteuningsmogelijkheden.
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H5 Extra onderwijsondersteuning
Soms hebben leerlingen (tijdelijk) meer nodig dan de school met de basisondersteuning kan bieden: we bieden
dan als samenwerkingsverband extra ondersteuning. In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe we dat binnen ons
samenwerkingsverband vormgeven.
Onder extra ondersteuning verstaan we de interventies waarvoor een school een beroep moet doen op expertise en/of
middelen van het samenwerkingsverband of een plaats in het voortgezet speciaal onderwijs; de aard en/of intensiteit van de
interventies die een leerling nodig heeft, overstijgen de mogelijkheden van de basisondersteuning.

5.1

Het ontwikkelingsperspectief

5.2

Ondersteuningspakketten

Belangrijk uitgangspunt om te bepalen of een leerling meer intensieve of specialistische ondersteuning nodig heeft dan
vanuit de versterkte basisondersteuning geboden kan worden, is de vraag: wat heeft deze leerling (nu) nodig (analyse)
en hoe kunnen wij dit bieden (interventie)? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig dat duidelijk is wat het
ontwikkelingsperspectief van de leerling is. Aan de hand van het ontwikkelingsperspectief bepalen school én ouders welke
ondersteuning de leerling nodig heeft om dat ontwikkelingsperspectief te behalen. De Ondersteuningsbehoeftenmatrix
(OBM) van het samenwerkingsverband is hierbij helpend en richtinggevend. De ondersteuningsbehoeften en het
ondersteuningsaanbod (interventies) worden, conform wettelijke verplichting, vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP) en op gezette tijden geëvalueerd. Dit sluit aan bij het handelingsgericht werken zoals we dat in het vorige hoofdstuk
hebben toegelicht.
We onderscheiden twee vormen van extra ondersteuning: ondersteuningspakketten en een plaats op een school voor
voortgezet speciaal onderwijs. We lichten deze twee vormen hieronder kort toe. Daarnaast gaan we in dit hoofdstuk in op
arrangementen en innovatieve onderwijsprogramma’s. Voor de procedures en criteria voor extra ondersteuning verwijzen we
naar hoofdstuk 8.

Voor leerlingen bij wie na verloop van tijd blijkt dat de basisondersteuning van de school toch ontoereikend is, kan de school
bij het samenwerkingsverband een ondersteuningspakket aanvragen. Met een ondersteuningspakket ontvangt de school
middelen waarmee de school naar eigen inzicht de extra ondersteuning die tijdelijk nodig is bovenop de basisondersteuning
kan realiseren. Hierbij valt te denken aan intensieve (individuele) ondersteuning ten aanzien van het gedrag of sociaalemotionele functioneren, maar ook aan intensieve ondersteuning aan (ernstig) zieke leerlingen.

Schakelpakket

Voor leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs of vanuit het voortgezet speciaal onderwijs instromen in het regulier
voortgezet onderwijs kennen we een specifiek ondersteuningspakket: het schakelpakket. De overstap van het speciaal
onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs is voor leerlingen een grote
verandering. Van een beschutte en kleinschalige schoolomgeving komen zij terecht in een relatief grootschalige voortgezet
onderwijsschool waar meer zelfstandigheid verwacht wordt. Dit vraagt om extra aandacht vanaf de start van de plaatsing.
Met preventieve ondersteuning kan in veel gevallen opschaling in een later stadium worden voorkomen. Om deze extra inzet
mogelijk te kunnen maken kan door de school waar de leerling is aangemeld een schakelpakket aangevraagd worden.

5.3

Toelating voortgezet speciaal onderwijs

Voor leerlingen die langdurig en structureel specialistische onderwijsondersteuning nodig hebben is (tijdelijke) plaatsing
op een vso-school mogelijk. Binnen het vso kan doorlopende ondersteuning worden geboden, kunnen verregaande
aanpassingen gedaan worden op de verschillende domeinen en vindt onderwijs in kleinere groepen plaats. Binnen het
samenwerkingsverband hebben we zeven vso-scholen. Deze scholen werken nauw samen met instellingen voor jeugdhulp,
psychiatrie, gehandicaptenzorg, revalidatie en/of arbeid(stoeleiding). Voor leerlingen die zijn aangewezen op het vso, geeft
het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af. De bekostiging gebeurt rechtstreeks via DUO (zie verder
hoofdstuk 8 Werkwijze en procedures).
Leerlingen die vanwege visusproblematiek, auditieve en/of communicatieproblematiek specialistische onderwijsondersteuning
nodig hebben, kunnen terecht op vso-scholen die horen bij cluster 1 (visus) en cluster 2 (auditief/communicatie). Deze scholen
vallen niet onder het samenwerkingsverband passend onderwijs. Indien nodig vindt er op casusniveau wel overleg plaats
tussen het samenwerkingsverband en het betreffende cluster of vso-school. Ook voor deze leerlingen wordt gestreefd naar
thuisnabij onderwijs en maatwerk.
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5.4

Onderwijs(zorg)arrangementen

In hoofdstuk 2 hebben we onze opdracht beschreven: het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning
voor alle leerplichtige leerlingen in de regio van ons samenwerkingsverband, zodat we voorkomen dat jongeren thuis
komen te zitten. Voor een groot deel wordt dit onderwijsondersteuningsaanbod gerealiseerd met de extra ondersteuning
die we hiervoor hebben beschreven. Voor enkele specifieke groepen leerlingen zijn echter andere vormen van
onderwijsondersteuning nodig om hen voor te bereiden op een vorm van participatie in de maatschappij. Voor deze groepen
leerlingen zijn onderwijs(-zorg)arrangementen ontwikkeld.
Onderwijsarrangementen
Een onderwijsarrangement richt zich op een groep leerlingen met specifieke kenmerken, waarvoor een specialistische
pedagogisch-didactische benadering in een aparte setting noodzakelijk is om de talenten van deze leerlingen volledig
tot hun recht te laten komen. Het onderwijsprogramma kan op leerlingniveau een zorgcomponent omvatten, maar het
onderwijsprogramma blijft leidend. Plaatsing in een onderwijsarrangement is in principe tijdelijk en gericht op terugkeer
naar regulier onderwijs. De mogelijkheid voor plaatsing in een arrangement is onafhankelijk van school van inschrijving: een
arrangement is toegankelijk voor iedere leerling die op basis van specifieke kenmerken plaatsing in dat arrangement behoeft.
Een onderwijsarrangement kan worden ontwikkeld op het verzoek van (het bestuur van) het samenwerkingsverband,
wanneer blijkt dat er geen aanbod bestaat voor die groep leerlingen. Omdat het arrangement bijdraagt aan het in stand
houden van het dekkend netwerk aan onderwijsvoorzieningen, heeft het samenwerkingsverband hierin een financiële
verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd streeft het samenwerkingsverband ernaar dat de kennis en vaardigheden van
leerkrachten in onderwijsarrangementen op termijn geïncorporeerd wordt in de basisondersteuning. Voorbeelden van
onderwijsarrangementen zijn het Flex College en Intermezzo.
Onderwijs-zorgarrangementen
Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op een groep leerlingen bij wie zorg en/of jeugdhulpverlening (tijdelijk of structureel)
voorwaardelijk is voor de onderwijsontwikkeling. In een onderwijszorgarrangement is het onderwijs tijdelijk ondergeschikt aan
de hulpvraag, maar het doel blijft dat de leerling het onderwijsprogramma weer kan oppakken. Een onderwijszorgarrangement
wordt altijd verzorgd door een school (met vso-expertise) in samenwerking met een zorgpartner. De verantwoordelijkheid voor
het onderwijs ligt bij het betreffende schoolbestuur. De zorg/hulpverlening wordt geboden door de zorgpartner; bekostiging
komt vanuit de jeugdwet, wet langdurige zorg of de zorgverzekeringswet. Het samenwerkingsverband heeft geen financiële
verantwoordelijkheid in deze, maar heeft wel een rol (als regievoerder) namens het onderwijs in de afstemming met de
gemeenten (zorginkopers) en zorgaanbieders in de regio (zie ook hoofdstuk 7).

5.5

Innovatieve onderwijsprogramma’s

Om ook in de toekomst een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen te realiseren, geven we ruimte voor innovatie.
Innovatie door individuele of samenwerkende schoolbesturen leidt na implementatie tot een duurzame kwaliteitsverbetering
van de ondersteuning op onze scholen. De verantwoordelijkheid voor innovatieve onderwijsprogramma’s ligt bij het
betreffende schoolbestuur (of schoolbesturen). De werkorganisatie kan een faciliterende rol spelen door het verstrekken van
een zogenaamd innovatiebudget. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de kennisdeling omtrent
innovatieve onderwijsprogramma’s.
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H6 Partnerschap met ouders en leerlingen
Leerlingen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving: thuis/wonen, school en vrije tijd. Opvoeding en onderwijs
gaan daarbij hand in hand. Ouders5 zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. Scholen zijn primair verantwoordelijk
voor het onderwijs. Vanuit die verantwoordelijkheden zijn beiden gericht op hetzelfde doel: jongeren maximale kansen
bieden. We zijn er als samenwerkingsverband van overtuigd dat scholen en ouders als partners moeten optrekken om
deze gezamenlijke doelstelling te bereiken. Constructief communiceren en samenwerken met ouders is een belangrijk
uitgangspunt. De rol van ouders en school is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Vanuit deze grondhouding vindt de
communicatie tussen ouders en school plaats. Onze scholen onderhouden vanaf de start een goede relatie met ouders en
betrekken hen bij de schoolloopbaan, ook wanneer alles goed verloopt.

6.1

Informeren

6.2

Samenwerken met ouders en leerlingen

6.3

Meepraten over ondersteuning

Iedere school in ons samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin de basis- en extra
ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen op hun school beschreven staan. Ouders kunnen het SOP vinden in de
schoolgids en/of op de website van de school. De school is voor ouders en leerlingen het dagelijkse aanspreekpunt. In
eerste instantie informeren de scholen ouders over passend onderwijs. Als samenwerkingsverband ondersteunen we hierbij
door informatie over passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband via onze website voor iedereen toegankelijk te
maken. Informatie over onder andere het aanmelden bij het v(s)o, het aanvragen van extra ondersteuning, klachtenprocedures
en afspraken in het kader van de privacy zijn op de website terug te vinden. De Dienst Ondersteuning en Advies van het
samenwerkingsverband kan ouders ondersteunen door hun vragen te beantwoorden of hen verder de weg te wijzen.
Informatie over de verschillende schoollocaties in de regio is toegankelijk gemaakt via de website www.schoolkeuzehulp.nl.
Deze website biedt algemene informatie over het voortgezet onderwijs en bevat een zoekfunctie om v(s)o-scholen te vinden
die voldoen aan de wensen van ouders en hun kind. Wanneer er sprake is van onderwijsondersteuningsbehoeften is vaak extra
informatie nodig over het ondersteuningsaanbod van de scholen.

Binnen ons samenwerkingsverband zien we samenwerking met ouders en leerling als voorwaardelijk voor het bieden van
passende ondersteuning. Als leerlingen gedurende hun schoolloopbaan extra ondersteuning nodig hebben, worden ouders
door de school in een vroegtijdig stadium betrokken. We gaan ervan uit dat de scholen, ouders en leerling samen het
beste tot een passend onderwijs(ondersteunings)aanbod kunnen komen, op basis van de wederzijds gedeelde informatie.
Op iedere school is een begeleider passend onderwijs (bpo’er) aanwezig die hierin mee kan denken. Ook kan de school
advies vragen aan een consulent van de Dienst Ondersteuning en Advies van het samenwerkingsverband. Eventuele
ontwikkelingsperspectieven, handelingsplannen en arrangementen worden door de school altijd besproken met ouders in een
op overeenstemming gericht overleg (oogo).
Daar waar ook sprake is van zorgverlening werken ouders, leerling, scholen en hun ketenpartners constructief samen. De
focus ligt op de beschermende factoren van de leerling, ouders en docenten. Hun eigen krachten en mogelijkheden worden
als kansen benut in de samenwerking en in de geboden ondersteuning vanuit het onderwijs en bijvoorbeeld de jeugdzorg.
We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het principe één jongere, één gezin, één plan. Binnen het multidisciplinair
overleg (MDO) nemen ouders en leerling een centrale positie in. Als samenwerkingsverband ondersteunen we vanuit de
Dienst Ondersteuning en Advies de scholen in het contact, de communicatie en samenwerking met ouders en betrokken
ketenpartners.

Wettelijk is geregeld dat ouders medezeggenschap hebben over de ondersteuningsmogelijkheden op school en in
het samenwerkingsverband. Op schoolniveau kunnen ouders via de medezeggenschapsraad (MR) adviseren over het
schoolondersteuningsprofiel. Op niveau van het samenwerkingsverband hebben ouders via de ondersteuningsplanraad
(OPR) instemming op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op onze website is meer te lezen over deze
ondersteuningsplanraad.

5 Waar ouders staat, kan ook verzorgers worden gelezen.
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H7 Samenwerking met gemeenten en
ketenpartners
7.1

Samenwerking met gemeenten

Passend onderwijs voor elke leerling is alleen te realiseren als we samenwerken. Tussen scholen onderling, maar zeker ook
tussen scholen en hun ketenpartners, zoals jeugdhulpverlening. De problemen van jongeren beperken zich vaak immers niet
alleen tot school of de thuissituatie. Soms is de problematiek zo complex dat een meervoudige en integrale benadering
noodzakelijk is. Om een gezamenlijk antwoord te kunnen geven op deze complexe ondersteuningsvragen zijn kaderstellende
regionale en lokale afspraken nodig.
De regio van ons samenwerkingsverband omvat 15 gemeenten die in 3 verschillende provincies liggen. De scholen hebben
binnen deze gemeenten te maken met veel verschillende ketenpartners. Dit vereist goede afstemming en duidelijkheid over
verantwoordelijkheden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, participatie van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en voor een aantal vormen van begeleiding en ondersteuning. Daarmee zijn ze voor het onderwijs een
belangrijke partij om samenwerkingsafspraken mee te maken. Uitgangspunt bij deze samenwerkingsafspraken is dat de
regie van het onderwijs bij het onderwijs ligt (school/schoolbestuur/samenwerkingsverband) en de regie van de zorg bij de
zorgpartners.
In het convenant “Samen voor de jongere” zijn uitgangspunten geformuleerd voor het komen tot concrete(re) werkafspraken
over de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulpverlening en zorg en welzijn binnen het Rijk van Nijmegen. De komende
jaren wordt vanuit een programmagroep, bestaande uit deskundigen vanuit gemeenten, jeugdhulp, zorg en onderwijs, op
basis van projectplannen een concretiseringsslag gemaakt waarbij de onderstaande uitgangspunten geborgd worden:
• Preventie en beschikbaarheid van hulpverlening op scholen
• Intensievere samenwerking op de werkvloer
• Voorkomen, signaleren en oplossen van verzuim, op basis van een regionaal verzuimprotocol
• Snel beschikbaar zijn van passende onderwijsondersteuning, jeugdhulp, zorg en welzijn
• Realiseren van onderwijs-zorgarrangementen
Het is onze ambitie om in onze gehele regio te komen tot een situatie waarbij de ondersteuning vanuit onderwijs en de
ondersteuning vanuit jeugdhulpverlening op elkaar aansluiten. We zien het als onze maatschappelijke opdracht samen te
werken vanuit preventie en vroeginterventie om zo problemen in het opgroeien te voorkomen, de kwaliteit van de hulp en
ondersteuning te verbeteren en ononderbroken schoolloopbanen te realiseren. Vanuit een multidisciplinaire samenwerking
willen we komen tot een interdisciplinaire samenwerking, waarbij we vanuit een heldere afbakening van ieders eigen
verantwoordelijkheden de perspectieven en mogelijkheden voor jongeren kunnen realiseren.

Scholen en jeugdhulppartners brengen deze verbinding in de praktijk tot stand. Zij dragen samen zorg voor preventie en
signalering van jeugdigen die extra ondersteuning behoeven, voeren multidisciplinair overleg, zorgen waar nodig voor
integrale onderwijs-zorgarrangementen en voor overdracht van informatie en proberen jongeren zo goed mogelijk in beeld
te houden in geval van uitval en bij risicovolle overgangen in hun schoolloopbaan. Vanuit deze nauwe samenwerking kan het
aantal thuiszitters (verder) worden teruggedrongen.
Het samenwerkingsverband heeft ook een rol in arbeidstoeleiding. Jongeren zijn sociaal, economisch en financieel
zelfstandiger als zij werken. Jongeren in een kwetsbare positie behoeven hierin speciale aandacht. Zij hebben namelijk
bemiddeling en extra hulp nodig in de overgang van onderwijs naar passend werk. Onderwijs, gemeenten en werkgevers
werken samen om continuïteit in begeleiding en hulp te bieden.

7.2

Samenwerking met MBO

Sommige jongeren hebben behoefte aan extra ondersteuning van school om hun diploma te kunnen halen. Buiten school
krijgen ze soms ook jeugdhulp waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
De overstap naar het mbo is meestal groot voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook in het mbo moeten
deze jongeren de ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Het is wenselijk dat er voor de jongere sprake
is van een doorgaande “ondersteuningslijn”. Om dit te realiseren willen we in de komende planperiode samen met de
mbo-instellingen in de regio en gemeenten afspraken maken over hoe zij een doorgaande ondersteuning organiseren en
vormgeven. Dit geldt ook voor de leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs naar het vavo worden verwezen. Om ervoor
te zorgen dat deze afspraken daadwerkelijk tot stand komen zal dit in ons activiteitenplan opgenomen worden.
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7.3

Samenwerking met primair onderwijs

In regionaal en lokaal verband trekt ons samenwerkingsverband gezamenlijk op met het samenwerkingsverband PO 25.07
(Stromenland). Bij alle leerlingen, maar met name bij kwetsbare leerlingen, is er bij elke overgang risico op stagnatie of
achteruitgang. Uit ervaring weten we dat de overgang naar het voortgezet onderwijs voor de meeste leerlingen een grote
stap is. Lokaal zijn er veel initiatieven om deze overgang te versoepelen, bijvoorbeeld door goede voorlichting aan leerlingen
en ouders, gewenning, voorbereidende activiteiten en brugklastrainingen voor specifieke groepen. Vaak worden zulke
activiteiten opgezet en uitgevoerd in samenwerking tussen primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), op regionaal
of schoolniveau. De consulenten van het samenwerkingsverband vo zijn actief betrokken bij leerlingen afkomstig uit het sbo of
so, zowel in de advisering als bij de start op de vo-school.
POVO-protocol
Het POVO-protocol bevat afspraken inzake de overdracht van leerlingen, die zijn gemaakt tussen de besturen primair
onderwijs en voortgezet onderwijs voor alle scholen binnen en buiten Nijmegen die vallen onder het bevoegd gezag van
de deelnemende besturen aan het bestuurlijke PO-VO Nijmegen6 (met uitzondering van het Pax Christi College te Druten).
De besturen van po en vo stellen dit protocol vast. Het protocol kan alleen in het overleg tussen beide bestuurlijke partners
gewijzigd worden.
Bij het POVO-protocol hoort een tijdpad overgangsactiviteiten dat per jaar wordt vastgesteld in de stuurgroep POVO. Het
POVO-protocol en het tijdpad overgangsactiviteiten zijn op de website van het samenwerkingsverband te vinden.

6 PO: St. Josephscholen, Conexus, De Klokkenberg, Gelders Hof, De Meander, Hidaya
VO: Helicon Opleiding, V.M.O. Nijmegen e.o., Praktijk Onderwijs Nijmegen, SGM VVSO M en ZO Nederland, Scholengroep Rijk van
Nijmegen, Alliantie Voortgezet Onderwijs, St. Augustinusstichting.
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H8 Werkwijze en procedures
In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende procedures in ons samenwerkingsverband voor de toekenning van de in
hoofdstuk 4 genoemde vormen van (extra) ondersteuning.

8.1

Algemene richtlijnen aanvraag extra ondersteuning

8.2

Procedure en criteria ondersteuningspakketten

8.3

Toelaatbaarheid voortgezet speciaal onderwijs

Een goede inzet van basisondersteuning valt of staat met een goede signalering en planmatig handelen. We verwachten
van onderwijsprofessionals dat signalen die duiden op de aanwezigheid van eventuele ondersteuningsbehoeften bij
leerlingen worden gezien en opgevolgd. Op een signaal wordt adequaat gereageerd door het bieden van passende
ondersteuning. Waar nodig zoekt een school daarvoor de verbinding met ketenpartners. Het proces in de basisondersteuning
is voorwaardelijk voor het aanvragen voor extra ondersteuning. De vormgeving van de basisondersteuning valt volledig onder
de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dit blijft daarom in dit hoofdstuk buiten beschouwing.
Aanvragen voor extra ondersteuning worden vooraf inhoudelijk getoetst door het samenwerkingsverband, te weten
de commissie toewijzing ondersteuning (CTO). Uit de aanvraag blijkt een proces van (vroeg)signalering en opschaling
van ondersteuning. Handelingsgericht werken is aangetoond: school heeft op planmatige wijze interventies vanuit de
basisondersteuning ingezet en geëvalueerd. Ook blijkt uit de aanvraag dat op gedegen wijze overleg met ouders is
gevoerd (oogo). Wanneer het passend is bij de ondersteuningsbehoeften, heeft school een beroep gedaan op een van de
ketenpartners.

Wanneer school, ouders en leerling samen tot de conclusie komen dat vanuit de basisondersteuning niet langer tegemoet
gekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, kan school besluiten een ondersteuningspakket aan te
vragen. Met een ondersteuningspakket ontvangt een school middelen waarmee het mogelijk wordt die extra ondersteuning te
bieden die tijdelijk bovenop de basisondersteuning nodig is om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van de
leerling. Zonder deze extra inzet zou de leerling niet langer in staat zijn in het reguliere voortgezet onderwijs te functioneren:
alle hens aan dek.
Een aanvraag wordt ingediend door de school. De CTO beoordeelt de aanvraag. Bij de beoordeling van een aanvraag
wordt uitgegaan van het OPP. Over het OPP moet met ouders en leerling oogo zijn gevoerd en zij moeten hebben
ingestemd met het handelingsdeel van het OPP. Beoordeeld wordt of de ondersteuningsbehoeften van de leerling
voldoende helder geformuleerd zijn en of de basisondersteuning maximaal is ingezet. Daarnaast wordt bekeken op welke
wijze het ondersteuningspakket zal worden ingezet en of verwacht kan worden dat deze inzet effectief aansluit bij de
ondersteuningsbehoeften van de leerling. Daarbij is de extra ondersteuning ingebed in een multidisciplinaire aanpak. Er is
sprake van samenwerking met jeugdhulpverlening of zorg, waar mogelijk middels “één kind, één plan”.

Als een leerling wordt verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van het
samenwerkingsverband nodig. Binnen de groep leerlingen die wordt verwezen naar het vso zijn een aantal subgroepen te
onderscheiden:
• Leerlingen die vanuit het reguliere (voortgezet) onderwijs worden verwezen naar of zijn aangemeld bij het vso.
• Leerlingen die vanuit het speciaal (basis)onderwijs aangemeld worden bij het vso.
• Leerlingen die al in het vso geplaatst zijn en voor wie de tlv afloopt.
• Leerlingen met een IQ<55 en/of EMB-leerlingen.
Voor iedere subgroep bestaat een andere aanvraagprocedure, waarin aangesloten wordt bij de informatie die reeds
beschikbaar is over een leerling. Op die manier kunnen we de bureaucratie zo laag mogelijk houden.
Iedere aanvraag voor een tlv wordt beoordeeld door de CTO. Bij de beoordeling of een leerling is aangewezen op plaatsing
in het vso, wordt gebruik gemaakt van handelingsgerichte criteria. Net zoals bij de aanvraag voor een ondersteuningspakket,
staat het OPP centraal bij de beoordeling van de aanvraag. Er is oogo gevoerd met ouders en leerling en zij hebben
ingestemd met het handelingsdeel van het OPP. Uit het OPP komen de ondersteuningsbehoeften van de leerling naar voren.
Daarnaast blijkt welke (passende) ondersteuning al geboden is en wat het effect daarvan was. De CTO gaat verder na of er
alternatieve passende ondersteuningsvormen zijn binnen het reguliere onderwijs, denkend aan een uitbreiding van de extra
ondersteuning, plaatsing op een andere school voor regulier voortgezet onderwijs of plaatsing in een arrangement. Als deze
alternatieven niet van toepassing blijken volgt toelaatbaarheid tot vso.
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Categoriebepaling toelaatbaarheidsverklaringen
Er zijn drie grondslagen voor doorverwijzing naar het vso, welke overeen komen met drie van de domeinen van de
ondersteuningsbehoeftenmatrix:
1. De leerling heeft een zml-leerprofiel
a. De leerling heeft een IQ<55
b. De leerling heeft zeer geringe leervorderingen, waardoor plaatsing in het praktijkonderwijs niet mogelijk is.
2. Intensieve ondersteuning is nodig op het domein sociaal en emotioneel functioneren
3. Intensieve ondersteuning is nodig op het gebied van de praktische redzaamheid / gezondheid
Bij de oordeelsvorming over een tlv wordt altijd een uitspraak gedaan over de categorie tlv. Er is sprake van drie categorieën
toelaatbaarheidsverklaringen oplopend in zwaarte (laag, midden en hoog). Om te komen tot een besluit over de categorie
tlv wordt door het samenwerkingsverband bekeken of en op hoeveel van de drie domeinen een leerling dusdanig grote
ondersteuningsbehoeften heeft dat een gespecialiseerde onderwijssetting (vso) noodzakelijk is. Het aantal domeinen waarop
deze gespecialiseerde ondersteuning betrekking heeft, bepaalt vervolgens de tlv-categorie:
Aantal domeinen

Tlv-categorie

1

Laag

2

Midden

3

Hoog

Indien er sprake is van ondersteuningsbehoeften op meerdere domeinen, waarbij ieder domein op zichzelf staand
niet leidt tot een noodzakelijke vso plaatsing, kan middels stapeling van problematiek ook gekomen worden tot
een toelaatbaarheidsverklaring. Voorwaarde hierbij is dat er op de betreffende domeinen sprake moet zijn van
ondersteuningsbehoeften waaraan het regulier voortgezet onderwijs niet tegemoet kan komen. Bij de beoordeling van de
aanvraag let de CTO erop dat leerlingen met eenzelfde ondersteuningsbehoefte eenzelfde bekostiging ontvangen.

8.4

Procedure vanuit het vso naar het reguliere vo

Als samenwerkingsverband stimuleren we de overstap vanuit het voortgezet speciaal onderwijs naar het regulier voortgezet
onderwijs. Wanneer een leerling wordt geplaatst in het vso stelt het vso een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarin
zijn de onderwijsdoelen, de ondersteuningsbehoeften en het verwachte uitstroomperspectief beschreven. School evalueert
het OPP minimaal één keer per jaar samen met ouders, waarbij wordt bekeken in hoeverre de leerling de onderwijsdoelen
behaald heeft en welke ondersteuningsbehoeften nog bestaan. Wanneer na het verstrijken van de tlv-periode de doelen niet
zijn gehaald, dan vraagt de vso-school verlenging van de tlv aan. Wanneer de doelen wel behaald zijn en de leerling niet meer
afhankelijk is van de ondersteuning in het vso, dan maakt de leerling, in geval van een uitstroomperspectief ‘vervolgonderwijs
pro/vmbo/havo/vwo’, de overstap naar het regulier onderwijs. De overstap van vso naar vo bestaat uit de volgende stappen:
Fase 1: oriëntatie op overstappen
Voor een succesvolle terugplaatsing in het reguliere voortgezet onderwijs is het belangrijk om ouders en leerling vroegtijdig in
het proces te betrekken. Samen met de leerling bekijkt de vso-school welke vaardigheden de leerling nog te leren heeft voor
een succesvolle overstap. Daarnaast moeten ouders en leerling de tijd krijgen zich te oriënteren op een vo-school. Wanneer de
vso-school niet duidelijk weet welke vo-school een passend aanbod heeft, kan een consulent van het ondersteuningsplatform
hierin adviseren.
Fase 2: de voorbereiding op de overstap
Nadat de vso-school is nagegaan welke vo-school de leerling onderwijs en begeleiding kan bieden, kunnen ouders hun kind
aanmelden bij de betreffende vo-school. Vervolgens wordt een overleg georganiseerd, waarbij sowieso de vso-school, de
ouders, zo mogelijk de leerling en een afgevaardigde van de betreffende vo-school aanwezig zijn. Op basis van een recent
geëvalueerd OPP wordt besproken en vastgesteld wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn en of de
vo-school daadwerkelijk kan bieden wat de leerling nodig heeft om een diploma te behalen. Als dit het geval is kan de leerling
worden ingeschreven bij de betreffende vo-school. De vso-school informeert het samenwerkingsverband over het definitieve
besluit en de datum van overschrijving van vso naar vo.
Fase 3: de start in het reguliere onderwijs
De vo-school stelt een OPP op. De school gebruikt hiervoor de informatie van het vso, de ouders en de leerling en eventuele
extern betrokkene(n). Vervolgens bespreekt de vo-school het OPP met ouders en leerling. Ouders hebben instemmingsrecht
op het handelingsdeel.
Fase 4: evaluatie
Nadat de leerling zes maanden onderwijs heeft gevolgd op de nieuwe school, evalueert de school met de vso-school en
de ouders de overstap van de leerling. Het samenwerkingsverband monitort (met de leerling) bij de terugplaatsing of de
schoolkeuze passend was en of de resultaten van de leerling na verloop van tijd overeenkomen met de gestelde doelen.
Indien na zes maanden (of zoveel eerder als noodzakelijk) blijkt dat de vo-school de juiste ondersteuning niet kan bieden,
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wordt bekeken op welke wijze en waar de leerling het beste onderwijs kan volgen. Als dat betekent dat dit het speciaal
onderwijs is, zal het samenwerkingsverband opnieuw een tlv afgeven.
N.B. Bovenstaande procedure geldt niet voor leerlingen die vanuit een residentiële vso-plaatsing komen.

8.5

Procedure plaatsing in een onderwijsarrangement (OPDC Flex College)

8.6

Procedure en criteria praktijkonderwijs

Een plaatsing op het OPDC Flex College verloopt zonder tussenkomst van de CTO. Wanneer de school plaatsing op het
Flex College overweegt, neemt zij contact op met de consulent over een mogelijke plaatsing. Van belang is dat de school
een gedegen op overeenstemming gericht overleg (oogo) voert met ouders en leerling over de plaatsing op het Flex
College, al dan niet in aanwezigheid van de consulent. De consulent toetst de uitkomst van het oogo en het dossier aan de
criteria en uitgangspunten voor plaatsing op het Flex College. Voor een plaatsing op het Flex College wordt uitgegaan van
handelingsgerichte criteria. Per individuele aanvraag wordt gekeken naar de antwoorden op de onderstaande vragen:
1.	Welke ondersteuning is er al geboden vanuit de basisondersteuning en/of extra ondersteuning?
2.	Blijkt uit de evaluatie van de geboden ondersteuning dat de leerling ook met deze (extra) ondersteuning niet meer goed kan
functioneren op de vo-school?
3.	Is er sprake van een ernstig incident, waardoor voor langere tijd een externe time-out nodig is?
4.	Wat is de doelstelling en noodzakelijke duur van de plaatsing?
5.	Wat is het perspectief van de leerling na beëindiging van de plaatsing?
In het geval van een diplomatraject wordt hieraan de onderstaande vraag toegevoegd.
6.	Kan de leerling op een andere vo-school de ondersteuning krijgen die de leerling nodig heeft om het diploma te kunnen
behalen?

Vanaf 1 januari 2016 is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de ondersteuningstoewijzing van het
praktijkonderwijs (Pro). De scholen die binnen de regio van het samenwerkingsverband praktijkonderwijs aanbieden7 , vragen
vanaf dat moment de toelaatbaarheidsverklaring Pro (tlv-PrO) aan bij het samenwerkingsverband.
Criteria en toewijzing
Het samenwerkingsverband hanteert de door het ministerie van OCW vastgestelde landelijke criteria en de lijst van screeningsen testinstrumenten. Pro-leerlingen krijgen een ondersteuningstoewijzing voor de duur van hun verblijf in het praktijkonderwijs.
Pro-leerlingen moeten eerst getest worden om te kijken of ze voldoen aan de criteria voor het praktijkonderwijs. De komende
periode wordt in samenspraak met het praktijkonderwijs gezocht naar een passende testprocedure voor deze groep leerlingen.

8.7

Rollen school, OSP en CTO

8.8

Doorzettingsmacht

School is verantwoordelijk voor het proces voorafgaand aan de aanvraag van extra ondersteuning of plaatsing in een
arrangement. De consulenten van het ondersteuningsplatform (OSP) dragen bij aan dit proces door ondersteuning en
advisering ten aanzien van signalering, het ondersteuningsaanbod en procesgang. Zij bewaken dat er oogo wordt gevoerd
en kunnen samen met school en ouders en/of leerling ondersteuningsmogelijkheden verkennen. Ook is de consulent altijd
betrokken bij plaatsing in een arrangement. Het besluit over extra ondersteuning in de vorm van een ondersteuningspakket,
plaatsing in het vso, of plaatsing in het praktijkonderwijs is voorbehouden aan de CTO. Bij de beoordeling (met uitzondering
van de tlv-Pro) hanteren zij de handelingsgerichte criteria, zoals hierboven geformuleerd. Wanneer school of ouder(s) en/of
leerling het niet eens is met het besluit van de CTO, kan er bezwaar aangetekend worden. De bezwaarprocedure is te vinden
op de website van het samenwerkingsverband.

Een van de belangrijkste doelstellingen van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszitters. We hebben
daarin als samenwerkingsverband een collectieve verantwoordelijkheid. Thuiszitten is onacceptabel, omdat daarmee de
toekomst van de jongere op het spel staat. Iedere leerling moet dan ook zoveel mogelijk een passende vorm van onderwijs
krijgen, zonder dat deze het risico loopt van de ene naar de andere school te worden gestuurd. Doet de situatie zich voor,
dan heeft de directeur van het samenwerkingsverband de doorzettingsmacht om een leerling daadwerkelijk op een school te
plaatsen. Dit houdt in dat de directeur in het uiterste geval rechtstreeks contact opneemt met de rector of bestuurder van een
school om – als het ware – een passende plaats voor een specifieke leerling ‘af te dwingen’.

7 Zie www.samenwerkingsverbandvo.nl om te zien welke scholen dit zijn.
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H9 Ontwikkeling, monitoring en
verantwoording
Wij zijn ervan overtuigd dat doelgerichte samenwerking tot goede resultaten voor alle leerlingen leidt. In de vorige
hoofdstukken hebben we aangegeven hoe we dit vormgeven. Passend onderwijs is echter nooit ‘klaar’. We blijven
gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering.
In dit hoofdstuk beschrijven we langs welke ontwikkelingslijnen we in deze planperiode samenwerken, hoe we het effect van
onze samenwerking monitoren en hoe we verantwoording afleggen.

9.1

Ontwikkeling

Schoolbesturen weten elkaar nu goed te vinden in het borgen van een dekkend aanbod. Daarom willen we in deze fase de
omslag maken van samenwerkende besturen naar samenwerkende professionals. Als we willen dat meer kinderen met een
(extra) ondersteuningsbehoefte op een reguliere school en thuisnabij onderwijs krijgen, dan moeten onze inspanningen erop
gericht zijn dat docenten deze uitdaging met zelfvertrouwen aangaan en dat zij hun collega’s in het sociaal domein weten te
vinden.
We doen dat langs drie ontwikkelingslijnen die nauw met elkaar samenhangen om vanuit die samenhang de beoogde
versterking van de basisondersteuning realiseren.
1. Planmatig en handelingsgericht werken als basisvaardigheid.
2. Het schoolondersteuningsprofiel als instrument voor schoolontwikkeling.
3. Professionele samenwerking met partners in de onderwijs- en zorgketen.
Ondersteuningsmiddelen stimuleren en borgen deze drie ontwikkelingslijnen.
Planmatig en handelingsgericht werken
Planmatig werken volgens handelingsgerichte principes is een van de uitgangspunten van ons samenwerkingsverband. We
verwachten dit van alle onderwijsprofessionals in onze regio. Planmatig handelen op school is onder andere zichtbaar in een
structureel gebruik van een leerlingvolgsysteem en kwalitatief goede ontwikkelingsperspectiefplannen (opp’s).
De schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor het handelen van hun onderwijsprofessionals. In hun meerjarenplannen
en scholingsplannen nemen schoolbesturen op hoe zij de kwaliteit hiervan ontwikkelen, verbeteren en borgen. Het
samenwerkingsverband heeft hierin geen inhoudelijke rol. Wel kan het samenwerkingsverband aan uitwisseling en kennisdeling
bijdragen door het organiseren van afstemmingsoverleggen.
Het schoolondersteuningsprofiel als instrument voor schoolontwikkeling
Goed onderwijs impliceert ook goede onderwijsondersteuning. In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft een
school hoe zij in de huidige situatie tegemoet kunnen komen aan ondersteuningsbehoeften van leerlingen en wat hun
ambities op dit vlak zijn. Daarnaast zet een school in het SOP uiteen op welke wijze zij voldoen aan de basisinfrastructuur
en basisondersteuning, zoals deze zijn afgesproken in het samenwerkingsverband. Met het opnemen van ambities in het
SOP, wordt het een dynamisch document dat de ontwikkeling van de basisondersteuning stimuleert. De ontwikkeling van de
basisondersteuning loopt parallel aan de ontwikkeling van het planmatig en handelingsgericht werken.
Het eigenaarschap van het SOP ligt bij de school: het is een document van het schoolteam. Het schoolbestuur borgt de
kwaliteit van de SOP’s. Uit de SOP’s van alle scholen tezamen blijkt een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen. Het
uitgangspunt is dat bij aanvang van de volgende planperiode (2022-2026) de SOP’s van de scholen de basis vormen voor het
dan op te stellen ondersteuningsplan. In deze planperiode is het ondersteuningsplan nog leidend voor de SOP’s.
Professionele samenwerking met partners in de onderwijs- en zorgketen
Ondersteuningsbehoeften van jongeren beperken zich vaak niet alleen tot de schoolsituatie. Vaak is ook in andere contexten
ondersteuning nodig. Voor sommige leerlingen is de inzet van jeugdhulp of zorg voorwaardelijk om een ononderbroken
schoolloopbaan en goede voorbereiding op de toekomst te realiseren. Vroegsignalering en preventie zijn hierbij van groot
belang. Hiervoor is het noodzakelijk dat zorg en onderwijs op professionele wijze samenwerken, liefst al vanaf de basis. Deze
en andere ambities zijn in het “Rijk van Nijmegen” vastgelegd in een convenant. In de overige regio’s zijn soortgelijke ambities
in een andere vorm uitgesproken. In deze planperiode willen we de ambities die we samen met ketenpartners hebben
geformuleerd vastleggen in concrete afspraken (zie ook hoofdstuk 7).
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9.2

Doelen

Op basis van deze ontwikkellijnen komen we tot de volgende kwalitatieve doelstellingen:
Ontwikkelingslijn 1: Planmatig en handelingsgericht werken.
De verantwoordelijkheid ligt hier primair bij de school en zijn bestuur. We volgen de prestaties van scholen op dit gebied als
volgt.
a. De school voldoet ten minste aan de inspectienormen op het kwaliteitsgebied Onderwijsproces.
b.	De ontwikkelingsperspectieven die voor leerlingen worden opgesteld maken het mogelijk om passende
onderwijsondersteuning te realiseren.
Ontwikkelingslijn 2: Het schoolondersteuningsprofiel als instrument voor schoolontwikkeling.
Het schoolondersteuningsprofiel is ván de school/docenten en vóór de ouders. Doordat het eigenaarschap bij het team ligt,
is duidelijk wat er van docenten en andere onderwijsprofessionals wordt verwacht en wat ouders mogen verwachten van de
school. Niet alleen gedurende de periode op de school, maar ook bij de overstap vanuit het primair onderwijs en de overstap
naar het vervolgonderwijs dan wel arbeidsmarkt.
a.	Iedere school beschikt op 1 augustus 2020 over een kwalitatief goed schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat is uitgelijnd met
het vigerende ondersteuningsplan.
b.	Uit de SOP’s van alle scholen blijkt op welke wijze de scholen het afgesproken niveau van basisondersteuning vormgeven.
c. Het SOP draagt bij aan de ontwikkeling van planmatig en handelingsgericht werken in de school.
Ontwikkelingslijn 3: Professionele samenwerking met partners in de onderwijs- en zorgketen
De ambities voor samenwerking tussen onderwijs en ketenpartners zijn uitgewerkt in concrete afspraken. De
verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van deze uitwerking berust bij de werkorganisatie van het
samenwerkingsverband.

9.3

Effectieve verantwoording

Het uitgangspunt is dat iedereen die publieke middelen besteedt, daarover verantwoording aflegt. De samenwerkende
besturen van het samenwerkingsverband zijn tenslotte samen verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in
de regio en daarmee ook voor de doelmatige inzet van de middelen die daarmee gemoeid zijn. Het samenwerkingsverband
als geheel is niet alleen verplicht om over deze bestedingen naar de overheid verantwoording af te leggen, maar wil dat ook
doen naar de ketenpartners, deelnemende scholen en medezeggenschaporganen. Deze verantwoording vindt plaats in relatie
tot de beoogde doelen en bereikte resultaten en is een antwoord op de vraag of het bestuur van het samenwerkingsverband
efficiënt en effectief gebruik maakt van de bekostiging (doelmatigheid). De verantwoording betreft alle middelen die
het samenwerkingsverband heeft ontvangen. Daartoe behoren ook de middelen die door het samenwerkingsverband
aan scholen beschikbaar worden gesteld. Goede verantwoordingsinformatie vanuit de scholen is dus cruciaal in het
verantwoordingsproces; daar vindt immers passend onderwijs plaats.
We willen verantwoorden op een wijze die recht doet aan de ambities van het samenwerkingsverband vanuit de visie en
uitgangspunten die we als gezamenlijke besturen hebben geformuleerd: beleidsrijk en proactief. We zien de inbreng van
ouders en medewerkers, zoals vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR), als waardevol. In de tweede helft
van 2018 zal in co-creatie van OPR en bestuur, in een nader te bepalen samenstelling, met behulp van een inspirerende en
innovatieve deskundige op dit terrein een nieuw verantwoordingskader worden ontwikkeld, waarbij onze ambities leidend
zullen zijn. Vervolgens zal dit kader de basis vormen voor een nieuwe transparante verantwoordingscyclus waarin niet alleen de
officiële momenten voor verantwoording (zoals jaarverslag, jaarrekening en dergelijke) vastliggen, maar ook de momenten van
monitoring en evaluatie.
Monitoring en evaluatie vindt mede plaats op basis van het activiteitenplan. We delen de planperiode op in twee periodes:
2019-2020 en 2020-2022. Voor de eerste periode stellen we, nadat het verantwoordingskader gereed is, in het najaar 2018
samen een activiteitenplan op, gekoppeld aan het meerjarig strategisch ondersteuningsplan. Dit doen we in samenwerking
met onderwijs- en zorgpartners. Gedurende de looptijd van dit activiteitenplan monitoren en evalueren we met elkaar volgens
de afspraken van de verantwoordingscyclus. In voorjaar 2020 volgt een formele evaluatie van het activiteitenplan, waarmee dit
tevens een aanzet vormt voor de tussenevaluatie van het ondersteuningsplan 2018-2022. De uitkomsten uit de tussenevaluatie
vormen de opmaat voor het activiteitenplan over de periode 2020-2022.
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Nulmeting en (tussen)evaluatie ondersteuningsplan
Om verandering te kunnen meten, is het van belang dat we weten wat de beginsituatie is, de zogenaamde nulmeting. Voor
het vaststellen van de beginsituaties gebruiken we informatie uit een aantal verschillende onderzoeken:
•	Evaluatie basisondersteuning, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door het NJI
•	Monitor Flex College, onafhankelijk (doorlopend) onderzoek uitgevoerd door KBA Nijmegen
•	Onderzoek naar beleving van passend onderwijs in het reguliere voortgezet onderwijs, onafhankelijk onderzoek uitgevoerd
door KBA Nijmegen
•	Evaluatie Ondersteuningsplan 2014-2018
•	Dashboard Passend Onderwijs
•	SNOR: eigen registratiesysteem voor aanvragen extra ondersteuning
Bij de (tussen)evaluatie van het ondersteuningsplan hanteren we deels dezelfde bronnen. Ook kunnen we gebruik maken
van tevredenheidsonderzoeken. Daarnaast vraagt de monitoring op onze doelstellingen meer kwalitatief en beschrijvend
onderzoek, waarbij gebruik gemaakt zal worden van passende methoden, waar mogelijk uitgevoerd door onafhankelijke
onderzoeksbureaus. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze evaluatie berust bij de werkorganisatie van het
samenwerkingsverband.
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H10	De organisatie van ons
samenwerkingsverband
10.1 De organisatie in beeld

Bestuur

OPR

Directeur

MR

Stafdienst

Dienst
Ondersteuning
& Advies

Commissie
Toewijzing
Ondersteuning

OPDC
Flex College

10.2 De stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o.

De wet “passend onderwijs” stelt als eis dat het samenwerkingsverband een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
moet zijn. Het samenwerkingsverband is gerealiseerd in de vorm van een stichting. Op 7 oktober 2013 is de akte van
statutenwijziging gepasseerd waarmee stichting Samenwerkingsverband V(S)O 2507 Nijmegen e.o. een feit werd. De stichting
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09129561 en geregistreerd bij DUO als samenwerkingsverband
VO2507 met bestuursnummer 41489. De besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband zijn:
nr_bg

Naam

Straat

Postcode

Plaats

VERPLICHT
31142

Stichting Helicon Opleidingen

Postbus 2411

5202 CK

‘s-Hertogenbosch

40367

Stichting Kristallis

Postbus 10545

6500 MB

Nijmegen

40375

Stg. Vgz. Montessori Onderwijs

Postbus 146

6500 AC

Nijmegen

41008

Aloysius Stichting

Postbus 98

2215 ZH

Voorhout

41164

Stg. Praktijkonderwijs Regio Nijmegen

Dennenstraat 21

6543 JP

Nijmegen

41202

Stg. Sgs V. Vrijeschoolonderwijs

Wilhelminasingel 13-15

6524 AJ

Nijmegen

41211

Ons Middelbaar Onderwijs

Postbus 574

5000 AN

Tilburg

41281

Stg. Scholengroep Rijk van Nijmegen

Postbus 6687

6503 GD

Nijmegen

41285

Alliantie Voortgezet Onderwijs

Postbus 6618

6503 GC

Nijmegen

41331

Stg. Onderwijscentrum Z-Gelderland

Postbus 6910

6503 GK

Nijmegen

41531

Stichting MeTander

Postbus 10

6650 AA

Druten

43058

Stichting S.O. Tarcisiusschool

Pater Eijmardweg 19

6525 RL

Nijmegen

70396

St. Augustinus Stichting

Kasteelselaan 50

6574 AJ

Ubbergen

77494

Stichting Metameer

Postbus 14

5845 ZG

Sint Anthonis

Postbus 6

6670 AA

Zetten

VRIJWILLIG
41210

Stichting (V)SO De Brouwerij

De stichting is werkgever en heeft naast een stafdienst ook voor drie uitvoeringseenheden eigen medewerkers in dienst.
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10.3 Bestuur, directie, staf

In Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is gekozen voor een bestuur/directiemodel. Het bestuur is
eindverantwoordelijk voor de instandhouding van het samenwerkingsverband. Het bestuur fungeert ook als intern
toezichthouder. Om die rol te vervullen heeft het bestuur een aantal taken belegd bij twee permanente toezichthoudende
commissies: de auditcommissie en de renumeratiecommissie. Een onafhankelijk bestuursvoorzitter bewaakt het algemeen
belang van het samenwerkingsverband. De spelregels van de stichting samenwerkingsverband zijn vastgelegd in de statuten.
Deze zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Voor de auditcommissie en renumeratiecommissie gelden
commissiespecifieke reglementen.
Directeur
De organisatie staat onder leiding van een directeur. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding
en uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband en geeft leiding aan de medewerkers van het
samenwerkingsverband. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut.
Stafdienst
De directeur wordt ondersteund door een stafdienst. De staf heeft beleidsmatige, beheersmatige en administratieve taken op
het gebied van financiën, personeel, organisatie, communicatie, monitoring en verantwoording.

10.4 Drie verschillende uitvoeringseenheden

De organisatie kent drie belangrijke, maar zeer verschillende uitvoeringseenheden:
•	de dienst Ondersteuning & Advies, waaronder het ondersteuningsplatform en de begeleiders passend onderwijs
•	de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO)
•	het OPDC (Flex College)
De drie bovengenoemde eenheden kennen ieder een leidinggevende.
Dienst ondersteuning en Advies
In de Dienst Ondersteuning & Advies zijn onder andere het ondersteuningsplatform (consulenten), de Begeleiders Passend
Onderwijs en een diagnostiekmedewerker ondergebracht. De medewerkers van de Dienst Ondersteuning en Advies zijn in
dienst van het samenwerkingsverband.
Het ondersteuningsplatform (OSP)
De consulenten van het ondersteuningsplatform hebben als kerntaak het adviseren bij ondersteuningsvragen van VO-scholen
en het geven van informatie aan scholen en ouders. Zij zijn procesbegeleiders, werkend in het vlak van de basisondersteuning
en op het snijvlak tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.
Begeleiders Passend Onderwijs (BPO’ers)
De BPO’ers werken vanuit het samenwerkingsverband op vaste locaties van de VO-scholen. Hier werken ze in samenwerking
met de zorgcoördinator. Op deze wijze sluiten zij aan bij de ondersteuningsstructuur van de school.
Diagnostiek
Binnen het samenwerkingsverband bestaat een, weliswaar beperkte, mogelijkheid voor psychodiagnostisch onderzoek. Hier
kan in zeer specifieke situaties een beroep op worden gedaan.
Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO)
Binnen het samenwerkingsverband is de formele advisering en beslissing over de toelaatbaarheid tot het vso, de toekenning
van ondersteuningspakketten en de afgifte van aanwijzingen lwoo en toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs bij een
aparte commissie neergelegd: de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). De CTO bestaat op grond van de wet uit
ten minste twee daartoe bevoegde deskundigen. Op verzoek van de aanvragende school of ouder(s)/leerling, of indien de
vaste deskundigen van de CTO dat wenselijk vinden, kan een beroep gedaan worden op aanvullende deskundigen met een
andere expertise, zoals een arts of (school)maatschappelijk werker. Op basis van een dossier nemen de deskundigen van
de CTO een voorgenomen besluit. De CTO legt het voorgenomen besluit ter bekrachtiging voor aan de directeur van het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o..
Vanwege de specifieke expertise fungeert de CTO binnen het samenwerkingsverband ook als aanspreekpunt voor het
voortgezet speciaal onderwijs.
OPDC Flex College
Het Flex College Nijmegen e.o. is een onderwijsvoorziening van de gezamenlijke besturen van het Samenwerkingsverband
VO-VSO Nijmegen e.o. Het Flex College is bedoeld voor leerlingen die binnen de setting van het reguliere onderwijs, ook
met extra ondersteuning, tijdelijk niet die passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Tegelijkertijd zijn hun
ondersteuningsbehoeften niet zo intensief of structureel te noemen dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
noodzakelijk is. Het gaat dus om leerlingen die ‘tussen wal en schip’ dreigen te vallen. Het Flex College vormt in de regio een
belangrijke schakel bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
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10.5 Werkgroepen en netwerken binnen het samenwerkingsverband

Binnen het samenwerkingsverband zijn een aantal werkgroepen en netwerken actief. Werkgroepen zijn samengesteld uit
betrokkenen uit de scholen en hebben veelal een tijdelijk karakter. De werkgroepen hebben een beleidsvoorbereidende en
adviserende functie richting de directeur van het samenwerkingsverband.
Naast de werkgroepen bestaan ook een aantal structurele netwerken voor zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk
werkers, orthopedagogen/ psychologen en begeleiders passend onderwijs. Functionarissen van alle scholen binnen het
samenwerkingsverband maken deel uit van het netwerk. Deze netwerken hebben de functie van informatie-uitwisseling,
intercollegiaal contact en deskundigheidsbevordering. Het hoofd van de dienst Ondersteuning & Advies stuurt de netwerken
aan.

10.6 Medezeggenschap binnen de stichting

Omdat de stichting eigen personeelsleden in dienst heeft, beschikt de stichting over een medezeggenschapsraad die conform
de Wet op de medezeggenschap is ingericht.

10.7 Medezeggenschap ondersteuningsplan

Conform de wet is er binnen het samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat uit ouders en
personeelsleden die zijn verbonden aan de scholen van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op
het ondersteuningsplan. Daarnaast is de OPR gesprekspartner voor visievorming en klankbord t.a.v. de ontwikkelingen in
het Samenwerkingsverband. Daartoe komt de OPR regelmatig bijeen. Naast het feit dat de OPR gedurende de planperiode
instemming moet verlenen m.b.t. aanpassingen van uitgangspunten voor beleid en/of uitvoering, zal de OPR onder meer
geïnformeerd worden over en geraadpleegd worden met betrekking tot:
•	advies over het jaaractiviteitenplan
•	de begroting van het samenwerkingsverband
•	visie ontwikkeling en doorontwikkeling van het beleid
Meer informatie over de OPR is beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband8.

8 www.samenwerkingsverbandvo.nl
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H11

Begroting

11.1 Inleiding

In de eerste planperiode (2014-2018) heeft grote nadruk gelegen op het door het samenwerkingsverband gecontroleerd
inzetten van maatwerk middels ondersteuningspakketten voor individuele leerlingen. Scholen werden hierdoor
gedwongen goed na te denken over “maatwerk” alvorens deze middelen aan te vragen. In deze planperiode willen we
de verantwoordelijkheid voor doelmatige besteding van de middelen veel meer bij de scholen leggen. Daar waar er eerst
sprake was van een verantwoording vooraf middels het indien van een OPP, zal er nu achteraf moeten worden verantwoord
in relatie tot het ondersteuningsplan en het eigen schoolondersteuningsprofiel. Concreet betekent dit dat er meer middelen
naar direct naar de scholen zullen gaan. Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wil echter op basis van het
ondersteuningsplan ook op andere onderdelen een actief beleid blijven voeren zodat de doelstellingen optimaal gerealiseerd
kunnen worden. Dat betekent met name dat investeringen moeten blijven plaatsvinden bij elke schakel in de keten, opdat
de leerlingen zoveel mogelijk profiteren en kwaliteitsverbeteringen voldoende kans kunnen krijgen. Uitgangspunt in de
besteding van de middelen is dat er binnen het samenwerkingsverband de ruimte blijft voor maatwerk. Dit geldt niet alleen
op het niveau van het samenwerkingsverband als geheel maar ook voor scholen en hun individuele leerlingen.
Concreet betekent dit voor de besteding van de middelen dat:
1.	een deel van de middelen conform wet- en regelgeving naar het voortgezet speciaal onderwijs gaat, op basis van het
aantal leerlingen waarvoor het samenwerkingsverband een tlv afgeeft
2.	een deel van de middelen conform wet- en regelgeving naar het praktijkonderwijs gaat, op basis van het aantal leerlingen
waarvoor het samenwerkingsverband een tlv afgeeft
3.	een deel van de middelen conform wet- en regelgeving naar het vmbo (lwoo) gaat
4.	Vo-scholen voor elke locatie een budget ontvangen, de vaste voet, om hun basisinfrastructuur op pijl te houden
5.	Vo-scholen een budget ontvangen om, conform de “afspraken” in dit ondersteuningsplan hierover, de basisondersteuning
te verzorgen.
6.	er individueel maatwerk voor leerlingen mogelijk is, in de vorm van ondersteuningspakketten
7.	een budget beschikbaar is voor arrangementen (bv. OPDC, Flex College) die groepen leerlingen bedienen en waarmee
voorkomen kan worden dat de leerling voortijdig uitvalt, thuiszit of tijdelijk niet in het regulier onderwijs kan functioneren
8.	er een innovatiebudget beschikbaar is voor het realiseren van de collectieve ambitie welke tot doel heeft om de kwaliteit
van de ondersteuning aan leerlingen te verhogen.
Daarnaast geldt het volgende:
9.	er wordt gewerkt volgens het principe ‘Geld volgt Leerling’
10.	op basis van een regelmatige risicoanalyse wordt er een zodanige reserve aangehouden dat er aan de lopende
verplichtingen voldaan kan worden.
Uiteindelijk vindt de besteding (en dus verdeling) van het totaal aan middelen zijn neerslag in de (meerjaren)begroting van
het samenwerkingsverband. Onderstaand wordt een meerjarenperspectief (meerjarenbegroting) voor 2019 tot en met 2022
gepresenteerd, welke zicht geeft op de baten en lasten van het samenwerkingsverband in die periode. Voor de goede orde
moet worden opgemerkt dat “de begroting” jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
Zie “Meerjarenbegroting ondersteuningsplan 2019-2022” in Bijlage 4
Hieronder worden de voornaamste posten uit de begroting nader toegelicht.

11.2 Toelichting op de baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
Lichte ondersteuning: In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de afname van het aantal leerlingen met 1% per
jaar ten gevolge van de krimp. De baten uit de lichte ondersteuning zijn aan deze leerlingenaantallen gerelateerd. Deze zullen
dus naar verwachting in de loop der jaren dalen.
Ondersteuningsbekostiging lwoo en PrO: Uitgangspunt bij de berekening van de inkomsten is een door OCW op
01.10.2012 vastgesteld percentage leerlingen lwoo en PrO. Het budget wordt jaarlijks bepaald door dit vastgestelde
percentage van het totaal aantal leerlingen VO op 1 oktober in het voorafgaande schooljaar te nemen. Voor het aldus
berekende aantal leerlingen komt naar verwachting €4.100 aan baten binnen. Er is rekening gehouden met afname van het
aantal leerlingen t.g.v. krimp. Naar verwachting zullen de baten in de loop der jaren dalen.
Zware ondersteuning: Het samenwerkingsverband ontvangt een budget voor zware ondersteuning. De omvang van
dit budget wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband (exclusief de leerlingen
ingeschreven op het vso) op 1 oktober in het voorafgaande schooljaar, vermenigvuldigd met een landelijk normbedrag.
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Verevening: Op dit moment zijn de procentuele verschillen vso-leerlingen tussen samenwerkingsverbanden erg groot.
Landelijk wordt gestreefd om dat in vijf jaar gelijk te trekken. Op basis van de normbekostiging ontstaat dan uiteindelijk
een gelijke verdeling van het budget over alle samenwerkingsverbanden. Dit wijkt echter af van de huidige situatie. Daarom
bestaat voor de periode 2015-2020 een overgangsregeling (verevening). Nijmegen zat op de grondslagteldatum wat vsodeelnamepercentage betreft licht boven het landelijk percentage. Om die reden komt het samenwerkingsverband tijdelijk
in aanmerking voor een vereveningsbijdrage. Deze bijdrage wordt in de planperiode tot nul afgebouwd. Totaal betreft dit
€500.087 minder inkomsten in de planperiode.
VSV plusgelden: In het kader van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten ontvangt het samenwerkingsverband €250.000
om een plusvoorziening (Flex College in stand te houden).
Overige overheidsbijdragen. Voor het in stand houden van het Flex College ontvangt het samenwerkingsverband €210.000
van de gemeente Nijmegen.
Overige opbrengsten: In het kader van “geld volgt leerling” ontvangt het samenwerkingsverband van de scholen van wie er
leerlingen op het Flex College zitten een bijdrage.

11.3 Toelichting op de lasten

Salariskosten en overige personeelskosten: In de meerjarenbegroting is uitgegaan van de formatie zoals deze is
opgenomen in de begroting van 2018 (zie onderstaande tabel). Er is rekening gehouden met salarislasten van medewerkers
van het Ondersteuningsplatform, de Commissie Toewijzing Ondersteuning, het hoofd Dienst Ondersteuning en Advies,
een directeur en medewerkers stafdienst. Daarnaast bestaat een belangrijk deel van de lasten uit de salariskosten van de
begeleiders passend onderwijs, die voornamelijk in de scholen werkzaam zijn, en de medewerkers werkzaam in het Flex
College. In deze begroting nemen de lasten in de komende jaren niet toe. Met andere woorden, er wordt op dit moment geen
formatie-uitbreiding voorzien.
SWV PaO*

BPO

CTO

Dir

Staf/alg.

Flex College

1,0

OP

Totaal
1,0

11,1

11,1

OOP

8,0

22,9

1,5

3,9

3,2

39,5

Subtotaal

8,0

22,9

1,5

4,9

14,4

51,7

Extern

1,3

1,1

0,0

2,5

0,0

4,9

Totaal

9,3

24,0

1,5

7,4

14,4

56,6

* SWV PaO bestaat uit: hoofd dienst O&A, consulenten, ortho, smw, psych. ass., front office

Afschrijvingslasten. Deze lasten zijn gebaseerd op de huidige situatie.
Huisvestingslasten. Deze lasten zijn gebaseerd op de huidige situatie. In het gebouw aan de Streekweg is naast de
werkorganisatie (kantoor) het Flex College gevestigd. Daarnaast vinden de bijeenkomsten van de netwerken en werkgroepen
plaats in het gebouw. Het gebouw wordt gehuurd van de gemeente Nijmegen.
Ondersteuningsbekostiging, inclusief groei vso. Het aantal vso-leerlingen speelt een voorname rol: indien het aantal
afneemt, komt er geld vrij wat ingezet kan worden in bijvoorbeeld de basisondersteuning. Neemt het aantal toe, dan zullen
er minder middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het aantal vso-leerlingen wordt beïnvloed door verschillende factoren, die
grotendeels ook buiten de invloedsferen van het samenwerkingsverband liggen. Hierdoor is het lastig een betrouwbare
prognose te geven over dit leerlingenaantal in de komende jaren. Het is niet vanzelfsprekend te verwachten dat het aantal vsoleerlingen evenredig zal dalen met de verwachte krimp voor de totale leerlingenpopulatie. Landelijk wordt de afgelopen jaren
een dalende trend waargenomen, waarbij deze daling in 2017 ten opzichte van de voorgaande jaren afvlakt naar een daling
van slechts 0.8%. Binnen ons samenwerkingsverband is de eerste jaren na de invoering van passend onderwijs sprake geweest
van een sterkere daling van het aantal vso-leerlingen dan die landelijk werd waargenomen. Afgelopen jaar wordt echter weer
een lichte stijging waargenomen van het aantal vso-leerlingen. Er is daarbij sprake van een toename van het aantal leerlingen
die vanuit het so en sbo instroomt in het vso. De verwachting is dat deze toename zich de komende tijd nog zal voortzetten
ten gevolge van veranderend beleid van samenwerkingsverband Stromenland, waarbij leerlingen meer structureel uitstromen
uit deze speciale onderwijsvoorzieningen in het schooljaar waarin zij 12 jaar worden. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat
er sprake zal gaan zijn van een stijgend verwijzingspercentage van het aantal vo-leerlingen naar het vso ten gevolge van
de wijzigingen in het onderwijsaanbod binnen het Flex College. De effecten van het nieuwe beleid voortvloeiend uit het
ondersteuningsplan zijn daarbij op dit moment nog niet te voorzien.
De optelsom van de bovenstaande factoren maakt niet waarschijnlijk dat het aantal vso-leerlingen evenredig mee zal dalen
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met de verwachte krimp. Om deze reden wordt binnen de meerjarenbegroting uitgegaan van een gelijkblijvend aantal vsoleerlingen in de komende jaren.
Het bedrag voor zware ondersteuning wordt rechtstreeks door DUO met de vso-scholen verrekend.
Ondersteuningsbekostiging lwoo. Op basis van een “Aanwijzing lwoo” wordt er per leerling lwoo een bedrag van
ongeveer €4.100 aan de schoolbesturen overgemaakt. De lasten zullen nagenoeg gelijk lopen aan de baten welke voor de
ondersteuningsbekostiging lwoo.
Ondersteuningsbekostiging PrO. Op basis van een “tlv-PrO” wordt er per PrO-leerling een bedrag van ongeveer €4.100 aan
de schoolbesturen overgemaakt. In deze regio ligt het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs beduidend lager dan in de rest
van het land. Dit komt tot uiting in het feit dat in de afgelopen jaren de inkomsten PrO hoger zijn dan de uitgaven. Naast dit
bedrag per leerling is in deze post ook €90.000 opgenomen om het PrO in staat te stellen een “Special Class” in te richten. De
grondslag hiervoor voert terug op de afspraken die indertijd zijn gemaakt bij de herinrichting van het Flex College.
Subsidie basisondersteuning. Voor basisondersteuning aan scholen is er in de afgelopen 2 jaar een bedrag van €36 per
leerling beschikbaar geweest. In het ondersteuningsplan 2019 – 2023 wordt een sterke basisondersteuning nagestreefd. Om
ervoor te zorgen dat de scholen dit streven direct in het begin kunnen waarmaken wordt er in 2019 €100, in 2020 €90 en in
2021 €80,00 per leerling ter beschikking gesteld. In 2022 is dit bedrag gedaald tot €60 per leerling.
Implementatie passend onderwijs. Voor (tijdelijke) trajecten en projecten welke verband houden met de versterking
basisondersteuning of het realiseren van het dekkend netwerk is een bedrag van €300.000 opgenomen.
Ondersteuningspakketten. (zie ook hoofdstuk 5) In het ondersteuningsplan 2019 2023 wordt er vanuit gegaan dat er veel
meer leerlingen geholpen kunnen worden in de basisondersteuning. Scholen ontvangen daarvoor ook de nodige middelen.
In het kader van preventie is het wenselijk dat leerlingen die vanuit uit het so of vso in het regulier onderwijs instromen extra
opgevangen/ondersteund worden. Hiervoor is het zogenoemde schakelpakket beschikbaar. In de begroting is hiervoor een
bedrag van €150.000 opgenomen. Ondanks dat er veel begeleiding is gegeven in de basisondersteuning kan het nodig zijn
om een allerlaatste poging (extra ondersteuning) te doen om te voorkomen dat een leerling zijn leerweg in het VSO moet
vervolgen. Voor deze “speciale” situaties blijft het ondersteuningspakket beschikbaar. In de begroting is hiervoor een bedrag
van €500.000 uitgetrokken.
Vaste voet. Om de scholen in de gelegenheid te stellen om hun basisinfrastructuur op orde te hebben is er voor elke
schoollocatie (VO en VSO) een bedrag van €15.000 beschikbaar. Totaal komt dit op €675.000.

11.4 Exploitatieresultaat en reservepositie

Uit het meerjarenperspectief blijkt dat het exploitatieresultaat in de komende jaren negatief zal zijn. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door enerzijds de verevening en anderzijds doordat in het ondersteuningsplan 2019-2023 gekozen wordt om fors
te investeren in de basisondersteuning om deze aanmerkelijk te versterken.
Op dit moment is de reservepositie als volgt samengesteld:
•	Buffervermogen: €800.000
•	Personele reserve voormalig Eigenwijs: €327.000
•	Algemene reserve: €200.000
•	Reserve passend onderwijs: €1.200.000
Het negatief exploitatieresultaat in de eerste drie jaar, totaal €1.100.000, wordt gedekt uit de reserve passend onderwijs. Dit
opgebouwde vermogen wordt in drie stappen ingezet in de basisondersteuning.

11.5 Welke risico’s kunnen zich voordoen?

Voor zowel het samenwerkingsverband als de afzonderlijke schoolbesturen kunnen risico’s ontstaan. Hieronder wordt voor
beide categorieën kort ingegaan op de risico’s:
a. Risico’s voor het samenwerkingsverband als geheel
Gezien het feit dat de deelnemende besturen een financieel risico lopen, is een goede planning & control-cyclus van belang.
Indien de ondersteuningsbekostiging het normbudget overschrijdt, wordt dit immers verrekend met de lumpsum van de
scholen binnen het samenwerkingsverband (dit kan gebeuren bij een stijging van het aantal verwijzingen naar het vso). Het
bestuur van het samenwerkingsverband zal dan ook middels kwartaalrapportages op de hoogte worden gehouden van de
realisatie van de begroting. Daarnaast zullen met name de leerlingaantallen en verwijzingen naar het vso scherp in de gaten
worden gehouden en regelmatig worden gerapporteerd aan het bestuur. Zodoende kan het bestuur bij eventuele problemen
tijdig aan de noodrem trekken.
In 2013 is een financieel risicoprofiel opgesteld en in 2015 en in 2017 is deze geactualiseerd. Daarin zijn de volgende
financiële risico’s geïnventariseerd.
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1.	Onvoorziene en onbeheersbare fluctuatie in leerlingenaantal Flex College: er is steeds sprake geweest van fluctuerende
leerlingaantallen. Door de sluiting van de vmbo-afdeling is het risico weliswaar afgenomen maar niet verdwenen. Periodiek
maar in ieder geval bij elke financiële tussenrapportage wordt de ontwikkeling van de leerlingaantallen in kaart gebracht.
2.	Fluctuatie in leerlingenaantallen PrO, vso en totaal SWV en aanpassing door de overheid vastgesteld bijbehorende
bedragen:
Relatief kleine veranderingen in de aantallen leerlingen (m.n. vso) of bijbehorende bedragen kunnen een grote invloed hebben
op het resultaat. Het samenwerkingsverband heeft ook geen invloed ten aanzien van residentiële plaatsingen, waardoor het
aantal plaatsbekostigde leerlingen onvoorspelbaar blijft.
Analoog aan de doelstelling van het ondersteuningsplan probeert het samenwerkingsverband het aantal leerlingen in het
voortgezet speciaal onderwijs zoveel als mogelijk te beperken.
b. Risico’s voor de schoolbesturen
Op basis van de wetgeving PaO bestaan 2 mogelijke risico’s voor de schoolbesturen:
1.	Als de lasten voor afdrachten van de ondersteuningsbekostiging naar het vso hoger zijn dan het budget zware
ondersteuning worden alle schoolbesturen (lees scholen) op basis van het aantal leerlingen, door DUO, automatisch gekort
op de lumpsum. Op dit moment is er echter een positief verschil, van een korting is dus geen sprake. Daarnaast treedt deze
korting pas op als ook het budget wat nu gebruikt wordt voor de BPO geheel ten laste moet komen van het vso omdat het
leerling aantal hier zeer sterk zou stijgen.
Als de som van de lasten “ondersteuning lwoo en PrO” hoger zijn dan de inkomsten wordt het verschil door DUO in mindering
gebracht op het budget lichte ondersteuning. Pas als het totaalresultaat negatief is, zal er sprake zijn van een korting op de
lumpsum van de schoolbesturen.

11.6 Rekening en verantwoording

Zoals eerder opgemerkt vindt er deze planperiode een grote omslag plaats naar meer “verantwoording achteraf” Het
samenwerkingsverband zal nog voor 01.01.2019 aangeven hoe deze verantwoording plaats moet vinden. Uiteraard zal
gestreefd worden naar zo min mogelijk bureaucratie.
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Bijlagen
Bijlage 1: Afkortingen en terminologie
Afkorting/ term Betekenis
BPO
Begeleider Passend Onderwijs
CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin
CTO
Commissie Toewijzing Ondersteuning
DUO
Dienst Uitvoering Onderwijs
FCN
Flex College Nijmegen
FTE	Fulltime-equivalent: een rekeneenheid
waarmee de omvang van een functie of de
personeelssterkte kan worden uitgedrukt
GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg
HGW
Handelingsgericht werken
IQ
Intelligentie Quotiënt
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
JHV
Jeugdhulpverlening
LGF
Leerling Gebonden Financiering
LP(A)
Leerplicht(ambtenaar)
LVS
Leerlingvolgsysteem
Lwoo
Leerweg ondersteunend onderwijs
Mbo
Middelbaar Beroeps Onderwijs
MR
Medezeggenschapsraad
NT2
Nederlands als tweede taal
O-pakket
Ondersteuningspakket
OBM
Ondersteuningsbehoeftematrix
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
OOGO
Op Overeenstemming Gericht Overleg
OPDC
Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum
OPP
Ontwikkelingsperspectief
OPR
Ondersteuningsplanraad
OSP
Ondersteuningsplatform
PaO
Passend Onderwijs
PDCA
Plan-Do-Check-Act
Po
Primair onderwijs
PoVo
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs
Pro
Praktijkonderwijs
PTA
Programma van toetsing en afsluiting
REC
Regionaal Expertise Centrum
Remuneratie
Vergoeding, beloning of honorering
ROC
Regionaal Opleidingscentrum
RT
Remedial teaching
RVC
Regionale Verwijzingscommissie
So
Speciaal onderwijs
SOP
Schoolondersteuningsprofiel
SWT
Sociaal Wijkteam
SWV
Samenwerkingsverband
Tlv
Toelaatbaarheidsverklaring
Vmbo	Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
Vo
Voortgezet onderwijs
Vso
Voortgezet speciaal onderwijs
WMS
Wet Medezeggenschap
Wo
Wetenschappelijk onderwijs
ZAT
Zorg Advies Team
Zml
Zeer moeilijk lerend
Zoco
Zorgcoördinator
ZW
Zorg en Welzijn

2507	Door Ministerie toegekend regionummer
van het SWV in de regio Nijmegen
Cluster 1	Scholen voor visueel gehandicapte
kinderen en visueel gehandicapte kinderen
met een meervoudige beperking.
Cluster 2	Scholen voor dove en slechthorende
kinderen en kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden, mogelijkerwijs in
combinatie met een andere handicap.
Cluster 3 	Scholen voor leerlingen met verstandelijke
(Zml) en/of lichamelijke beperkingen
(Mytyl/Tyltyl) en leerlingen die langdurig
ziek zijn (LZ).
Cluster 4	Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen, langdurig zieke kinderen zonder
een lichamelijke handicap, onderwijs aan
kinderen in scholen die verbonden zijn aan
pedologische instituten.
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Bijlage 2: Standaarden Inspectie van het onderwijs
OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding

De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Basiskwaliteit
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. De
school vergelijkt deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze informatie en vergelijking maakt het mogelijk om
het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer leerlingen
niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke
verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te
verhelpen. De leerlingen krijgen daarmee de begeleiding die zij nodig hebben om beter het onderwijsprogramma te kunnen
doorlopen. (Dat kan door speciale hulpprogramma’s of individuele begeleiding, waarbij leerlingen buiten de les aanvullende
begeleiding krijgen). Voor leerlingen die achterstanden hebben is het onderwijs zo ingericht dat op structurele en herkenbare
wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van die achterstanden.
Eigen aspecten van kwaliteit
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze?
Te denken valt aan:
• extern genormeerde toetsen voor de doorstroomrelevante vakken en/of referentieniveaus
• betrokkenheid leerlingen bij het stellen van doelen
Toelichting wettelijke eisen
De wet vraagt dat de vorderingen van de leerlingen op een deugdelijke manier worden gevolgd (art. 2, tweede lid, WVO).
Dit waarborgt dat de school daadwerkelijk de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen voor ogen heeft in het onderwijs en
ook dat het onderwijs aansluit bij de verschillende leerbehoeften van leerlingen, bijvoorbeeld als uit de vorderingen blijkt dat
de ontwikkeling stagneert. Bij deze laatste groep leerlingen zoekt de school naar mogelijke verklaringen voor de stagnatie,
zodat het onderwijs daarop kan worden aangepast (art. 2, tweede lid, WVO); (art. 6c WVO). Verder stelt de wet (art. 6c WVO)
dat bij de leerlingen waar achterstanden zijn geconstateerd de school zichtbaar en gestructureerd werkt aan de bestrijding
van die achterstanden. Dit veronderstelt dat de school weet wie achterstanden heeft en wat de achterstand inhoudt, en dat
er aanvullende activiteiten zijn waarmee de achterstanden bestreden worden. De toelichting op artikel 6c WVO zegt hier
het volgende over: “Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt
besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal.” Met ‘op structurele
wijze’ willen we aangeven dat de aandacht voor het bestrijden van achterstanden nadrukkelijk ingebed moet zijn in het
onderwijs. ‘Op herkenbare wijze’ betekent dat die specifieke aandacht ook duidelijk moet blijken in de onderwijspraktijk.
Onderwijsachterstanden beperken zich niet tot taalachterstanden. Ook in andere vakken kunnen leerlingen achterstanden
hebben of oplopen. Ook daarvoor dient aandacht te zijn. De school heeft de wijze waarop het onderwijs wordt afgestemd op
de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen in het schoolplan beschreven (art. 24, vierde lid, onder a, WVO).

OP3. Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
Basiskwaliteit
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben. Zij zorgen ervoor
dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd
binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken
zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zodanig dat de leerling zich het
totale leerstofaanbod eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de
behoeften van groepen en/of individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging
gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen.
Eigen aspecten van kwaliteit
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken valt aan:
• hoge verwachtingen voor leerlingen
• feedback geven aan leerlingen
• reflectie op leren door leerlingen.
• evalueren van de gestelde doelen met leerlingen
• moderne leermiddelen
Toelichting wettelijke eisen
De school heeft haar beleid over het pedagogisch-didactisch handelen in het schoolplan geformuleerd (art. 24, tweede
en derde lid, WVO). Dit beleid is zichtbaar in het dagelijks handelen van de leraren. De wet geeft aan dat leerlingen het
aanbod zo aangeboden moeten krijgen dat dit afgestemd is op hun ontwikkelproces (art. 2, tweede lid, WVO). Voor deze
‘ononderbroken ontwikkeling’ is het nodig dat het onderwijs aansluit bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Uit artikel 2,
tweede lid, WVO vloeit voort dat voor een ononderbroken ontwikkeling de volgende voorwaarden gelden:
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• Er is sprake van een klimaat dat leren mogelijk maakt.
• De uitleg is helder.
• De les verloopt gestructureerd.
• Het niveau sluit aan bij de leerling én past bij het te halen eindniveau.
De kwaliteit van de school bij het didactisch handelen wordt onder meer bepaald door het didactische vermogen om aan te
sluiten bij leerlingen: leraren moeten zowel bij leerlingen met een achterstand als leerlingen met behoeften aan extra uitdaging
een effectief leerproces tot stand weten te brengen.

OP4. Extra ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.
Basiskwaliteit
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt
de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de
desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken
ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies
zo nodig bij. De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat
en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven
niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het
ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.
Toelichting wettelijke eisen
In het schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning
behoeven (art. 1 WVO). Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de vier jaar het schoolondersteuningsprofiel
vast (art. 17, zevende lid, WVO). De school heeft in het schoolplan beschreven op welke wijze het ondersteuningsprofiel
wordt betrokken bij het onderwijskundig beleid (art. 24, tweede lid, WVO) Het bevoegd gezag stelt vervolgens na op
overeenstemming gericht overleg met de ouders vast of een leerling extra ondersteuning nodig heeft (art. 26, eerste lid,
WVO). Voor die leerlingen geldt de wettelijke verplichting om een ontwikkelingsperspectief vast te stellen en minimaal eens
per jaar met de ouders te evalueren (art. 26, derde lid, WVO). In het ontwikkelingsperspectief is informatie opgenomen
over, de begeleiding die de leerling geboden wordt, in welke onderwijssoort in het voorgezet onderwijs de leerling naar
verwachting het examen zal halen en over de belemmerende en de bevorderende factoren die van invloed zijn op het
onderwijs aan de leerling. (art. 26, vijfde lid, WVO en art. 15c Inrichtingsbesluit WVO) Over het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief de ouders te evalueren (art. 26, derde lid, WVO). In het ontwikkelingsperspectief is informatie
opgenomen over de begeleiding die de leerling wordt geboden, in welke onderwijssoort in het voorgezet onderwijs de
leerling naar verwachting het examen zal halen en over de belemmerende en de bevorderende factoren die van invloed zijn
op het onderwijs aan de leerling (art. 26, vijfde lid, WVO en art. 15c Inrichtingsbesluit WVO). Over het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief dient overeenstemming met de ouders te worden bereikt.
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Bijlage 3: Ondersteuningsbehoeftenmatrix

Ondersteuningsbehoeften matrix
werkbladen
versie 180425
Nijmegen – 25 april 2018 – De ondersteuningsmatrix is een product van
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en mag niet worden
gebruikt of verspreid zonder toestemming van het
SWV VO-VSO Nijmegen e.o.
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Leerlinggegevens

Code:.................................................................................
Matrix van (naam leerling):................................................
Datum aanvraag:............................................................... Naam invuller....................................................................
Geboortedatum:................................................................ School herkomst:..............................................................
BSN: ................................................................................. Klas/leerjaar:.....................................................................
Gewenste school:..............................................................
CITO score:.......................................................................
Schooladvies:....................................................................
Klassen op school (Bv. T/H1, M/H2, M/H2):......................
Welke ondersteuning wordt gevraagd? (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Toelaatbaarheidsverklaring.........................................
Ondersteuningspakket................................................
Medisch/lichamelijke aandoening (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)		

Ja, nl.:……………………………..................................
Wordt onderzocht.......................................................
Nee..............................................................................
Gedragsdiagnose

Ja, nl.:..........................................................................
Wordt onderzocht.......................................................
Nee..............................................................................
Intelligentieniveau

IQ: 			 .................................................................................
Gebruikte test:...................................................................
Datum afname: .................................................................
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Domein ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
Organisatorische zaken en voorwaarden in de onderwijsomgeving die nodig zijn om een leerling deel te kunnen laten nemen
aan het onderwijsleerproces
Aanwezigheid van een prikkelarme werkruimte met toezicht
Specialistische achterwacht
De gehele dag is er toezicht op de leerling
Aanbieden van een aangepast individueel rooster: afwisseling in het rooster, meer uren sport/praktijk/creatieve vakken
Bieden van een alternatief leerplan of examen (PTA, Staatsexamen, IVIO-examen)
Specialistische handelingsgerichte informatie mbt de beperking is bekend bij alle teamleden
Plaatsen van ll in een kleine groep
Schoolgebouw is volledig aangepast aan de beperkingen van de leerling
Het voor langere tijd organiseren van onderwijs op afstand: video, webcam, thuisonderwijs
Bieden van structuur en voorspelbaarheid: vast lokaal, vaste leerkracht, weinig wisselingen

Intensiteit ondersteuning

Een uitgebreid inhaalprogramma voor gemiste uren
Aanbieden van individuele leerlijnen
Aanbieden van een werkruimte met toezicht (mediatheek, stilte-werkruimte)
Opvang regelen met bezetting waar de leerling kan werken als het even niet lukt in de klas
Toezicht regelen en houden op de leerling in alle vrije situaties
Uitgebreid aanpassen van roosters en/verlengen van de leertijd, opbouwrooster, afwisseling
Aanpassen van leerplan, examen, PTA. Bieden van fasering of dispensatie
Specialistische, handelingsgerichte informatie verstrekken aan team en/of ll mbt de beperking en uitzonderingspositie
Plaatsing in een kleinere klas
Kleine aanpassingen aan het schoolgebouw: ruimteaanduidingen, bewegwijzering (contrast/formaat), verlichting, beperken
van galm en omgevingslawaai
Structuur en voorspelbaarheid: dagelijks kort bespreken van de structuur van de dag
Aangepaste toetsafname
Aanwezigheid van een rustruimte
Het digitaal aanbieden van lesmateriaal
Aanwezigheid stille werkruimte
Aanwezigheid opvang/time out-plek om tot rust te komen en waar aandacht is voor de leerling
Toezicht houden op leerling bij pauzes
Beperkte roosteraanpassingen doen (bv. geen gym, verlengen van de leertijd, etc)
Het voeren van dyslexie- en dyscalculiebeleid met bijbehorende compenserende maatregelen
Algemene informatie verstrekken aan team en/of ll mbt de beperking en de uitzonderingspositie
Plaatsing in een ‘goede’ klas
Overzichtelijk schoolgebouw, duidelijke plattegrond
Inrichting van specifieke plek in de klas (bv. prikkelarm, vooraan)
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Domein LEREN LEREN
De begeleiding die een leerling nodig heeft om de lesstof op een efficiënte en effectieve wijze te verwerken en om
leeractiviteit uit te voeren. Het gaat onder meer om studeervaardigheden, studieplanning, geheugentechnieken, gebruik van
naslagwerken (atlas, woordenboek), onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, samenvatten en schema’s opstellen
Dagelijks begeleiding bieden bij de planning en organisatie van het schoolwerk
Bij alle vakken aangepaste opdrachten formuleren
Instructie waarbij na afloop altijd gecontroleerd wordt of de bedoeling van de instructie en taak is begrepen
Uitgebreide individuele (herhaalde of verlengde) instructie geven na klassikale instructie
Bij alle vakken een volledig aangepaste instructie bieden: visueel, voornamelijk verbaal of schriftelijk
Dagelijks intensieve (individuele) begeleiding bieden bij aanleren van adequate leerstrategieën
Dagelijkse (intensieve (individuele)) begeleiding bij het verwerken van de leerstof
Dagelijks hulp bieden bij het verwerken van de leerstof
Dagelijks hulp bieden bij het toepassen van kennis in andere situaties
Volledig voorgestructureerde lessituaties of leersituaties

Intensiteit ondersteuning

Volledig voorspelbaar dagprogramma
Een paar keer per week begeleiding bieden bij het plannen en organiseren van schoolwerk en thuiswerk
Bij meerdere vakken aanpassen van gecompliceerde opdrachten
Korte controle uitoefenen (1 op1) of instructie wel is begrepen en uitgevoerd
Bij meerdere vakken een aangepaste (meervoudige) instructie bieden: visueel, voornamelijk verbaal of schriftelijk
Bij bepaalde opdrachten voorbeelden uitwerken, zorgen voor duidelijke en/of aangepaste vraagstelling
Bespreken van het OPP met de leerling om inzicht te geven in de didactische vooruitgang (bevorderen leermotivatie)
Kortdurende specialistische begeleiding geven ivm aanleren van adequate leerstrategieën
Begeleiding bieden buiten les bij grote opdrachten (projecten etc.)
Aangepaste verwerking van opdrachten: werkplanner, opdrachten in deelopdrachten, etc.
Kortdurende inzet van extra begeleider: bij bepaalde opdrachten de leerling op weg helpen bij de eerste stap(pen)
Wekelijkse begeleiding bij toepassen van leerstrategieën in andere situaties
Omzetten van specialistische informatie naar de dagelijkse praktijk
Huiswerkbegeleiding organiseren
Hulpmiddelen inzetten die denkhandelingen ondersteunen (formulekaart, zelfinstructiemethode)
Extra ondersteuning bieden bij het aanleren van vaktermen en vaktheorie
Mondelinge informatie zoveel mogelijk schriftelijk ondersteunen
Wekelijks begeleiding bij het plannen en organiseren van schoolwerk/huiswerk
Bij enkele vakken aanpassen van gecompliceerde opdrachten
Na klassikale uitleg volgt korte individuele herhaling (even langslopen)
Bij enkele vakken een aangepaste (meervoudige) instructie geven: visueel, voornamelijk verbaal of schriftelijk
Leerling actief betrekken bij het geven van instructies
Wekelijks feedback geven op verloop van het leerproces (gesprek met mentor/begeleider)
RT bieden ter ondersteuning bij het leren plannen en organiseren, aanleren van juiste leerstrategie
In de klas plannen van grote opdrachten
RT bieden bij rekenen en taal en pre teaching
Verrijkingsopdrachten aan begaafdere leerlingen geven ivm leermotivatie
Bij het begin van de les aan de leerling duidelijk maken wat aan het eind van de les af moet zijn
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Domein SOCIAAL EN EMOTIONEEL FUNCTIONEREN
De ondersteuning die een leerling nodig heeft om met zichzelf en anderen om te gaan. Deze ondersteuning heeft als doel dat
het onderwijsleerproces uitgevoerd kan worden.
Voortdurende voorspelbaarheid en structuur (vast rooster, vaste plek in de klas, vaste mentor, etc.)
Dagelijkse begeleiding bij toepassen van basale gedragsregels (middels een specifieke methode, bijv. middels Check in – Check out)
Dagelijks/methodische begeleiding tav opvallend (externaliserend) gedrag
Dagelijkse/methodische begeleidingsmomenten tav teruggetrokken (internaliserend) gedrag
Intensieve ondersteuning bij de samenwerking met andere leerlingen
Dagelijkse individuele voorbereiding op veranderingen
Voorstructureren van de invulling van alle vrijere onderwijssituaties, inclusief pauzes en overgangsmomenten
Toezicht/begeleiding bij alle vrijere onderwijssituaties ter voorkoming van gedragsproblemen
Voortdurende begeleiding in balans tussen inspanning en ontspanning binnen de les ter voorkoming van ongewenst ontladingsgedrag
Voortdurende controle op het verantwoord omgaan met medicijngebruik

Intensiteit ondersteuning

Specialistische begeleiding van de handicapverwerking
Kleinschalige, zeer gestructureerde onderwijssituatie met kleine klassen
Alle docenten hanteren dezelfde gedragsinstructie en gedragsfeedback (b.v. kort, concreet en maar voor één uitleg vatbaar)
Specifieke methodiek op het gebied van sociaal emotioneel functioneren (zoals BOC)
Voorbereiding op veranderingen: dagelijks kortdurend contact met vertrouwenspersoon/begeleider
Gedurende een korte periode (max 8 weken) dagelijkse begeleiding bij toepassen van basale gedragsregels (middels een
specifieke methode, bijvoorbeeld Check In Check Out)
Meerdere keren per week begeleidingsmoment waarin opvallend (externaliserend) of teruggetrokken (internaliserend)
gedrag wordt besproken
Regelmatige ondersteuning bij de samenwerking met de andere leerlingen
Voorstructureren van de invulling van vrijere onderwijssituaties (b.v. gymles, excursies, projecten)
Toezicht/begeleiding bij enkele vrijere onderwijssituaties ter voorkoming van gedragsproblemen (project, excursie)
Begeleiding bij het naleven van afspraken en controle op de balans tussen inspanning en ontspanning tijdens lessen
Begeleiding bij het verantwoord omgaan met medicijngebruik
Begeleiding bij de handicapverwerking en acceptatie (empowerment)
Gevisualiseerd inzicht in progressie op sociaal-emotioneel gebied/meedenken in OPP
Speciale training op het gebied van vaardigheden, (faal)angst
Begeleider (gespecialiseerde persoon) met specifieke methodiek: bijv. sturende, directieve benadering; gedragscontract;
voorbespreken van situaties
Ondersteuning en alternatieven bij spreekbeurten
Ondersteuning bij spreekangst
Persoon waar hij/zij zich kan melden als er problemen zijn
Dagelijks kort meldmoment bij vast persoon (bijv. concierge)
Aangepaste regels in uitzondering op algemene regels (bijv. omgang met medeleerlingen, verplicht in aula pauzeren)
Wekelijks begeleidingsmoment waarin opvallend (externaliserend) of teruggetrokken (internaliserend) gedrag wordt
besproken
Incidentele ondersteuning bij de samenwerking met de andere leerlingen
Voorbereiding op veranderingen: wekelijks kortdurend contact met (vertrouwens)persoon/begeleider
Kortdurende begeleiding op gebied van sociale vaardigheden en/of faalangstreductie
Aparte afspraken en controle bij balans tussen inspanning en ontspanning tijdens lessen (spanningsontlading, bijv. heel
even uit de les o.i.d.) en/of geldend voor de dag
Hulp bij accepteren van inzet hulpmiddelen
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Domein PRAKTISCHE REDZAAMHEID
De ondersteuning, begeleiding en hulpmiddelen die een leerling nodig heeft om aan het onderwijsleerproces deel te kunnen
nemen. De begeleiding is gericht op de leerling zelf. Wanneer de begeleiding gericht is op de relatie met de ander, dan kun je
deze ondersteuningsbehoeften kwijt onder het domein sociaal emotioneel.
Intensieve praktische ondersteuning bij ADL vaardigheden
Structurele toediening van medicijngebruik
Begeleiding bij het verplaatsen binnen de school
Structurele ondersteuning bij praktijkvakken (o.a. i.v.m. angsten of motorische problemen)
Permanent toezicht vanwege medische problematiek: epilepsie etc.
Overnemen van motorische handelingen bij onderwijstaken
Specialistische hulpmiddelen (tillift, hoog/laagbed)
Verpleegkundige handelingen
Lichte ondersteuning bij ADL vaardigheden
Incidentele toediening van medicijnen

Intensiteit ondersteuning

Markeren van looproutes
Assistentie bij praktijkvakken (o.a. i.v.m. angsten en motorische problemen)
Speciale hulpmiddelen bij schrijven, horen, lezen etc, aangepast meubilair
In enkele situaties toezicht vanwege medische problematiek: epilepsie etc.
Incidenteel aanpassen of overnemen van motorische opdrachten/handelingen bij onderwijstaken
Specialistische hulpmiddelen
Ondersteuning bij verplaatsingen binnen de school
Toezicht op/bij ADL vaardigheden
Toezicht en ondersteuning bij medicatiegebruik
Oefenen van looproute om lokalen te vinden. Plattegrond van de school.
Aanpassing praktijkvakken (o.a. i.v.m. angsten of motorische problemen)
Werkt met laptop i.v.m. handschrift
Medische protocollen: diabetes, epilepsie etc.
Hulp van buddy/maatje bij bijv. dragen tas/laptop
MRT
Aanpassingen gymonderwijs (o.a. i.v.m. angsten of motorische problemen of gedragsproblematiek)
Tweede set boeken/kluisje op aangepaste hoogte
Lichte ondersteuning bij ADL vaardigheden
Incidentele toediening van medicijnen
Markeren van looproutes
Assistentie bij praktijkvakken (o.a. i.v.m. angsten en motorische problemen)
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Domein COMMUNICATIE
De ondersteuning die een leerling nodig heeft bij het communiceren om aan het onderwijsleerproces te kunnen deelnemen.
Leefomgeving waarin structureel gebruikgemaakt kan worden van ondersteunende apparatuur zoals geluid versterkt in
voorleessoftware.
Expliciet en systematisch aanleren taal, gerelateerd aan eigen ervaringen en bestaande kennis, met regelmatige controle
Omgevingsgeluiden (b.v naderende voetstappen op de gang) en informatie over gesprekken en gebeurtenissen worden
expliciet benoemd
Volledig aangepaste leeromgeving waarin de leerling zich communicatief durft te uiten en die ruimte en tijd biedt om te
komen tot spreekinitiatief en sturende vragen stelt etc.
Volledig aangepaste leeromgeving, waarbij taal expliciet wordt aangeleerd en voortdurend alternatieve communicatie,
bijvoorbeeld ondersteunende gebaren , spraakcomputer etc.
Leefomgeving waarin structureel gebruikgemaakt kan worden van ondersteunende apparatuur zoals geluid versterkt in
voorleessoftware.

Intensiteit ondersteuning

Ondersteunende middelen, zoals soloapparatuur of ringleiding.
Overwegend schriftelijke informatie: lesopbouw, opdrachten, toetsen, maar ook impliciete en alledaagse informatie.
Visuele ondersteuning bij de communicatie en de instructie (gebaren, lichaamstaal, tekeningen en schrijven)
Meerdere keren per week ondersteuning bij communicatievaardigheden: aanleren communicatieregels,
gesprekstechnieken, taalbegrip etc.
Aangepast taalgebruik: woordkeus, zinsbouw en beperkte hoeveelheid informatie tegelijk etc.
Ondersteuning in de vorm van een stappenplan of picto’s of ondersteunende software
Controle op het adequaat gebruik hoor/spraak-apparatuur
Aangepaste visuele ondersteuning (mindmap, schema, digibord, gebaren, lichaamstaal, tekeningen en schrijven en het
gebruik van de computer en het smartboard om auditieve informatie te ondersteunen.
Duidelijke articulatie, niet te snel spreektempo, aandacht voor non-verbale signalen m.b.t. de communicatie
Wekelijkse ondersteuning bij communicatievaardigheden: aanleren communicatieregels, gesprekstechnieken, taalbegrip, etc.
Afstemmen van taalgebruik aan de communicatievaardigheden van de leerlingen
Aangepaste plek in klas met (communicatie)hulpmiddelen
Controle op het adequaat gebruik hoor/spraak-apparatuur
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Domein NOODZAKELIJKE SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS
niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

incidenteel

maandelijks

wekelijks

dagelijks

Contact met ouders
Contact met de woongroep
Contact met maatschappelijk werk
Contact met artsen, verpleegkundige en/of
paramedici nl.:
Multidisciplinair overleg tussen betrokken partijen:
school-behandelaars-ouders-gezinsvoogd, etc.
Psychologische behandeling, contact met behandelaar
Psychiatrische behandeling, contact met behandelaar
Training, nl.:
Externe RT voor:
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Bijlage 4: Meerjarenbegroting ondersteuningsplan 2019-2022
Consolidatie Begroting SWV 2507
2019

2020

2021

2022

Lichte ondersteuning

2.573.264

2.547.272

2.521.279

2.496.066

Ondersteuningsbekostiging LWOO

15.280.419

15.126.071

14.971.724

14.822.007

Ondersteuningsbekostiging PRO

2.169.536

2.147.622

2.125.707

2.104.450

Zware ondersteuning

15.758.213

15.599.924

15.441.635

15.287.219

Verevening Passend Onderwijs

367.662

132.425

-

-

VSV plusgelden

250.343

250.343

250.343

250.343

3.1

Rijksbijdrage OCW

36.399.437

35.803.657

35.310.688

34.960.085

3.2

Overige overheidsbijdragen
Subsidie FC Gemeente Nijmegen

210.000

210.000

210.000

210.000

Subsidie SMW Gemeente Nijmegen

34.000

34.000

34.000

34.000

3.2

Overige overheidsbijdragen

244.000

244.000

244.000

244.000

3.5

Overige opbrengsten
Detachering personeel

27.000

27.000

27.000

27.000

Geld volgt leerling

487.500

487.500

487.500

487.500

Ouderbijdragen

-

-

-

-

Subsidie arrangement FC

-

-

-

-

Overige baten

514.500

514.500

514.500

514.500

37.157.937

36.562.157

36.069.188

35.718.585

BATEN
3.1

3.5

Rijksbijdrage OCW

TOTAAL BATEN
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Consolidatie Begroting SWV 2507
2019

2020

2021

2022

Salariskosten

3.933.968

3.917.644

3.932.584

3.932.584

Overige personele lasten

410.633

404.800

404.800

404.800

4.1

Personele lasten

4.344.601

4.322.444

4.337.384

4.337.384

4.2

Afschrijvingslasten

88.791

86.675

33.590

25.554

4.3

Huisvestingslasten
Huur gebouwen

236.900

244.007

251.327

258.867

Overige huisvestingslasten

133.308

137.307

141.426

145.669

4.3

Huisvestingslasten

370.208

381.314

392.753

404.536

4.4

Overige instellingslasten
Testprocedure POVO

-

-

-

-

Overige instellingslasten

438.250

438.250

438.250

438.250

4.4

Overige instellingslasten

438.250

438.250

438.250

438.250

4.5

Doorbelastingen schoolbesturen
Ondersteuningsbekostiging VSO

10.300.889

10.300.889

10.300.889

10.300.889

Ondersteuningsbekostiging VSO
groei

163.000

163.000

163.000

163.000

Basisbekostiging VSO groei

102.000

102.000

102.000

102.000

Ondersteuningsbekostiging LWOO

15.238.135

15.084.215

14.930.294

14.780.991

Ondersteuningsbekostiging PRO

1.981.721

1.962.612

1.943.504

1.924.069

Subsidie basisondersteuning
algemeen

2.767.000

2.465.100

2.168.880

1.609.860

Innovatie passend onderwijs

300.000

300.000

300.000

300.000

Ondersteuningspakketten

650.000

650.000

650.000

650.000

OSP Vereveningsmodel

-

-

-

-

Overgangssubsidie LGF

-

-

-

-

Implementatievoorstellen
(begroting 2018-2019)

100.000

-

-

-

Vaste voet

675.000

675.000

675.000

675.000

Doorbelastingen schoolbesturen

32.277.745

31.702.816

31.233.567

30.505.809

TOTAAL LASTEN

37.519.595

36.931.499

36.435.545

35.711.534

SALDO BATEN EN LASTEN

(361.658)

(369.342)

(366.357)

7.051

5

1.000

1.000

1.000

1.000

(360.658)

(368.342)

(365.357)

8.051

LASTEN
4.1

4.5

Personele lasten

Financiële baten & lasten

RESULTAAT
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Colofon

Tekst
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
Postbus 1082
6501 BB Nijmegen
(024) 3551097
info@samenwerkingsverbandvo.nl
www.samenwerkingsverbandvo.nl
Ontwerp en opmaak
Ivo van Sluis | www.ivovansluis.nl
© Nijmegen 2018
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook,
zonder bronvermelding.
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