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Inleiding
Voor u ligt het boekje Goed voor elkaar. Dit boekje beschrijft in een notendop
hoe in de periode 2018-2022 passend onderwijs binnen Samenwerkingsverband
VO-VSO Nijmegen e.o. wordt vormgegeven.
Bij het plannen voor de komende jaren is het gebruikelijk dat we terugkijken op de
voorbije jaren. Roerige jaren waren het, waarin hard gewerkt is om dag in dag uit
leerlingen het best passende onderwijs te bieden. En iedere dag lukte dat weer
een beetje beter. Vier jaar na de start van passend onderwijs zien we dat we al veel
goed voor elkaar hebben.
Goed voor elkaar gaat ook over samenwerking. Als collectief van scholen zijn we
gezamenlijk verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle 29.000 leerlingen
die onderwijs volgen in onze regio. Een flinke klus, die we alleen kunnen klaren als
we dat samen doen. Niet alleen als samenwerkende besturen, maar ook samen als
scholen, samen in docententeams, samen met ouders, samen met ondersteuners
van het samenwerkingsverband, samen met jeugdhulpverlening, samen met
gemeenten. Als we goed voor elkaar zijn, krijgen we het voor onze leerlingen goed
voor elkaar!

Jeroen Rood
Directeur Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Het samenwerkingsverband
en het ondersteuningsplan

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Sindsdien
werken de schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs (vo) en het
voortgezet speciaal onderwijs (vso) in deze regio met elkaar samen in het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. Samen zorgen zij ervoor
dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is. Een passende
plek wordt meestal gevonden op de eigen school, bijvoorbeeld met extra
ondersteuning in de klas. Als dit niet lukt, kan het zijn dat op een andere
reguliere school of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs deze
plek gevonden wordt. De schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken
over hoe zij ervoor zorgen dat iedere leerling zo passend mogelijk
onderwijs krijgt en hoe dat betaald wordt. Deze afspraken zijn vastgelegd
in een ondersteuningsplan. De afspraken gelden steeds voor vier jaar. Vanaf
1 augustus 2018 geldt er een nieuw ondersteuningsplan, met afspraken
over de jaren 2018 tot en met 2022.
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Over een andere boeg,
wat verandert er?

De afgelopen vier jaar hebben de scholen binnen het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. hard gewerkt om
passend onderwijs vorm te geven. Er is hierin met elkaar al veel bereikt.
Steeds meer leerlingen hebben binnen een reguliere school, met de
juiste ondersteuning, onderwijs kunnen volgen. Dit belangrijke succes
laat zien dat scholen inmiddels goed zicht hebben op wat een leerling
nodig heeft. Het onderwijsaanbod wordt steeds beter afgestemd op de
ondersteuningsbehoefte van de leerling.
In de komende jaren zal meer geld direct naar de scholen gaan. Zo krijgen
scholen de ruimte om ondersteuning te bieden op een manier die het best
bij hun onderwijs en hun leerlingen past. Ze kunnen hun eigen professionele
keuzes maken. Scholen krijgen ook meer verantwoordelijkheid: ze zullen
een versterkte basisondersteuning moeten bieden en meer planmatig
te werk moeten gaan. Het Samenwerkingsverband ondersteunt
scholen hierin. Voor de kleine groep leerlingen die veel meer of andere
vormen van ondersteuning nodig heeft, blijft het mogelijk om bij het
Samenwerkingsverband extra ondersteuning aan te vragen, in de vorm
van een ondersteuningspakket of een toelaatbaarheidsverklaring voor het
voortgezet speciaal onderwijs.
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Hoe geven we de
basisondersteuning vorm?
In het ondersteuningsplan staat beschreven wat binnen het
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. wordt verstaan
onder basisondersteuning. Hierbij is afgesproken dat planmatig en
handelingsgericht werken de basis is van het bieden van ondersteuning.
Ondersteuningsbehoeften worden vroegtijdig gesignaleerd en
geanalyseerd, zodat een leerling snel passende ondersteuning ontvangt.
Onder basisondersteuning vallen bijvoorbeeld bijles, hulp bij het plannen
en organiseren van schoolwerk en sociale vaardigheidstraining, maar
ook zaken als het hebben van een verzuimprotocol en toezicht in de
pauzes. Om zeker te weten dat iedere school deze basisondersteuning
kan bieden, hebben de besturen ook afgesproken wat iedere school
in huis heeft om de ondersteuning ook daadwerkelijk te realiseren: dit
wordt de basisinfrastructuur genoemd. Hieronder valt bijvoorbeeld de
beschikbaarheid van een interdisciplinair ondersteuningsteam en een
netwerk binnen de jeugdhulpverlening, maar ook de aanwezigheid van
een werkruimte onder toezicht. Hoewel er afspraken zijn gemaakt over
WAT een school moet bieden, bepaalt iedere school zelf HOE zij dat doen.
Dit beschrijft een school in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). De
schoolbesturen ontvangen geld van het Samenwerkingsverband om de
basisinfrastructuur in te richten en de basisondersteuning te bieden. Over
de ontvangen middelen leggen scholen achteraf verantwoording af aan het
samenwerkingsverband.

11

Wat als er meer nodig is dan
basisondersteuning:
extra ondersteuning
Verreweg de meeste leerlingen hebben voldoende aan de versterkte
basisondersteuning binnen de scholen. Een zeer kleine groep
leerlingen heeft meer ondersteuning nodig dan school vanuit de
eigen basisondersteuning kan bieden. Deze leerlingen kunnen extra
ondersteuning ontvangen. Voor deze leerlingen kan de school terecht bij
het samenwerkingsverband. Wanneer de school de extra ondersteuning wel
zelf kan vormgeven, maar daarvoor bijvoorbeeld extra geld nodig heeft,
kan een ondersteuningspakket worden afgegeven. De leerling blijft dan op
de eigen school en krijgt daar de extra ondersteuning nodig is. Wanneer de
extra ondersteuning die de leerling nodig heeft echt niet (meer) binnen de
reguliere school geboden kan worden, kan een toelaatbaarheidsverklaring
(tlv) worden aangevraagd. Met een toelaatbaarheidsverklaring kan een
leerling onderwijs volgen in het voortgezet speciaal onderwijs.
Voor extra ondersteuning en de afgifte van een tlv gelden enkele
spelregels. Zo moet een school bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij weten
welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke ondersteuning ze
al hebben geboden. Waar relevant heeft de school hulp gevraagd aan de
jeugdhulp. Ook moet een school geregeld overleg hebben gevoerd met
ouders hierover en moeten afspraken over ondersteuning schriftelijk zijn
vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (opp). Wanneer een school
extra ondersteuning aanvraagt, controleert de Commissie Toewijzing
Ondersteuning (CTO) van het samenwerkingsverband of hieraan is voldaan.
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Wat als een leerling tijdelijk
niet naar de eigen school kan?

De schoolbesturen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
hebben een gezamenlijk onderwijsarrangement: het Flex College. Op het
Flex College kunnen leerlingen terecht die op hun eigen school tijdelijk niet
de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben, maar die ook niet
passen in het voortgezet speciaal onderwijs. Dit kan verschillende redenen
hebben: soms krijgt school niet duidelijk wat een leerling nodig heeft of
hebben leerling en school een time-out van elkaar nodig. Het kan ook zijn
dat het een leerling door angst niet meer lukt om naar de eigen school te
gaan.
In gevallen waarin de school is “vastgelopen” bekijkt een consulent van
het Samenwerkingsverband, in overleg met het Flex College of op het
Flex College een passend aanbod voor de leerling mogelijk is. Indien dit
het geval is wordt de keuze voor het Flex College door school en ouders
gezamenlijk genomen. Wanneer dat zo is, gaat de leerling (tijdelijk)
onderwijs volgen op het Flex College.
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Wat als ondersteuning in het
onderwijs niet voldoende is?

Op school kan ondersteuning worden geboden gericht op het volgen
van het onderwijs. Soms hebben leerlingen (ook) andere ondersteuning
nodig, bijvoorbeeld gericht op de thuissituatie. Kortdurende ondersteuning
kan geboden worden door een schoolmaatschappelijk werker of
gedragswetenschapper op school. Voor langdurige of meer specialistische
ondersteuning kan het nodig zijn een beroep te doen op jeugdhulp.
Iedere school beschikt daarvoor over een netwerk van zorgpartners,
zodat deze snel om advies kunnen gevraagd wanneer een leerling meer
of andere ondersteuning nodig heeft. Ook draagt dat netwerk bij aan
een betere samenwerking en afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.
Dit vermindert de kans dat een leerling thuis komt te zitten vanwege het
ontbreken van ondersteuning.
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Hoe ondersteunt het
samenwerkingsverband de
scholen en de ouders?

Het Samenwerkingsverband kent twee typen functionarissen passend
onderwijs: de consulenten van het ondersteuningsplatform en de
Begeleiders Passend Onderwijs (BPO). Beiden leveren een bijdrage aan
passend onderwijs in de scholen. De BPO’ers doen dat door deel uit te
maken van de zorgstructuur op een school. Zij treden op als inhoudelijke
experts en kunnen adviseren over de ondersteuning die leerlingen of
docenten nodig hebben. Soms ondersteunen zij zelf leerlingen. De
consulenten treden op als systeembegeleiders: zij kunnen een school
bijvoorbeeld helpen bij het planmatig werken en het overleggen met
ouders. Ook kunnen zij ouders en scholen adviseren over verschillende
ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband.
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