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Hoofdstuk 1  

Inleiding 

1.1 Even voorstellen 
 

U leest het eerste ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Kind op 1 in de nieuwe 

samenstelling. In dit ondersteuningsplan legt het bestuur van samenwerkingsverband Kind op 1 

afspraken vast over de wijze waarop voor leerlingen uit de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, 

Tholen, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Borsele een passende 

plek in het onderwijs kan worden gerealiseerd.  

  

 
 

“Er moet voldoende aandacht zijn voor alle kinderen.” 

De kinderraad 
 

 
 

 

 

1.2 Inhoud en opbouw ondersteuningsplan 
 

In dit plan geven we aan hoe we de ondersteuningstoewijzing, organisatie en financiering van passend 

onderwijs de komende jaren voor ogen hebben. 

In dit ondersteuningsplan staan eerst de missie en visie (hoofdstuk 2) en beoogde resultaten (hoofdstuk 

3) van het samenwerkingsverband beschreven. De visie en doelstellingen zijn uitgangspunt voor zowel 

de inhoudelijke  (hoofdstuk 4) als de financiële aspecten  (hoofdstuk 10) van passend onderwijs. De 

organisatie (hoofdstuk 7) moet het hele proces van ondersteuning in elke vorm faciliteren. 

Samenwerking en afstemming staan beschreven in hoofdstuk 6 (met ouders/verzorgers) en hoofdstuk 8 

(met gemeenten). In hoofdstuk 9 beschrijven we hoe we onze verantwoordelijkheid verantwoorden en 

kwaliteit willen ontwikkelen. 

 

Wellicht bent u inmiddels termen tegengekomen waar u een vraag over heeft. Aan dit plan is een 

verklarende woordenlijst toegevoegd (bijlage 1). Op veel plaatsen in dit plan wordt gesproken over 

ouders. Hier wordt bedoeld: ouder(s)/verzorger(s). Voor de leesbaarheid is dit niet overal voluit 

gebruikt.  
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1.3 Samenhang met andere documenten 
 

Er is een samenhang tussen de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen binnen het 

samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De 

totaaloverzichten van de  schoolondersteuningsprofielen zijn in het document 

schoolondersteuningsprofielen op de website terug te vinden. Ze vormen de basis voor het niveau van 

basisondersteuning (de ondersteuning die elke school geacht wordt zelfstandig te bieden). 

 

Ook zal afstemming plaatsvinden met de schoolplannen en ontwikkelplannen die op de scholen 

verschijnen. Tussen het schoolplan  en  het  ondersteuningsplan  van  het samenwerkingsverband  

treedt  een wisselwerking op. Het bestuur van het samenwerkingsverband, bestaande uit de 

schoolbesturen, is hiertussen de schakel. Het door het bestuur vastgestelde ondersteuningsplan  van  

het  samenwerkingsverband  beïnvloedt  de keuzes  binnen het schoolbeleid via het schoolbestuur. De 

beleidskeuzes en ontwikkelpunten van de scholen en hun besturen kunnen via de schoolbesturen 

worden ingebracht en dragen zo bouwstenen aan voor het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. 

Ook is er samenhang met de plannen van partners als de jeugdhulp, gemeenten, cluster 1 (Visio), cluster 

2 (Auris), het landelijke werkverband onderwijs en epilepsie (LWOE), de reformatorische 

samenwerkingsverbanden en de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. De 

samenwerkingsafspraken met de andere ‘leveranciers’ van passend onderwijs aan leerlingen in onze 

regio zijn  terug te vinden in het document Visio, Auris en LWOE op de website.  

 

1.4 Planperiode 
 

Volgens het wettelijke kader wordt minimaal iedere vier jaar het ondersteuningsplan vastgesteld. Het 

voorliggende plan wordt vastgesteld voor  vier jaar. Het ondersteuningsplan wordt uitgewerkt in 

activiteitenplannen per schooljaar waarin de doelstellingen worden geconcretiseerd en de benodigde 

activiteiten worden uitgeschreven. 

Het bestuur stelt dus ten minste éénmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. De directeur  

stelt een concept voor het ondersteuningsplan op met inachtneming van de vastgestelde 

schoolondersteuningsprofielen. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd: 

- Elk lid zendt het (de) vastgestelde schoolondersteuningsprofiel(en) vóór één november van het jaar  

 voorafgaande aan de periode waarop het plan betrekking heeft aan de directeur van het 

samenwerkingsverband. 



7 Januari 2018                  Ondersteuningsplan Kind op 1 2018-2022 

- De directeur legt een concept-ondersteuningsplan ter vaststelling vóór aan het bestuur. 

- Het bestuur legt het ondersteuningsplan voor aan de raad van toezicht.  

-  Vervolgens wordt het ondersteuningsplan vóór 1 februari ter instemming voorgelegd aan de 

ondersteuningsplanraad. 

- Over het concept wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met burgemeester en 

wethouders van de genoemde gemeenten. 

- Overleg wordt gevoerd met het samenwerkingsverband VO en het samenwerkingsverband voor 

reformatorisch onderwijs. 

-  Het bestuur stelt het ondersteuningsplan vast na het overleg met gemeenten, 

samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en het reformatorisch samenwerkingsverband en 

na instemming van de ondersteuningsplanraad.  

 
1.5 Totstandkoming 
 
In 2016 is bij toen nog O3 (Oosterschelderegio) en Kind op 1 (Walcheren) gesproken over de voor- en 

nadelen van samenvoeging. Na een onderzoeksperiode is in september 2016 de intentie uitgesproken 

samen te gaan voegen. In schooljaar 2016-2017 is dit nader uitgewerkt met als resultaat dat de 

samenwerkingsverbanden per 1 januari 2018 bestuurlijk gefuseerd zijn. Dit ondersteuningsplan is het 

eerste van de nieuwe stichting. De inhoud ervan is besproken geweest in eerst de afzonderlijke en later 

de steeds meer samenwerkende besturen.  

 

 
 
 
 
 

“Het is goed dat er speciaal onderwijs is. Maar eigenlijk zou ook een kind  

dat iets heeft op een gewone school les moeten kunnen krijgen.” 

                                                                 De kinderraad 
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Hoofdstuk 2  

Missie en Visie 

 
2.1 Missie van het samenwerkingsverband 

Voor iedere leerling zorgen we als samenwerkingsverband voor een passend onderwijsarrangement, 

afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling.  
 
 
 
 

“Op school moeten ze ons goed voorbereiden op later.” 

De  kinderraad 
 

 
 
 
 

Uitgangspunten hierbij zijn: 
 

- elk kind is een leerling, integratief onderwijs voor alle kinderen; 

- daar waar mogelijk willen we inclusiever werken, in principe gaan kinderen zoveel mogelijk dichtbij 

hun huis naar school;  

-  leerlingen met specifieke behoeften hebben recht op een setting die aan die behoeften kan 

voldoen, leerlingen die regulier onderwijs volgen hebben in die setting recht op voldoende 

aandacht en ondersteuning; 

- schoolbesturen willen helder communiceren dat zij recht willen doen aan diversiteit, ook in 

onderwijsvormen; 

-  passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; deels is die door de wet ingegeven,  

 in deze regio  is het ook een zeer bewuste keuze om de samenwerking te zoeken i.v.m. krimp in 

leerlingaantallen, kleinschaligheid, spreiding en gedeelde voorzieningen; 

- schoolbesturen beseffen dat zij elkaar nodig hebben en met elkaar meer bereiken dan alleen; 

-  schoolbesturen beseffen dat voor een compleet arrangement goede afspraken en samenwerking 

nodig zijn met jeugdhulp en de gemeenten, 

- we werken effectief en efficiënt. 
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2.2 Visie van het samenwerkingsverband 
 
De samenwerkende schoolbesturen zetten in op: 
 

• onderwijsondersteuning zo dicht mogelijk bij huis, 

• arrangeren op basis van onderwijsbehoeften i.p.v. op kindkenmerken, 

• integraal denken en werken (één kind, één gezin, één plan), 

• het versterken van de basisondersteuning. 

 

Er wordt gewerkt vanuit de handelingsgerichte visie met de volgende uitgangspunten: 
 

1.   Het gaat erom dat je denkt, kijkt en praat over wat een kind nodig heeft i.p.v. hoe een  kind is of 

doet; de onderwijsbehoeften van dit kind. 

2.   Het is de leerkracht die het doet! Hoe de leerkracht denkt en wat de leerkracht nodig  heeft, bepaalt 

het succes van de begeleiding. 

3.   Wij streven voortdurend naar bruikbare, haalbare adviezen en kijken daarbij vooruit i.p.v. achteruit. 

4.   Er is samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders, begeleiders. 

5.   Wij observeren, onderzoeken en bespreken de wisselwerking/interactie tussen kind, leerkracht, 

groep en ouders. Wat heeft invloed op wat? 

6.   Wij gaan uit van positieve factoren en zijn op zoek naar mogelijkheden. 

7.   Wij werken systematisch en zijn open en duidelijk naar elkaar; kind, ouders, leerkracht, begeleiders. 

 

2.3 Relevante denkkaders en ontwikkelingen 
 

Onderliggend voor de missie en visie en de concrete uitwerking in dit plan zijn m.n. het 

handelingsgericht werken en ontwikkelingen (zoals het Rijnlands organiseren en het duurzaam leren 

e.d.) waarbij in het denken steeds gestart wordt bij het primaire proces (de leerkracht in de groep met 

de leerlingen), waarbij met en van elkaar leren en samenwerken centraal staan en waarbij gewerkt 

wordt vanuit vertrouwen. Deze ontwikkelingen passen bij het door het 

bestuur gekozen expertisemodel als basis voor de organisatie. 

 

 
 
 
 
 
 

“Een leerlingraad zou elke school moeten hebben.”  

De kinderraad 
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Hoofdstuk 3 
 

Beoogde resultaten passend onderwijs 
 
 

3.1 Startsituatie 

In de regio is een goede start gemaakt met passend onderwijs; het meer handelingsgericht arrangeren 

en plaatsen van leerlingen op basis van onderwijsbehoeften is wezenlijk veranderd t.o.v. de oude 

wetgeving. We raken met elkaar gewend aan de nieuwe werkwijzen en taal die daarbij hoort.  

Het samenwerkingsverband is financieel gezond. Wel zien we de kosten voor arrangementen op de 

reguliere scholen stijgen (en de uitgaven aan speciaal (basis)onderwijs niet navenant dalen). Omdat we 

deze uitgaven niet structureel kunnen bekostigen moeten we nadenken over waar we op moeten 

inzetten om ook na 2020 (als de verevening stopt en we het moeten doen met de standaardbekostiging) 

goed passend onderwijs te kunnen blijven leveren. Kwaliteitsbeleid en monitoring hebben meer 

aandacht nodig.  

 

3.2 Beoogde kwalitatieve resultaten: 
 

1. Het best passende onderwijs wordt zo thuisnabij mogelijk verzorgd. 

2. Het onderwijs in de scholen van samenwerkingsverband Kind op 1 is in ontwikkeling conform de 

afspraken die we met elkaar maken in de jaarplannen. Er zijn ambitieuze schoolplannen en 

schoolondersteuningsprofielen. 

3. Het werken met een ontwikkelperspectief wordt doorontwikkeld, gekoppeld aan het ontvangen 

van extra ondersteuning, zodat naast het handelen en afstemmen ook het uitstroomperspectief 

van het kind en de lange termijn goed in beeld zijn. 

4. Bij het aanvragen van extra ondersteuning wordt uitgegaan van wat in deze situatie wél kan en 

wat nodig is om dit kind te laten slagen (onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften). 

5. Ouders en leerlingen zijn betrokken bij aanvragen en ontwikkelperspectieven. 

6. Er wordt in het samenwerkingsverband binnen de basisondersteuning, binnen het loket en binnen 

de arrangementen samengewerkt met jeugdhulporganisaties. Eén kind, één gezin, één plan. 

7. De ouders en leerlingen die binnen het samenwerkingsverband ondersteuning ontvangen zijn 

hierover tevreden. Dit wordt jaarlijks gemeten. 

8. De scholen zijn tevreden over het samenwerkingsverband. Dit wordt jaarlijks gemeten. 

9.  De inspectie is tevreden over het samenwerkingsverband. 
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10. De begeleiding  van leerlingen die van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gaan loopt goed 

door. We vragen bij leerlingen die een arrangement hadden in de loop van de brugklas naar hun 

ervaringen.  

11. Er is een kinderraad actief die invloed heeft op het beleid. De kinderraad komt minimaal twee maal 

per jaar bij elkaar om het bestuur te adviseren.  

 

3.3 Beoogde kwantitatieve resultaten: 

12. Alle kinderen in de primair onderwijsleeftijd uit Walcheren en de Oosterschelderegio krijgen 

onderwijs. Samen met de RBL verzamelen we kengetallen. 

13. Als kinderen thuis komen te zitten is dit zo kort mogelijk, zij zijn binnen 2 maanden weer op school. 

Dit wordt in de thuiszittersregistratie bijgehouden.  

14. Van aanvraag (volledig dossier bij loket)  tot start van het arrangement op de reguliere basisschool 

(start ambulante begeleiding of toekenning bedrag) duren de procedures maximaal 8 schoolweken 

zoals na te zien in Kindkans. 

15. Het percentage leerlingen waarvoor scholen langdurige (4 jaar) begeleiding nodig hebben daalt 

t.o.v. het percentage rugzakken op 1 augustus 2014.  

16. Het percentage langdurige verwijzingen naar een speciale setting daalt ten opzichte van 1 augustus 

2014. 

17. Er wordt binnen het samenwerkingsverband bij een geschil tussen ouders en school niet meer dan 

6 keer per schooljaar gebruik gemaakt van mediation van buitenaf of onderwijsconsulenten. 

18. Er wordt binnen het samenwerkingsverband bij een geschil rond toelating niet meer dan 3 keer per 

schooljaar gebruik gemaakt van de bezwarencommissie van het samenwerkingsverband. 

19. Het samenwerkingsverband blijft financieel gezond; hiervoor worden kengetallen verzameld (zie 

hoofdstuk 9).  

 

 

 

      “Leerkrachten moeten wel echt proberen er iets van te maken als het      

moeilijk gaat, ze moeten een kind niet te snel opgeven.” 

De kinderraad 
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Hoofdstuk 4 
 

Ondersteuning  in het samenwerkingsverband 
 

 
 
4.1 Basisondersteuning 
 

De basisondersteuning is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband geacht wordt 

zelfstandig te bieden. Elke school werkt aan haar kwaliteit en stemt zo goed mogelijk af op de 

onderwijsbehoeften van haar leerlingen. Voor veruit de meeste leerlingen is de basisondersteuning die 

wordt geboden in de reguliere basisscholen in de regio voldoende om de basisschool goed af te ronden. 

Waar mogelijk en nodig wordt de jeugdhulp betrokken bij het basisaanbod. Zo lang daarmee de leerling 

een passend uitstroomperspectief heeft en de school of leerling heeft geen andere 

ondersteuningsbehoeften, is er sprake van basisondersteuning. 

In deze paragraaf beschrijft het samenwerkingsverband wat de basisondersteuning in onze regio  

inhoudt: wat wordt van elke school verwacht? Mocht een school (nog) niet zelfstandig aan de 

basisondersteuning kunnen voldoen, dan is de school zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de 

kwaliteit, de benodigde scholing en/of het inkopen of inhuren van benodigde begeleiding. Of men via 

een aanvraag een beroep kan doen op het samenwerkingsverband is ter beoordeling van het loket (zie 

hoofdstuk 5). 

De standaarden zijn ook opgenomen in het document basisondersteuning op de website.. 

 

4.1.1 Basiskwaliteit versus basisondersteuning 
 

Kwaliteit van onderwijs vinden we in eerste instantie een zaak van de scholen en hun besturen. 

Natuurlijk is een goede basiskwaliteit van belang voor de ondersteuning van leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften, maar er is al een instantie die de basiskwaliteit beoordeelt. Ook willen we geen 

relatie leggen tussen het wel of niet voldoende scoren in de ogen van de inspectie en het wel of niet 

ontvangen van middelen voor basis- of extra ondersteuning. 

 We gaan er als samenwerkingsverband van uit dat scholen hoger mikken dan de basiskwaliteit en ook 

zelf ontwikkelpunten destilleren vanuit het inspectiekader. 

Standaard 1: de school is gericht op ontwikkeling , ontwikkelt zijn basiskwaliteit en dat is zichtbaar in 

schoolplan en jaarplan.  
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4.1.2 Handelingsgericht werken 
 

Aangezien het traject van ondersteuningstoewijzing gebaseerd wordt op handelingsgericht werken is het 

voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften (en andere ook) van belang dat scholen hun aanvragen 

voor ondersteuning handelingsgericht formuleren en opbouwen. Dit betekent dat zij de 

onderwijsbehoeften van leerlingen kunnen bepalen en beschrijven en als uitgangspunt voor het 

handelen nemen, de eigen ondersteuningsbehoeften in kaart kunnen brengen en ook kunnen aangeven 

waar de mogelijkheden van de school ontoereikend zijn om aan de onderwijsbehoeften te kunnen 

voldoen. 

 

Standaard 2: de school stelt ontwikkelperspectieven op met daarin een beredeneerd onderwijsaanbod, 

uitstroomperspectief en concrete doelen. 

Standaard 3: de school betrekt leerlingen en hun ouders bij het opstellen van het ontwikkelperspectief. 

Standaard 4: de school beschrijft de onderwijsbehoeften van leerlingen en betrekt leerlingen en hun 

ouders hierbij. 

Standaard 5: de school brengt bij aanvragen de eigen ondersteuningsbehoeften in kaart. 

Standaard 6: de school geeft aan waar de mogelijkheden van de school ontoereikend zijn om aan de 

onderwijsbehoeften te kunnen voldoen. 

Standaard 7: de school is in staat om in trajecten rond leerlingen met extra onderwijsbehoeften 

ouders als partner mee te nemen en gezamenlijk tot een aanvraag te komen. Daar waar dit niet lukt, 

vraagt de school tijdig ondersteuning zodat escalaties voorkomen worden.
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4.1.3 Leerlingperspectief 
 

Wij menen dat basisondersteuning gaat over de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de school. 

Volgens de kinderraad betekent dat: 

Ik heb behoefte aan een goede leerkracht: 
 

 
• die plezier heeft in het lesgeven, 
 

 
• die aardig is en streng, maar niet té streng, 
 

 
• die zorgt dat we veel leren 
 

 
• die zorgt dat het geen rommeltje wordt, 
 

 
• die ons leert samen werken, 
 

 
• die ons voorbereidt op later, 
 

 
• die leuk les geeft, niet alleen uit boeken, 
 

 
• die weet dat alle kinderen evenveel waard zijn, 
 

 
• die les geeft op verschillende niveaus, 
 

 
• die goed kan luisteren. 
 
 
 
Standaard 8: de school werkt binnen plannen en professionaliserings beleid aan de kerncompetenties 

van alle leerkrachten waar het gaat om relatie, competentie en autonomie van leerlingen. 

 

Volgens de kinderraad heeft een leerling die moeite heeft met leren of zich niet prettig voelt op school, 

behoefte aan een leerkracht: 

 
• die niet te snel opgeeft als het niet lukt, 
 

 
• die hem of haar mee laat denken over een oplossing, 
 

 
• die de ouders mee laat denken, 
 

 
• die hem of haar wil helpen als het moeilijk is, 
 

 
• die zegt wat de leerling goed kan, 
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• die een hulpjuf of meester vraagt als dat nodig is, maar de extra hulp moet dan niet tijdens leuke 

lessen plaatsvinden en ook niet tijdens de les die hij of zij hard nodig heeft, 

 
• die hem of haar na schooltijd extra les wil geven, 
 

 
• de leerling betrekt bij besluiten over naar een andere school gaan. 
 
 

Standaard 9: de school werkt binnen plannen en professionaliserings beleid aan de kerncompetenties 

van alle leerkrachten waar het gaat om het ondersteunen van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 
 

 
 

4.1.4 De grens tussen basis- en extra ondersteuning in concrete onderwijsbehoeften 

In veel beschrijvingen van basisondersteuning wordt gewerkt met preventieve en licht curatieve 

ondersteuning als onderdeel. Er wordt dan aangegeven voor welke problematieken men zelf 

verantwoordelijk is en voor welke men bij het samenwerkingsverband terecht kan. Bijvoorbeeld: 

dyslexie moet je zelf begeleiden, voor dyscalculie kun je aanmelden.  Een dergelijk onderscheid is 

theoretisch wel te maken, maar gaat uit van labels, wat we zeer onwenselijk vinden en ook leerlingen met 

dyslexie kunnen op school enorm vastlopen om andere redenen. We hebben daarom geprobeerd de 

basisondersteuning  te beschrijven in onderwijsbehoeften. We verwachten namelijk ook van scholen dat 

zij deze behoeften kunnen beschrijven. In het document basisondersteuning in onderwijsbehoeften op 

de website vindt u de definities waarmee de grens aan de basisondersteuning verhelderd wordt. Op de 

onderwijsbehoeften die in het document genoemd worden, worden scholen geacht zelf een antwoord 

te vinden. Zijn de behoeften van deze leerling zwaarder of breder dan de genoemde behoeften in het 

document dan kan men een aanvraag doen. Tevens dient het document als weegmodel voor het loket.  

 
 

 
 

“Ook pluskinderen hebben soms hulp nodig.” 

De kinderraad 

 

4.2 Ondersteuning van de basis 
 

Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen in het doorontwikkelen van de basisondersteuning 

door scholing te organiseren, via netwerken, uitwisseling van interne specialisten en 

ervaringsdeskundigheid, het stimuleren van schoolbezoeken en zichtbaar maken van good practice via 

uitwisseling en film. 
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De thema’s voor scholing/ondersteuning voor de komende jaren zijn, op grond van de ervaringen van 

het loket: communiceren met ouders en het planmatig werken aan het oplossen van voorkomende 

gedragsproblemen.  

 

4.3 Extra ondersteuning 
 

Regelmatig kunnen scholen niet zelfstandig aan de onderwijsbehoeften van een leerling voldoen. 

Hiervoor biedt het samenwerkingsverband ondersteuningsmogelijkheden. Binnen de geboden 

arrangementen wordt altijd eerst gestreefd naar voortzetten van het onderwijs in een reguliere setting. 

Ondersteuning vanuit jeugdhulp is, indien nodig, onderdeel van de extra ondersteuning en ook deze is 

gericht op versterking van een reguliere school- en thuissituatie. 

Er zijn arrangementen aan te vragen voor o.a. kortdurende begeleidingstrajecten van de leerling zelf 

(kindercoach, sova, weerbaarheid, rouw etc.). Er zijn arrangementen voor langdurig zieke leerlingen in 

samenwerking met Ziezon en RPCZ. Medewerkers van de Korre hebben uren gereserveerd om de 

arrangementen in samenwerking op te stellen.  

Er zijn ook trajecten mogelijk gericht op de interactie tussen de leerkracht en de leerling, intensiever dan 

bijvoorbeeld middels hgpd (dat valt onder de basisondersteuning): denk aan: beeldbegeleiding met de 

videocamera (vroeger SVIB), handelingsgerichte begeleiding/ambulante begeleiding. Het is wel 

voorwaarde dat er in de school dan al gericht is gewerkt aan de interactie (bijvoorbeeld middels hgpd of 

hgb). Er kan geen verkapte coaching of nascholing via het loket worden aangevraagd. 

Er kunnen (onderdelen van) arrangementen geboden worden,  gericht op het aanpassen van de 

omgeving: bijvoorbeeld uitleen van materialen of  meubilair. Voor situaties waarin, in de reguliere 

setting, ook met extra ondersteuning, niet aan de onderwijsbehoeften kan worden voldaan wordt 

bekeken of een tijdelijke of part-time plaatsing perspectief kan bieden. Er zijn 3 vaste 

plaatsingsmomenten op de SBO en/of SO voorzieningen in de regio: de de zomervakantie, na de 

kerstvakantie en op 1 april. In verband met het leerlingenvervoer zijn hierover afspraken met de 

gemeenten. 

 

Tenslotte kan ook een fulltime plaatsing nodig zijn. Binnen samenwerkingsverband Kind op 1 hebben we 

een aanbod voor: 

• Leerlingen die behoefte hebben aan een sterk aangepast leerprogramma in de brede zin, 

versterken van het zelfbeeld en klasgenoten met vergelijkbare behoeften. 

• Leerlingen die behoefte hebben aan een individuele leerlijn in een sterk vertraagd tempo, zeer 

specifieke methodieken en gerichte aandacht voor de zelfredzaamheid. 
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• Leerlingen met behoefte aan een sterk gestructureerde schoolomgeving met ruimte voor 

individuele aandacht en begeleiding en specifieke aandacht voor het opbouwen van sociale 

competenties en zelfredzaamheid. 

• Leerlingen die behoefte hebben aan aanpassingen in materiele zin of in het gebouw en/of aan 

medische ondersteuning die in de reguliere setting niet te realiseren zijn. 

• Leerlingen met een combinatie van bovenstaande behoeften. 
 

 
 
Het document speciale (basis) scholen op de website  is een overzicht van de speciale (basis)scholen die 

in onze regio staan. Voor leerlingen met bovenstaande behoeften voor wie een speciale (basis)school 

buiten het samenwerkingsverband dichter bij huis is (dat speelt met name in Tholen en Reimerswaal) 

worden afspraken gemaakt met het bestuur van die scholen en de gemeente. Dat geldt ook voor 

leerlingen waarvan ouders de voorkeur geven aan een school met reformatorische grondslag. In het 

document speciale scholen buiten Kind op 1 staan de scholen buiten ons samenwerkingsverband waar 

leerlingen uit Walcheren en de Oosterschelderegio heen gaan. 

 

Voor leerlingen met behoeften gekoppeld aan visuele beperkingen (blind en slechtziend) heeft het 

samenwerkingsverband afspraken met VISIO. 

Voor leerlingen met behoeften gekoppeld aan het gehoor of de taal-spraakontwikkeling (doof, 

slechthorend, ernstige taal-spraakproblemen) heeft samenwerkingsverband Kind op 1 afspraken met 

Auris zowel voor ambulante arrangementen als met SO De Kring voor eventuele plaatsing.  

Voor leerlingen met epilepsie zijn er afspraken met het landelijk werkverband onderwijs en epilepsie 

(LWOE). Zie voor deze afspraken het document samenwerking met Auris, LWOE en Visio op de website. 

 
 
 

“Goede juffen en meesters hebben minder hulp nodig.” 
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Hoofdstuk 5  

Procedures 

5.1 Aanvraag arrangement  
 

Leerkrachten raken middels de HGW cyclus (zie afbeelding) steeds meer vertrouwd met het denken 

vanuit onderwijsbehoeften en eigen ondersteuningsbehoeften. Binnen de cyclus in de school worden 

stappen gezet wanneer de leerkracht niet meer op eigen kracht de doelen behaalt met een leerling of 

niet meer aan de onderwijsbehoeften kan voldoen. Leerling en ouders worden bevraagd in deze fase en 

er wordt een handelingsplan (en/of aanpassing in het groepsplan) en/of een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld. 

 
 

               
  
 
Pas wanneer het voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling de mogelijkheden van de school 

en binnen het bestuur overstijgt zijn er ondersteuningsbehoeften bij de school en wordt een aanvraag 

voor extra ondersteuning gedaan. 
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Voorstelfase 

Weging en 

Arrangeren 

 

Plaatsing 
eventueel 

“Ook leerkrachten mogen fouten maken. Als ze het maar weer goed maken.” 
 
  

De kinderraad 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                   
               • op school  

 

 
 
 

 
       •Het loket 

 
 
 
 
 

        •TLV commissie in het loket 

 
 
 
 
Voorstelfase: 
 

                               
 

            De handelingsgerichte 

                                                                                                                                   aanvraag 
 
 
 
 

 

School, leerling, ouders en evt. andere betrokkenen. 

 

De school plant een gesprek. Er wordt gesproken met de leerling, de ouders en de leerkracht en de 

intern begeleider. De directeur en eventuele jeugdhulppartners (in Walcheren via 

schoolmaatschappelijk werk) worden betrokken indien nodig. De opbrengst van de gesprekken/ het 

gesprek is een aanvraagvoorstel waarin beschreven staat: 

 

• de onderwijsbehoeften van de leerling 

• de reden/onderbouwing dat men niet meer zelfstandig aan de onderwijsbehoeften kan voldoen 
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Het arrangement 

• de wensen en behoeften van het kind  

• de ondersteuningsbehoeften van de school 

• de visie ondersteuningsbehoeften van ouders 

• het beoogde uitstroomperspectief zonder en mét ondersteuning 

 
 
Bij de aanvraag wordt de actuele documentatie van het tot dan toe gelopen traject meegegeven. Deze 

gegevens worden uit het leerlingdossier en leerlingvolgsysteem gehaald en via KindKans verzonden naar 

het samenwerkingsverband.  

 
 
 
 
 
Fase weging en arrangeren 
 
 
 
 
 
 

 
                                           Het lok

 

 

De school  stuurt de aanvraag met bijlagen digitaal door via Kindkans nadat ouders hiermee akkoord zijn 

gegaan. In het loket wordt het voorstel gescreend. Voldoet het aan de afspraken en is het compleet? Het 

dossier gaat daarna ofwel naar de TLV-commissie ofwel naar de loketvergadering. Dossiers gaan 

rechtstreeks naar de TLV-commissie als school, ouders en leerling het eens zijn dat een TLV aan de orde 

is. De TLV-commissie kijkt inhoudelijk of het voortraject goed is verlopen, of bao-bao is afgewogen en of 

plaatsing al noodzakelijk is. Als het antwoord ja is, dan treedt de TLV-commissie in overleg met de 

commissie van begeleiding van de best passende locatie. Is het nog niet helemaal helder, dan gaat het 

dossier alsnog naar de loketvergadering.  

 

Dossiers voor de loketvergadering worden bekeken a.d.h.v. de volgende vragen: overstijgt de gevraagde 

ondersteuning inderdaad de afgesproken basisondersteuning en is een passend voortraject gelopen?  

Vervolgens wordt een arrangement beschreven en in het geval van ambulante begeleiding afgesproken 

welke organisatie gevraagd wordt dat arrangement te begeleiden. Het loket verstrekt van elk besluit een 

afschrift in tweevoud aan de school. Zij verstrekken een versie aan de ouders. Binnen 6 schoolweken na 

het besluit moet het arrangement starten (8 weken maximaal van compleet aangeleverd dossier tot 

start arrangement op de reguliere school).  



21 

 

Januari 2018                  Ondersteuningsplan Kind op 1 2018-2022 

In het loket worden ook eventuele combinatie-arrangementen afgesproken: arrangementen waarin 

zowel een onderwijsondersteuningsaanbod aan de (leerling op) school als een aanbod vanuit de 

jeugdwet wordt beschreven. De loketleden overleggen (in Walcheren eens per maand) met deskundigen 

vanuit de jeugdhulp die zorgarrangementen kunnen opstarten (Porthos in Walcheren). Liefst met school 

en ouders daarbij. Voor ondersteuning in de thuissituatie kan wel worden doorverwezen, contact 

worden gelegd, maar de desbetreffende CJG/Porthos zal dit zelf met ouders uitwerken.  

 

5.2 Het ontwikkelingsperspectief  

De school stelt conform de wet, wanneer zij extra ondersteuning van het samenwerkingsverband 

krijgen, een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op en moet op dat OPP instemming vragen aan ouders. 

In het ontwikkelingsperspectiefplan voor een leerling in het regulier onderwijs zijn in ieder geval 

opgenomen: 

 
• het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan; 

• onderdeel van die onderbouwing zijn in ieder geval de stimulerende en belemmerende factoren   

 die van invloed zijn op het onderwijsproces; 

• de (eventuele) afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en  

 ondersteuning 

 
Omdat in het speciaal (basis)onderwijs alle leerlingen een eigen leerlijn hebben is wettelijk bepaald dat 

die scholen enkel verplicht zijn in hun ontwikkelingsperspectief de eerste twee punten op te nemen. Een 

deel van bovenstaande gegevens wordt door scholen voor leerlingen gedocumenteerd in 

handelingsplannen ofwel groepsplannen en/of in het leerlingvolgsysteem. Doel van het verplicht 

invoeren van een ontwikkelingsperspectief gekoppeld aan het ontvangen van extra ondersteuning is dat 

naast het aangepaste aanbod ook het lange termijnperspectief goed in beeld is. Tevens wil het 

ministerie zo monitoren (via BRON) hoeveel leerlingen in een samenwerkingsverband extra 

ondersteuning ontvangen. 

 
Soms is het ontwikkelingsperspectief al voor de aanvraag  opgesteld, soms kan dit pas na het ontvangen 

van de extra ondersteuning (bijvoorbeeld bij een instromende kleuter). Binnen zes weken na het starten 

van de extra ondersteuning moet er een OPP zijn.  

  



22 

 

Januari 2018                  Ondersteuningsplan Kind op 1 2018-2022 

5.3  Plaatsing, terugplaatsing of herplaatsing 
 

Wanneer een tijdelijke, part-time of fulltime plaatsing gevraagd wordt, wordt eerst nagegaan of een 

andere basisschool op een voor ouders redelijkerwijs acceptabele reisafstand mogelijk wel aan de 

onderwijsbehoeften kan voldoen. Als dit aan de orde lijkt, dan wordt contact opgenomen met de andere 

eventueel in aanmerking komende scholen en volgt daarmee een gesprek. 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventueel kan het loket op verzoek meepraten en denken met ouders en scholen. De TLV-commissie zal 

bij een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring nagaan of de overweging rond een andere 

reguliere school goed is afgewogen.  

De TLV-commissie bestaat uit een orthopedagoog (niet op de loonlijst van een schoolbestuur) en een 

maatschappelijk werker. De commissie heeft tot taak te bekijken of plaatsing noodzakelijk is en zo ja, 

welke setting dan het meest passend lijkt. Wanneer de TLV-commissie  besluit dat een tijdelijke, part-

time of fulltime plaatsing in een speciale setting nodig is wordt de commissie van begeleiding van de 

ogenschijnlijk passende school gevraagd het dossier te bekijken en het loket te adviseren. Hen wordt het 

voorgenomen besluit meegedeeld en om advies gevraagd met en reactietermijn van 2 weken. Indien de 

school akkoord gaat wordt de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Indien de school twijfelt dan wordt 

met hen en eventuele andere potentiele scholen overlegd tot er een passend plek is gevonden voor de 

leerling.  

In de toelaatbaarheidsverklaring wordt de duur van de plaatsing en de categorie (indien SO) vastgelegd. 

Het loket verstrekt van elk besluit een afschrift in tweevoud aan de school die vervolgens een kopie aan 

de ouders geeft. Ook ontvangt de speciale (basis)school een exemplaar. Ouders kunnen met de 

toelaatbaarheidsverklaring  de leerling aanmelden bij de desbetreffende school. De gemeente van de 

woonplaats van de leerling wordt i.v.m. leerlingvervoer geïnformeerd. Plaatsing vindt plaats op één van 

de drie plaatsingsmomenten: na de zomervakantie, na de kerstvakantie of na 1 april. Uitgezonderd zijn 

verhuisleerlingen, jonge  instromende kleuters of crisissituaties (waarbij het loket oordeelt of er sprake 
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is van crisis).  

 

Als het gaat om tijdelijke plaatsingen waarbij leerlingen ingeschreven blijven op de basisschool van 

herkomst gebeurt dit onder de regels van het OPDC-construct: de nieuwe wetgeving die dit mogelijk 

maakt. Twee SBO-scholen (‘t Springtij en De Tweern) zijn om die reden als OPDC aangemeld bij DUO. 

We noemen deze tijdelijke plaatsingen niet zo, omdat OPDC een verwarrende term i.v.m. de gesloten 

OPDC’s in het voortgezet onderwijs. De bijbehorende regels passen we wel toe: het gaat om een termijn 

van maximaal 3 maanden en er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de basisschool en de SBO-

school.  

Bij part-timeplaatsingen wordt er een symbiose-overeenkomst opgesteld.  Dit komt bijvoorbeeld voor 

bij De Sprienke.  

 

5.3.1 Terugplaatsing 

Bij terugplaatsing vanuit een speciale setting wordt dezelfde procedure gehanteerd: er volgt een 

gesprek met scholen op een voor ouders acceptabele reisafstand begeleid door het loket omdat in veel 

gevallen een arrangement nodig zal zijn op de nieuwe school.  

 

5.3.2 Herplaatsing 

Bij herplaatsing van speciaal naar speciaal loopt de procedure ook via het loket. Er worden op dit 

moment protocollen opgesteld op Zeeuws niveau. Deze worden op de website geplaatst.  

Binnen het loket wordt een administratie bijbehouden over plaatsing, herplaatsing en terugplaatsing die 

maandelijks wordt gerapporteerd aan de directeur en twee keer per jaar aan bod komt in de 

bestuursvergadering. 

 

 
 
 

“Kinderen moeten zelf inspraak hebben als het gaat om naar een andere  

school gaan. Mijn ouders en de directeur moeten meebeslissen, maar ik weet toch  

het best hoe ik me voel” 

De kinderraad 
 
 
 

 

5.4. EMB 

Rond de toelaatbaarheidsverklaringen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen zijn aparte afspraken 

gemaakt. Voor deze doelgroep (volgens de richtlijn die door o.a. de PO-raad is opgesteld in 2015) wordt 
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conform het voorstel een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor de hele basisschoolperiode. We 

gebruiken daarvoor wel het eigen model TLV.  

 

5.5 Vormgeving zorgplicht 
 

In de wet staat: indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, 

vindt de weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met 

inachtneming van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van 

de betrokken scholen, voor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 

Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor 

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs. Ook kan het een SBO school zijn. 

 
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun voorkeur. Daarbij geven zij aan dat het 

kind extra ondersteuning nodig heeft. Soms is dit nog niet helemaal duidelijk, dan volgt een periode van 

onderzoek. Het samenwerkingsverband kan bij dit onderzoek ondersteunen. Hiervoor kan contact 

opgenomen worden met het loket. Omdat de aanmeldprocedure maximaal 10 weken mag duren is het 

nodig 10 weken voor de gewenste plaatsingsdatum aan te melden. 

 
In de meeste gevallen zullen scholen kinderen die worden aangemeld plaatsen. Wanneer een kind 

duidelijk extra ondersteuning nodig heeft kan het zijn dat de school twijfelt of plaatsing bij hen op school 

verstandig is. De school heeft dan 6 weken om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze 

periode kan de school bij ingewikkelde vraagstukken 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. In die 

weken wordt de leerling dan wel tijdelijk geplaatst. Kan de school het kind niet toelaten? Dan moet het 

schoolbestuur een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Dit doet het schoolbestuur 

in overleg met de ouders waarbij men rekening houdt met: 

 
• de behoeften van het kind; 

• de voorkeuren van de ouders; 

• de mogelijkheden van de school en de regio. 

 
Om deze zorgplicht te kunnen realiseren moet er binnen het samenwerkingsverband samengewerkt 

worden. We kiezen er in samenwerkingsverband Kind op 1 voor om die samenwerking in een vroeg 

stadium in te zetten. Het loket kan bij twijfel een rol spelen. In de volgende paragraaf staan de 

mogelijkheden toegelicht.  
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5.6 Extra ondersteuning nodig bij aanmelding 
 

In de praktijk zal toelating tot een reguliere school pas ter discussie staan zijn als er sprake is of lijkt te 

zijn van onderwijsbehoeften die de basisondersteuning duidelijk overstijgen. Soms zullen de 

onderwijsbehoeften van de aangemelde leerling al helder en beschreven zijn, in veel gevallen is dat niet 

zo. Er kunnen zich dan drie situaties voordoen: 

 

1.   Wanneer de onderwijsbehoeften helder zijn, kan men ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en 

bij het loket een aanvraag voor ondersteuning doen. 

2.   Wanneer de onderwijsbehoeften helder zijn en het bevoegd gezag kan aantonen dat de 
 

school, ook met ondersteuningsarrangementen in de school, er niet aan kunnen voldoen kan via het 

loket een schooladvies gevraagd worden. 

3.   Wanneer de onderwijsbehoeften, en daarmee ook de ondersteuningsbehoeften, nog niet helder 

zijn, kan een beroep worden gedaan op het loket om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen. 

 
 
5.7 Rechtstreekse instroom vanuit voorschoolse voorzieningen  

In Walcheren en de Oosterschelderegio komen kinderen van diverse voorschoolse voorzieningen het 

onderwijs binnen. Veruit de meeste kinderen vanuit een reguliere setting als een kinderdagverblijf of 

peuterspeelzaal naar een reguliere basisschool. Ook in de voorschoolse voorzieningen is veel aandacht 

geweest voor vroegsignalering en het tijdig met ouders bespreken van zorgen en bijzonderheden (o.a. 

via VVE-beleid). Via ook o.a. VVE-beleid is in veel organisaties sprake van een warme overdracht van 

gegevens van de voorziening voor peuters naar de kleuterleerkrachten; zij voeren gesprekken met elkaar 

en dragen gegevens over. Ouders wordt gevraagd voor die overdracht toestemming te geven. Op die 

manier zijn (eventuele extra) onderwijsbehoeften van kinderen vroeg in beeld en kan de basisschool 

daar zo goed mogelijk bij aansluiten. Wanneer de basisschool verwacht daar ondersteuning bij nodig te 

hebben kan zij een beroep doen op het loket. Deze procedure staat beschreven in de vorige paragraaf. 

Als kinderen van buiten het samenwerkingsverband of vanuit voorschoolse voorzieningen worden 

aangemeld bij een school gaat de zorgplicht in. Leerlingen kunnen ook rechtsreeks worden aangemeld 

bij een SBO of SO school. Dan geldt voor hen de zorgplicht met dezelfde regels. Het rechtsreeks 

aanmelden bij een SBO of SO school heeft als nadeel dat niet direct duidelijk is welk 

samenwerkingsverband over de toelating moet besluiten (Kind op 1 of Berseba als het reformatorische 

kinderen betreft). Ook is lastig na te gaan of de optie regulier onderwijs met een arrangement goed is 

afgewogen. De aanmeldingsformulieren vanuit voorschools zijn hier op aangepast. Er is een protocol op 

Zeeuws niveau vastgesteld hoe te handelen bij een rechtstreekse aanmelding bij een s(b)o-school. Het is 
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te vinden op de website.  

 

In de regio zijn ook voorzieningen voor peuters die extra ondersteuning bij hun ontwikkeling nodig 

hebben; o.a. Kentalis, Auris peutergroepen, Centrum voor dagbehandeling van Juvent  (vroegere MKD), 

en de kinderrevalidatie (Revant o.a.). Met deze voorzieningen zijn al veel contacten. Er zijn 

werkafspraken gemaakt voor de overdracht van gegevens. Doel hiervan is dat het voor ouders in een 

vroeg stadium duidelijk is hoe de ondersteuning van hun kind doorloopt nadat deze als leerling is 

ingeschreven bij één van de scholen. 

In lijn met de aanmeldprocedures in het samenwerkingsverband wordt vooral gebruik gemaakt van 

bestaande rapportages en vindt er een gesprek plaats met de betrokkenen (dus ook ouders) om zicht te 

krijgen op de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de ontvangende 

school. In het loket wordt vastgesteld welk ondersteunend arrangement geboden kan worden. Soms zijn 

onderwijsbehoeften vanuit een gesprek nog niet duidelijk, dan worden onderwijsbehoeften door middel 

van observatie en/ of diagnostiek in kaart gebracht. Kinderen hebben tot hun 4e jaar nog geen 

onderwijsinstelling bezocht en daarmee zijn onderwijsbehoeften soms lastig te bepalen in deze fase. 

Een observatieperiode is dan nodig. Op drie SBO locaties hebben we daarvoor kleuterobservatiegroepen 

waar kinderen een jaar les krijgen en geobserveerd worden.   

 

Het samenwerkingsverband werkt binnen het Loket samen met de leerplichtambtenaar van het RBL. 

Soms krijgen jonge kinderen een onderwijsvrijstelling van de leerplichtambtenaar. Het 

samenwerkingsverband wordt op de hoogte gebracht van de vier en vijfjarigen bij wie dit speelt zodat 

deze kinderen al vroeg in beeld zijn en er zo snel mogelijk naar een passende onderwijsvorm gezocht kan 

worden. Streven is steeds om kinderen zo snel mogelijk in een passende onderwijssetting te plaatsen. 

Op de website is te zien met welke peutervoorzieningen er afspraken zijn. Ook is het aanmeldformulier 

voorschools er te vinden.  

 
5.8 Verhuizing  

Kinderen van buiten het samenwerkingsverband die al een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal 

onderwijs hebben kunnen rechtstreeks geplaatst worden in het speciaal onderwijs. Het 

samenwerkingsverband van herkomst betaalt de plaats. 

Datzelfde samenwerkingsverband is ook verantwoordelijk voor de herinidicatie. Dit geldt zowel voor 

grensverkeer, de leerling woont buiten het samenwerkingsverband, maar volgt speciaal onderwijs in 

samenwerkingsverband Kind op 1 als voor kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring die verhuizen 
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naar een van de gemeenten van samenwerkingsverband Kind op 1. Voor een toelaatbaarheidsverklaring 

van het sbo geldt dat laatste niet altijd: wanneer leerlingen verhuizen binnen 6 maanden voor of na 

plaatsing in het SBO, dan gelden de reguliere zorgplichtregels. 

 
 
5.9 Afstemming met voortgezet onderwijs 
 

Leerlingen stromen uit naar diverse vormen van voortgezet onderwijs. Omdat de grootte van de scholen 

en de organisatievorm zo afwijkt van het basisonderwijs is een doorgaande lijn niet vanzelfsprekend. 

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften waarbij het samenwerkingsverband betrokken is hebben 

we daarom met Samenwerkingsverband VO Walcheren (PVOW) en Oosterschelderegio (SPVO) 

afgesproken in een vroeg stadium contact te hebben om de overgang zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. 

De routes lopen in het VO anders. De contacten zullen vooral tussen basisschool en beoogde VO-school 

moeten plaatsvinden. Extra ondersteuning wordt in het VO namelijk vooral in de VO-school zelf 

aangeboden. Daartoe zijn bijvoorbeeld op alle Walcherse locaties zogeheten ondersteuningslokalen 

ingericht. Met toestemming van ouders worden over leerlingen die op de basisschool extra 

ondersteuning van het samenwerkingsverband krijgen, in een vroeg stadium contact opgenomen met 

een reguliere VO-school. Doel is, indien nodig, het arrangement dat het voortgezet onderwijs kan 

bieden in een vroeg stadium helder te hebben. Door vroeg in het schooljaar het dossier te bespreken 

kunnen lopende het schooljaar de acties ondernomen worden die nodig zijn om de overgang soepel te 

laten verlopen. Als de VO-school denkt geen passend onderwijs te kunnen bieden, wenden zij zich tot 

het onderwijsloket van samenwerkingsverband PVOW of CTO (loket)  van Oosterschelderegio. Of en hoe 

een arrangement aangeboden wordt door PVOW/SPVO is een besluit van dat loket. In de praktijk geeft 

het onderwijsloket/CTO toelaatbaarheidsverklaringen af, maar is ook bereikbaar voor advies aan 

basisscholen over plaatsing in het VO. Er stromen ook leerlingen uit naar scholen buiten de 

samenwerkingsverbanden VO in Zeeland. Zie het document VO op de website voor een overzicht. Deze 

samenwerkingsverbanden hebben vaak weer eigen regels. Een ander contactmoment met het 

samenwerkingsverband VO is bij het maken en uitvoeren van combinatiearrangementen rond kinderen 

uit gezinnen met kinderen op het basis- en het voortgezet onderwijs. We zouden graag 1 keer per 

schooljaar een afstemmingsoverleg met de jeugdhulp, het PO en het VO willen in die situatie. 
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Hoofdstuk 6  

Samenwerking met ouders/verzorgers 

6.1 Ouders/verzorgers als educatief partner 
 

6.1.1 Aanmelding 
 

In de meeste gevallen wordt een leerling na aanmelding geplaatst op de school waarvoor ouders de 

voorkeur hebben. Wanneer een kind duidelijk extra ondersteuning nodig heeft is het een punt van 

gesprek of de school die ondersteuning kan bieden. Schoolbesturen hebben vanaf augustus 2014 

zorgplicht. In paragraaf 4.4 staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat. In het 

schoolondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. 

Dit kan het gesprek tussen school en ouders ondersteunen. Elke situatie is echter uniek en 

mogelijkheden veranderen, dus is een gesprek over de actuele situatie altijd nodig. Het 

schoolondersteuningsprofiel helpt scholen duidelijk te maken wat zij wel en niet kunnen bieden. Men zal 

echter per situatie een actuele inschatting maken gebaseerd op de informatie in het 

schoolondersteuningsprofiel. 

 
6.1.2 Basiscommunicatie 
 

Binnen het handelingsgericht werken is er een duidelijk beeld van de communicatie met ouders. Ouders 

en school werken gelijkwaardig aan de ontwikkeling van het kind, ieder vanuit hun eigen 

verantwoordelijkheid. Ouders zijn daarbij de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun 

kinderen. De leerkracht is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijk voor het bieden van 

goed onderwijs aan de leerlingen, waaronder pedagogisch klimaat, didactiek, de klassenorganisatie, 

etcetera. 

Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden 

(h)erkennen, maar anderzijds continu met elkaar in dialoog blijven. Op school wordt vanaf de start 

samen gesproken over wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en daarbij 

is er van beide kanten inbreng. Daarbij wordt de inbreng van de leerling zelf niet vergeten. 
 
 
 

 

“Kinderen kunnen ook zelf bij het gesprek zijn.”  

De kinderraad 



29 

 

Januari 2018                  Ondersteuningsplan Kind op 1 2018-2022 

 

6.2 Afstemming rondom individuele leerlingen 
 

 
Als een leerling zich op school niet goed ontwikkelt heeft elke school daarvoor een 

ondersteuningsysteem met interne afspraken. Leerkrachten kunnen terecht bij collega’s en de intern 

begeleider als zij er zelf met kind en ouders niet uitkomen. Elke school heeft beschreven hoe de interne 

procedure er uitziet in hun schoolgids. 

Ouders kunnen op eigen initiatief of op aanraden van de school ook zelf hulp zoeken buiten de school bij 

bijvoorbeeld het CJG/ Porthos. Zo lang de leerling zich conform de verwachting blijft ontwikkelen 

spreken we over basisondersteuning. Zowel school als ouders kunnen degenen zijn die als eerste 

signaleren dat een leerling nog meer ondersteuning nodig heeft en dat men hulp van buitenaf nodig 

acht. Scholen kunnen dan een aanvraag doen voor extra ondersteuning. Leerling en ouders worden bij 

zo’n aanvraag altijd betrokken. De school kan geen extra ondersteuning aanvragen zonder dat ouders 

daar vanaf weten. Ouders kunnen niet zelfstandig extra ondersteuning aanvragen zonder de school. In 

paragraaf 4.4 staat beschreven hoe het aanmeldproces werkt. 

 
6.3 Ouders en het samenwerkingsverband 
 

 
Samenwerkingsverband Kind op 1 ziet ouders als een onmisbare schakel in de onderwijsondersteuning. 

Het zwaartepunt van de communicatie ligt bij de scholen. Communicatie tussen scholen en ouders staat 

daarom hoog op de agenda. Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) zal ook beleid voeren op 

ouderbetrokkenheid en communicatie. Verder komt zij in beeld bij eventuele geschillen tussen school en 

ouders. Het samenwerkingsverband heeft o.a. een informatieve taak naar scholen en ouders. De website 

www.swvkindop1.nl  is daarvoor een belangrijk medium. Ook kunnen ouders voor informatie terecht bij 

het loket. Binnen de wet is ook voorzien in medezeggenschap. Ouders hebben op twee manieren 

inspraak in de wijze waarop het samenwerkingsverband is vormgegeven: 

 
1.   via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het 

schoolondersteuningsprofiel; 

2.   via deelname in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. In hoofdstuk 7 word 

uitgebreider ingegaan op de ondersteuningsplanraad. 

http://www.swvkindop1.nl/
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Hoofdstuk 7 

Organisatie van het samenwerkingsverband 
 
 

7.1 Inrichting organisatie 
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 opr 
 
In bovenstaande model is te zien welke organisatieonderdelen samenwerkingsverband Kind op 
 

1 kent. Eerst volgt een toelichting per kleur, daarna een beschrijving van elk onderdeel in die kleur: 

 
 
 Blauw: schoolbestuur en scholen 
 

Het samenwerkingsverband is een stichting  van schoolbesturen. 

Elk schoolbestuur heeft één of meer scholen en vaak hebben  

schoolbesturen ook specialisten in dienst. Binnen de school vormt  

de samenwerking   tussen leerling, ouders, leerkracht de basis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           leerling  
        ouders 

Paars: leerlingen en ouders. 
 

Binnen trajecten is hun rol beschreven. Daarnaast hebben zij een rol 
 
L                                          leerkracht 

 

in de medezeggenschap (kinderraad en ondersteuningsplanraad) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                het loket 
 
 
 
 
 
 

Rood: de extra ondersteuning 

Het samenwerkingsverband heeft tot taak de extra ondersteuning te organiseren. Daartoe zijn 

medewerkers werkzaam in en vanuit het loket.  
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l 

 

Groen: beleidsstructuur 

Het samenwerkingsverband moet aangestuurd worden. Daartoe zijn de groene onderdelen. Ook de 

medezeggenschapsonderdelen zijn groen. 
 

 
 

              gemeenten 
 

 
Oranje: samenwerkingspartners 
 

Goed passend onderwijs organiseren kan het samenwerkingsverband niet alleen. Samenwerking met de 

jeugdhulp en gemeenten is noodzakelijk. 

 

We bespreken de onderdelen en hun taak per paragraaf te starten met de leerlingen. 
 
 
 
 

leerling 
kinderraad 

 

 

 

7.2 De leerlingen 
 

De leerlingen zijn de start van het samenwerkingsverband. De leerlingen weten als geen ander wat 

passend onderwijs is; zij ervaren dagelijks aan den lijve hoe het de mensen om hen heen lukt aan hun 

behoeften te voldoen. Hoewel wettelijk ouders de formele stem hebben, vindt samenwerkingsverband 

Kind op 1 dat leerlingen prima zelf kunnen verwoorden wat nodig is en in staat zijn mee te denken over 

wat passend onderwijs in hun regio zou moeten zijn. Om die reden werkt het samenwerkingsverband 

met een kinderraad. De vraagstukken waar het samenwerkingsverband een oplossing voor moet bieden 

worden voorgelegd aan de kinderraad. De kinderraad is samengesteld uit leerlingen uit diverse vormen 

van onderwijs, zowel reguliere als speciale setting. De kinderraad heeft het samenwerkingsverband 

geadviseerd bij het opstellen van het ondersteuningsplan en zal dat ook blijven doen. Ze komt daartoe 

twee keer per schooljaar bij elkaar. Elk jaar wordt een nieuwe groep samengesteld. 

 

 

                                                                        ondersteuningsplanraad             ouders            leerkracht 
 

 

 

7.3 Medezeggenschap in de opr 
 

Na de leerlingen zijn de ouders en het personeel in de scholen de voornaamste doelgroep in het 

samenwerkingsverband. Medezeggenschap is geregeld in de wettelijk verplichte 

      leerling 

bestuur 
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Het loket 

 

ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad heeft als voornaamste wettelijke taak het 

instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Daarnaast heeft de opr adviesrecht op alle relevante 

ontwikkelingen.  

 
 

De ondersteuningsplanraad dient voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel te bestaan. De 

ondersteuningsplanraad van Kind op 1 bestaat uit 12 leden: 6 ouders en 6 personeelsleden. Op de 

website is de samenstelling van de opr  weergegeven en staan de verslagen.  

De opr van samenwerkingsverband Kind op 1 werkt met een door het bestuur vastgesteld statuut en 

reglement en een door henzelf vastgesteld huishoudelijk reglement. Deze documenten zijn beschikbaar 

op de website:  www.swvkindop1.nl. 
 

 

 

7.4 Personeel en het loket 

Het samenwerkingsverband heeft een directeur en een controller/kwaliteitsmedewerker in dienst. Er 

wordt daarnaast gewerkt met plaatsingsovereenkomsten voor personeel dat door de schoolbesturen 

wordt ingezet. Het gaat om medewerkers in het loket, sectratariaat, gespreksleiders en ambulant 

begeleiders. De loonkosten worden inclusief werkgeverslasten en 5% opslag uitbetaald op grond van de 

begroting en ondersteuningsplan.  Het loket regelt de arrangementen voor de leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften. In het loket werken mensen die daarvoor gedetacheerd worden vanuit een 

van de schoolbesturen of van buitenaf. In het loket werken deskundigen met ervaring in het 

handelingsgericht begeleiden. Zij kennen veel scholen en zij hebben goed zicht op 

ondersteuningsmogelijkheden. In hoofdstuk 5 staat de procedure die het loket volgt toegelicht. In het 

document taken op de website in het samenwerkingsverband staan de meer precieze 

taakomschrijvingen. Naast de inhoudelijke uitvoerende taak is het van groot belang dat het loket goed 

zicht heeft en houdt op de uitgaven die gepaard gaan met de arrangementen. Door het goed monitoren 

van deze gegevens kan tijdig geanticipeerd worden. Het programma Kindkans geeft overzicht.  

 

Personele inzet voor ambulante begeleiding en tri-partiete overleg 

Voor de AB diensten zijn de kaders voor het contract 2018-2019 afgesproken in april 2017.     

 

In de MR-personeel worden de belangen van het personeel (in dienst) behartigt, maar ook de belangen 

van de mensen die via de schoolbesturen voor een langdurige periode worden ingehuurd. In het najaar 

van 2017 is een voorlopige MR-p opgericht die de benodigde statuten en regelementen opstelt die 

daarna door het bestuur kunnen worden vastgesteld. Sinds  januari 2018 is er een MR-p.  

http://www.swvkindop1.nl/
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raad van toezicht 

Er is een functieboek opgesteld. Daarin staan de taken van de personeelsleden en ingehuurde 

medewerkers beschreven.  

 

 
 

 
                                                             directeur 
 
 
 

7.5 Directeur 

 

De directeur is belast met de dagelijkse leiding en gang van zaken binnen het samenwerkingsverband. De 

directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De taken van de directeur staan beschreven in het 

document Taken en bevoegdheden op de website en in het directiestatuut. De directeur wordt bij 

zijn/haar taken ondersteund door een financieel controller/kwaliteitsmedewerker en een secretariaat. 

Hij/zij is de schakel tussen het bestuur en de ondersteuners in het veld. De directeur onderhoudt daarom 

nauwe contacten met de medewerkers in het loket, de kinderraad, de ondersteuningsplanraad en heeft 

jaarlijks een aantal bijeenkomsten met intern begeleiders van de scholen. 

 

 

                                                                 bestuur                 
                                                                                                                              

7.6 Bestuur                                          

De betrokken schoolbesturen zijn aangeslotenen bij de stichting Kind op 1. Het algemeen bestuur van het 

samenwerkingsverband bestaat uit afgevaardigden van elk bevoegd gezag. De deelnemende 

schoolbesturen en hun bestuurslid staan genoemd in op de website. De taken van het bestuur staan in 

het document taken en bevoegdheden. In de statuten van het samenwerkingsverband zijn de precieze 

taken en verantwoordelijkheden van het bestuur vastgelegd.  Een deel van de schoolbesturen vormt het 

dagelijks bestuur en samen met de directeur bereiden zij beleid voor voeren het uit.  

 

7.7 De raad van toezicht 

De externe raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang 

van zaken binnen het samenwerkingsverband. Dit  met het oog op de belangen van de stichting en de 

bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband en de direct bij de 

stichting betrokken belanghebbenden. Hiertoe is een toezichtkader opgesteld.  

 
7.8 Doorzettingsmacht 
Soms is het moeilijk leerlingen te plaatsen.  Het komt voor dat het samenwerkingsverband en scholen 

het niet eens zijn over de best (passende) oplossing. In eerste instantie gaan we met alle partijen bij 

elkaar zitten en zoeken gezamenlijk naar een oplossing. Tot op heden heeft dit niet geleid tot 

problemen, maar dat willen we ook voor zijn. Met ingang van 1 januari 2018 is de doorzettingsmacht 
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belegd bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. Als één van de bestuursleden van het 

dagelijks bestuur betrokken is bij de impasse (het betreft één van zijn of haar scholen), dan wordt deze 

bestuurder vervangen door een andere bestuurder uit het algemeen bestuur.  

 

7.9 Geschillenregeling 
 

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het 

samenwerkingsverband. Vaak gaat dat in goed overleg. Soms hebben betrokkenen verschillende 

inzichten over wat er moet gebeuren. Er kunnen verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat een 

leerling nodig heeft en hoe die ondersteuning het best geboden kan worden. Verschillende belangen 

spelen een rol. Vaak kan dat in goed overleg worden opgelost, soms lukt dat niet. De diverse regelingen 

voor mogelijke geschillen staan beschreven in het document geschillenregelingen op de website. 

Het samenwerkingsverband streeft er natuurlijk naar geschillen te voorkomen. Samenwerking met 

leerlingen en ouders staat daarom centraal in de basisondersteuning. 

 

Communiceren is een vaardigheid van elke school. Personeel dat werkzaam is ten dienste van het 

samenwerkingsverband (via het loket of de toelaatbaarheidscommissie bijvoorbeeld) wordt geacht goed 

in staat te zijn ouders en scholen te begeleiden in de routes en procedures. Naast het grote belang dat 

het bestuur hier zelf aan hecht zullen eventuele geschillen ook bekeken worden in het toezichtskader 

voor samenwerkingsverbanden. 

 

Op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl staat heldere informatie voor alle partijen rond 

geschillen die kunnen voorkomen. 

 
 
 
 
 
 

“Op het speciaal onderwijs leren ze anders.” De kinderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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Hoofdstuk 8 

Relatie tot gemeentelijk beleid 
 

 
8.1 Beleidsontwikkelingen bij gemeenten 
 

Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft te maken met tien gemeenten. De grenzen van deze tien 

gemeenten vormen ook de grenzen van ons samenwerkingsverband: de regio Zeeland boven de 

Westerschelde. Met deze tien gemeenten voert het samenwerkingsverband op overeenstemming 

gericht overleg over het ondersteuningsplan en de jeugdplannen van de gemeenten. Dit doen we in de 

REA-vergaderingen met alle  gemeenten tegelijk, nog wel apart met de Oosterschelderegio en 

Walcheren. Hiertoe is de modelprocedure oogo gevolgd en een overeenkomst getekend. 

 
De belangrijkste ontwikkeling die direct raakt aan passend onderwijs is de transitie zorg voor jeugd. 

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en daarmee krijgen 

samenwerkingsverbanden en gemeenten gedeelde belangen. Onderwijs en gemeenten hebben ook met 

elkaar te maken bij leerlingenvervoer, huisvesting en leerplicht. Deels zijn dat zaken tussen 

schoolbesturen en gemeenten, deels tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten. Deze thema’s 

lopen we in dit hoofdstuk langs. 

 
8.2 Uitgangspunten voor samenwerking 
 

Uitgangspunt voor de samenwerking is steeds het kind in zijn directe leefomgeving. Net als tussen 

school/ samenwerkingsverband en ouders is er ook tussen school/samenwerkingsverband en 

gemeenten een partnerschap met een gezamenlijk belang: de ontwikkeling van kinderen, maar ieder 

met eigen verantwoordelijkheden. Het geformuleerde beleid van het samenwerkingsverband en de 

gemeenten heeft duidelijke raakvlakken. De werkwijze zoals het samenwerkingsverband die voor ogen 

heeft (hoofdstuk 5) past prima bij de uitgangspunten van de gemeenten. In beide gevallen wordt 

gesproken over een beweging naar de voorkant: niet het kind naar de zorg brengen, maar de zorg naar 

het kind, van curatief naar preventief. Daarbij wordt van ondersteuners in het onderwijs en in de 

jeugdhulp verwacht dat zij handelingsgericht c.q. oplossingsgericht werken: ze gaan op zoek naar kansen 

en mogelijkheden, benutten dat wat wel goed gaat en stellen doelen met het belang/ de behoeften van 

het kind voorop. In de jeugdhulpverlening wordt gewerkt middels ‘signs of safety’. Het 

familienetwerkberaad moet een grote rol gaan spelen. Daarbij wil men de omgeving benutten om te 

helpen het probleem op te lossen. Dit sluit aan bij het integraal denken: het gaat om dit kind in deze 
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situatie en we onderzoeken de wisselwerking die optreedt tussen het kind en zijn omgeving om zo 

(professionele) opvoeders te laten reflecteren en in hun kracht te zetten. Inhoudelijk zijn de 

uitgangspunten goed passend bij elkaar. 

 
8.3 Samenwerking met jeugdhulp 
 

Op alle scholen in Walcheren is schoolmaatschappelijk werk voorhanden. Scholen waarderen dit enorm. 

Scholen zijn vindplaatsen voor problematische opvoedsituaties, maar kunnen ook zelf vragen hebben 

over het omgaan met de situatie of de leerling. Het is dus fijn dat de jeugdhulp middels 

schoolmaatschappelijk werk bereikbaar en beschikbaar is voor scholen, maar het is daarbij van belang 

dat ook de school handvatten krijgt voor de ‘zorg in de klas’. Naast vindplaats is de school ook 

werkplaats voor de jeugdhulp. In de Oosterchelderegio zijn de vormen meer divers: van 

zorgadviesteams tot inzet van jeugdverpleegkundigen (ondersteuningsteams). Bij meer complexe 

problemen kan doorgeschakeld worden naar de gebiedsteams van het CJG (Porthos) van de gemeente. 

We gaan er van uit dat scholen zich medeverantwoordelijk opstellen voor de zorg aan een kind. Dit 

vraagt van de zorg dat zij de school betrekken, dat ook hun aandeel in één kind, één gezin, één plan 

duidelijk is en dat de jeugdhulp toegerust is ook de scholen te ondersteunen.  

Nadere samenwerking tussen het samenwerkingsverband en de jeugdhulp is van belang om een 

totaalplan (combinatie-arrangement) op te kunnen stellen en om de ondersteuning in de 

diverse leefgebieden te kunnen waarmaken. 
 

Bij het opstellen van een aanvraag voor extra ondersteuning wordt de jeugdhulp (indien aanwezig in een 

gezin) betrokken (zie hoofdstuk 5). We vragen daarom de medewerking van de jeugdhulpinstellingen en 

de gemeenten om dit voor medewerkers mogelijk te maken. 

 

In het loket voor Walcheren sluit maandelijks  een Porthosmedewerker  aan om zo eventuele 

combinatie-arrangementen mee in te richten. De Porthosmedewerker kan ook eigen casuïstiek 

inbrengen. Voor de Oosterschelderegio is er overleg met een CJG indien nodig.  

 
 
8.4 Leerlingenvervoer in relatie tot passend onderwijs 
 

Het samenwerkingsverband streeft naar thuisnabij onderwijs en de gemeentelijke verordeningen gaan 

daar ook van uit. Bij het bezoeken van een school blijft het basisprincipe dat de ouders/verzorgers er 

primair verantwoordelijk voor zijn dat hun kind (op tijd) op school komt en tevens dat wie zelfstandig 

kan reizen ook zelfstandig reist. Daarnaast staat in de verordening leerlingenvervoer dat binnen 

redelijkheid van ouders mag worden verwacht dat zij zelf voor het vervoer van hun kinderen zorgen. 

Wanneer de school met de voorkeur van ouders niet (meer) aan de onderwijsbehoeften van de leerling 
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kan voldoen wordt gezocht naar een passende plaats. Altijd zal eerst worden nagegaan of een school in 

de buurt (op een voor ouders acceptabele afstand) de leerling kan opnemen. Wanneer een plaatsing in 

een andere reguliere setting niet haalbaar is (ter oordeel aan het samenwerkingsverband- het loket) 

komt eventueel leerlingenvervoer in beeld. Er zal contact zijn met de afdeling van de gemeente, 

voorafgaand aan het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring, waarbij er sprake is van 

informatievoorziening in de zin dat de argumentatie voor de gemeente helder is. Bij het afgeven van de 

toelaatbaarheidsverklaring is de gemeente dan al op de hoogte en is al duidelijk wat er geboden kan 

worden vanuit de verordening. Het samenwerkingsverband streeft naar een daling van het 

deelnamepercentage en daarmee is er een aanname dat het leerlingenvervoer zal afnemen. Gegevens 

hierover zullen in het overleg met gemeenten gemonitord en besproken worden. 

 
8.5 Onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs 
 

Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke taak van onderwijs en gemeenten, ook weer ieder met eigen 

verantwoordelijkheden die per 1 januari 2015 is veranderd. Beleid van het samenwerkingsverband kan 

leiden tot vraagstukken op het gebied van onderwijshuisvesting en gemeentelijk beleid kan leiden tot 

vragen aan het samenwerkingsverband. Er lopen gesprekken met de diverse gemeenten en 

schoolbesturen over voorzieningen zoals de IKC+ voorzieningen in Goes en Middelburg, over de 

huisvesting van De Meie, de Beatrix en De Veste. Het samenwerkingsverband zoekt naar zijn positie in 

die trajecten en zet in 2018 zijn visie rond voorzieningen duidelijker uiteen. 

 

8.6 Leerplicht in relatie tot passend onderwijs 

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor naleving van de leerplicht. Zij hebben dit georganiseerd in het 

regionaal bureau leerplicht (RBL). Het samenwerkingsverband moet een dekkend netwerk aan onderwijs 

realiseren en thuiszitten voorkomen. Informatie-uitwisseling rond (dreigend) thuiszitten en het 

gezamenlijk bespreken van gezinnen waarvan kinderen thuis blijven is gewenst. Daarom overlegt men 

regelmatig met elkaar over beleid en zijn rond casuïstiek de lijntjes tussen loket en RBL kort.  

Ook wil het samenwerkingsverband overleg over kinderen die een onderwijsvrijstelling krijgen.  

Het RBL en de Walcherse samenwerkingsverbanden PO en VO  hebben een protocol thuiszitters 

opgesteld. In de Oosterschelderegio kunnen we dat protocol ook bespreken.  

 
 
 
 

“Alle kinderen willen leren. Soms laten ze dat niet merken.” De kinderraad 
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Hoofdstuk 9 Kwaliteitsontwikkeling 
 

 
 
9.1 Monitoring en evaluatie 

 
Het ondersteuningsplan wordt, als voornaamste beleidsdocument, elke vier jaar geëvalueerd. Elk 

schooljaar wordt een activiteitenplan opgesteld en dat wordt jaarlijks geëvalueerd.  

 
 
Het samenwerkingsverband is er voor de leerlingen, hun ouders en de scholen. Tevredenheid van die 

partijen is daarom een belangrijk criterium voor de kwaliteit van het samenwerkingsverband. Om die 

reden krijgen ouders een evaluatieformulier wanneer hun kind extra ondersteuning vanuit het 

samenwerkingsverband ontvangt (eind van het schooljaar) en ook wanneer de leerling speciaal 

(basis)onderwijs gaat volgen (na de plaatsing).  Scholen krijgen jaarlijks een evaluatieformulier. Bij de 

leerlingen wordt tevredenheid over de ontvangen extra ondersteuning mondeling nagevraagd. 

 
 
Het samenwerkingsverband houdt de volgende kengetallen per jaar bij om de doelstellingen en het 

beleid op af te stemmen: 

 
 
Inhoudelijke kengetallen 
 

• Aantal leerlingen in het regulier onderwijs 
 

• Aantal leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs 
 
• Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs per schoolvorm 
 
• Aantal scholen met aangepast toezicht binnen het samenwerkingsverband 
 
• Aantal TLV’s afgegeven, uitgesplitst per categorie 
 
• Aantal plaatsingen en terugplaatsingen, uitgesplitst per school en bestuur 
 
• Ingezette arrangementen vanuit het samenwerkingsverband; periode, hoeveelheid 

ondersteuning, school en uitstroom. Ook aard van de problematiek wordt meegenomen. 

• Aantal thuiszitters; meldingen van scholen en thuiszitters volgens de landelijke definitie 

• Aantal mediationtrajecten; aantal meldingen bij de landelijke geschillencommissie 

• Aantal familienetwerkberaden
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Financiële kengetallen 
 

• Rentabiliteit; resultaat gedeeld door de totale baten 
 

• Kapitalisatiefactor; activa zijde gedeeld door de totale baten (omzet) 
 

• Eigen vermogen 
 

• Weerstandsvermogen; het eigen vermogen minus de materiële vaste activa uitgedrukt in een 

percentage van de rijksbijdrage OCW 

• Solvabiliteit; Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen 
 

• Minimale en maximale ondersteuningsbudget per leerling en de spreiding 
 

 
 
Om de kengetallen inzichtelijk te maken wordt er jaarlijks een activiteitenverslag (inhoudelijke 

kengetallen, tevredenheidsmetingen, onderwijskundige resultaten vanuit activiteitenplan, personeel) en 

een bestuursverslag (financieel) opgesteld door de directeur en controller/kwaliteitsmedewerker. 

 
9.1.1 Functioneren van de medewerkers van het samenwerkingsverband 
 

Jaarlijks wordt met alle medewerkers een gesprek gevoerd door de directeur. De evaluatie van de scholen 

en het bereiken en stellen van doelstellingen staan daarin centraal. Twee leden van het bestuur voeren 

jaarlijks een gesprek met de directeur. 

 
9.2 Verantwoording 
 

Het activiteitenverslag en het jaarverslag vormen de verantwoording aan de schoolbesturen van het 

samenwerkingsverband, de raad van toezicht en aan de ondersteuningsplanraad. Daarnaast komt er een 

jaarlijks verslag voor scholen en ouders, één voor de kinderraad en een publieke voor gemeenten, 

zorginstellingen en andere samenwerkingsverbanden en stakeholders. 

In de statuten staat beschreven hoe de raad van toezicht zijn taken uitvoert. Ook daartoe dient het 

jaarverslag. Over de verantwoording naar de inspectie gaat paragraaf 9.3.



41 

 

Januari 2018                  Ondersteuningsplan Kind op 1 2018-2022 

 
9.3 Inspectie 
 

Onder de wet passend onderwijs komen samenwerkingsverbanden onder toezicht te staan van de 

inspectie. Het toezichtkader bestaat uit 3 onderdelen: 

 
1. Een risicomodel aan de hand waarvan de inspectie kan bepalen of er signalen zijn dat een 

samenwerkingsverband onvoldoende kwaliteit levert. Als dit het geval is, voert de inspectie een 

kwaliteitsonderzoek uit. 

2. Een kader voor het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften van het 

samenwerkingsverband. Zo kan de inspectie nagaan of het samenwerkingsverband zich aan de 

wettelijke voorschriften houdt. 

3. Een waarderingskader voor de kwaliteit. Hierin staat op welke punten de kwaliteit van het 

samenwerkingsverband kan worden beoordeeld. 

 
9.3.1 Risicomodel 
 

Het risicomodel is erop gericht na te gaan of er signalen zijn dat het niet goed gaat in het 

samenwerkingsverband. Het geeft geen kwaliteitsoordeel. Als er signalen zijn, dan wordt een 

kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Het ‘verzamelen’ van deze gegevens levert het samenwerkingsverband 

geen extra werk op. Het gaat om: 

 
1. Thuiszitters 
 

2. Spreiding en doorstroom vergeleken met landelijke cijfers 
 

3. Inspectieoordelen van de scholen 
 

4. Signalen als klachten, bezwaarprocedures e.d. 
 

5. Procedure en inhoud ondersteuningsplan (wettelijke voorschriften) en jaarverslag 

6. Deskundigheid van de leraren 
 
 
9.3.2 Wettelijke voorschriften 
 

De inspectie gaat jaarlijks na of scholen zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, procedure 

ondersteuningsplan, inhoud ondersteuningsplan op wettelijke voorschriften en accountantscontrole op 

omgaan met middelen.
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9.3.3 Waarderingskader kwaliteit 
 

Het samenwerkingsverband moet de indicatoren waarop het onderzoek wordt uitgevoerd kennen en 

monitoren. Het gaat om 18 indicatoren verdeeld over de onderdelen: resultaten, management en 

organisatie en kwaliteitszorg, waarbij de indicatoren van het onderdeel resultaten leidend zijn. In het 

document inspectie op de website staat een omschrijving van de 18 indicatoren. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Leerkrachten moeten plezier hebben als ze op school zijn.” De kinderraad 
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Hoofdstuk 10  

Financiën 
 

10.1 2018-2019 

Er is gekozen om de middelen die het samenwerkingsverband ontvangt centraal te beheren zodat de 

middelen terecht komen bij die kinderen waarvoor ze bestemd zijn. Er zijn afspraken over de inzet van de 

middelen voor gezamenlijk beleid en het behoud van expertise; het bovenschoolse deel. De 

meerjarenbegroting is een document bij het ondersteuningsplan, maar zal jaarlijks gewijzigd en 

vastgesteld worden. Bij de begroting is een uitgebreide toelichting.  Deze documenten worden als bijlage 

toegevoegd aan het ondersteuningsplan. 

Veel posten op de begroting zijn ‘vaste lasten’ die qua inkomsten en uitgaven minder fluctueren. De 

interessante posten zijn altijd het bedrag voor arrangementen en zijn de inkomsten en uitgaven i.v.m. 

plaatsingen in speciaal (basis)onderwijs. 

 

In 2018 wordt de post nieuw beleid verder ‘gevuld.’. We gebruiken hiervoor de middelen die we 

‘overhouden’ vanwege de negatieve verevening. Te denken valt aan de invoering van Kindkans, 

scholingstrajecten, gespreksleiders, feedbackmedewerkers die de scholen gaan bezoeken en 

medewerkers die ingezet kunnen worden bij (dreigende) conflicten.  

Het bedrag voor de arrangementen van leerlingen wordt wederom ruimer, omdat er dit jaar weer een 

groter deel van de middelen die voorheen rechtstreeks naar de AB-diensten gingen aan wordt 

toegevoegd. 

In de begroting is conservatief begroot wat betreft het speciaal onderwijs. Het leerlingaantal is 

ongewijzigd gebleven (waardoor het percentage zal stijgen). Dat is niet het streven, maar financieel wel 

veilig. Een echte daling zien we nog niet. Wel in het SBO zien we de daling en het streven om verder te 

dalen is verwerkt in de begroting.  

Nu alle scholen van Walcheren en de Oosterschelderegio onder één SWV vallen, is de vergoeding voor de 

basisondersteuning voor alle scholen gelijk getrokken. 

 
10.2 Meerjarenbegroting 
 

Van het ministerie ontvangt het samenwerkingsverband middelen per leerling voor de lichte 

ondersteuning en een bedrag per leerling voor zware ondersteuning. Daarvan worden de volgende 
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zaken bekostigd:  

 de groei van de speciale scholen in de loop van een schooljaar,  

 arrangementen die voor leerlingen worden ingezet (veelal personele inzet voor begeleiding),  

 middelen die scholen ontvangen om de basisondersteuning te bieden 

 overheadkosten voor de organisatie.  

 

De volgende zaken zijn in de begroting verwerkt: 

 Het bedrag per leerling voor basisondersteuning wordt gelijk gesteld.  

 In het SBO dalen leerlingaantallen en ook de verwijzingen dalen, het deelnamepercentage  blijft 

ongeveer gelijk. Als het deelnamepercentage in werkelijkheid daalt, dan beïnvloedt dat de 

begroting positief.  

 In het SO dalen leerlingaantallen niet en stijgt (door de krimp) dus het deelnamepercentage. Als 

dat in werkelijkheid daalt, dan beïnvloedt dat de begroting positief.  

Het bestuur kan er nog voor kiezen om samen te werken aan verdere deskundigheidsbevordering om dit 

te stimuleren. Dergelijke keuzes (projecten, deskundigheidsbevordering e.d.) zijn nog niet concreet 

opgenomen in de begroting omdat er nog geen keuzes gemaakt zijn voor grote projecten.   

De krimp in leerlingaantallen maakt dat het meerjarenscenario financieel niet per se gunstig is. We 

verwachten zeker voordelen van het beleid rond passend onderwijs, ook in financiële zin, maar er zal 

goed gestuurd moeten worden om financieel gezond te blijven. We gaan er van uit dat scholen steeds 

beter in staat zullen zijn zelfstandig arrangementen aan te bieden of met minder ondersteuning toe te 

kunnen. Er is veel deskundigheid opgebouwd de afgelopen jaren. De regio heeft de afgelopen jaren 

bewezen voor veel leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden en wil de doelgroep nog uitbreiden. 

Sterk dalende percentages in SO of een flinke afname van de uitgaven aan extra ondersteuning in de 

scholen calculeren we daarom de komende jaren niet in.  
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Overzicht bijlagen 

 

1. Verklarende woordenlijst 

2. Meerjarenbegroting 

3. Toelichting op de meerjarenbegroting 

 



Bijlage 1 Verklarende woordenlijst 

Bijlage 1 bij ondersteuningsplan Kind op 1 schooljaar 2018-2022 vastgesteld d.d. 4 april 2017 

 

     

 
 

We beseffen dat het ondersteuningsplan vol staat met woorden en afkortingen die in het onderwijs veel 

gebruikt worden, maar daarbuiten niet gebruikelijk zijn. Met deze woordenlijst hopen we de lezer te 

helpen. Mocht u een woord of afkorting zoeken en hem niet op de lijst vinden meldt ons dit dan via  

mweij@swvkindop1.nl, we zorgen dan dat het toegevoegd wordt. 

 
Arrangeren/Arrangement Organiseren: voortaan wordt een aanbod op maat 

‘gearrangeerd’ op basis van de onderwijsbehoeften van een 

leerling en de ondersteuningsbehoeften van een school. 

 
Auris Auris is de organisatie die passend onderwijs verzorgt voor 

leerlingen met communiceren. Of het nu gaat om 

gehoorproblemen, om spraak- en/of taal problemen of een vorm 

van autisme. Zij functioneren net als het samenwerkingsverband, 

maar met een eigen toegang. Er zal zeker sprake zijn van 

intensieve samenwerking tussen Auris en het 

samenwerkingsverband. 

 
Bao-bao het verplaatsen van leerlingen van de ene regliere naar een 

andere reguliere basisschool.  

 

Basisondersteuning het aanbod dat een basisschool zelf moet leveren aan de 

leerlingen. Als zij dit niet kunnen moeten ze zelfstandig 

begeleiding inkopen. 

 
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin. Elke gemeente heeft zo’n centrum 

waar ouders/ verzorgers met opvoedingsvragen terecht kunnen. 

Het samenwerkingsverband werkt samen met (medewerkers uit) 

het CJG als er zowel vragen op school als thuis zijn. 

 
Curatief een eenmaal geconstateerd probleem oplossen/ziekte genezen. 

 
Extra ondersteuning het aanbod dat een basisschool mag aanvragen bij het 

samenwerkingsverband en dat door het samenwerkingsverband 

geleverd en betaald wordt. 

 
Geschillencommissie een instantie die beslist over zakelijke kwesties waar mensen het 

niet over eens kunnen worden. 

 
Handelingsplannen In dit plan wordt opgeschreven wat een school in een bepaalde 

periode wil bereiken met een leerling binnen het onderwijs en op 

welke manier. 

mailto:mweij@swvkindop1.nl
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HGPD handelingsgerichte procesdiagnostiek: ene gesprekstechniek om 

leerkrachten te helpen bij vragen die zij hebben over het 

begeleiden van leerlingen in hun klas.  

 

HGW Handelings Gericht Werken: een theorie/werkwijze die 

momenteel veel gebruikt wordt in het onderwijs. Zie het 

ondersteuningsplan voor de uitgangspunten. 

 
Indiceren vaststellen dat iemand in aanmerking komt voor een behandeling. 

 
Integraal als iets alles omvat/volledig/ breed. 

 
Intentieverklaring verklaring waarin partijen vaststellen welke intenties zij hebben/ 

welke richting ze op willen. 

 
Interactie wisselwerking 

 
Juvent Organisatie die jeugdhulp biedt aan kinderen en jongeren met 

problemen of stoornissen. 

 
Kentalis een organisatie voor dove, slechthorende mensen en mensen met 

spraak/taalproblemen. In Zeeland hebben zij behandelgroepen 

voor peuters en kleuters. 

 

KindKans Een webbased programma waarmee dossiergegevens veilig 

kunnen worden ingelezen door het samenwerkingsverband.  

 
LGF Leerling gebonden financiering: als een leerling aan bepaalde 

criteria voldeed (vastgestelde stoornis o.a.) dan kwam hij of zij in 

aanmerking voor dit budget. Uit dat budget kon begeleiding en 

materiaal gekocht worden (ook wel Rugzak genoemd). Met de 

komst van passend onderwijs is deze vorm veranderd naar 

passende arrangementen. 

 
LWOE landelijk werkverband onderwijs en epilepsie 
 
Mediation conflictbemiddeling 

 
MKD Medisch Kinderdagverblijf: kinderdagverblijf voor peuters en 

kleuters met ernstige ontwikkelingsproblemen op meerdere 

gebieden. 

 

MR-p medezeggenschapsraad voor personeel. Een 

samenwerkingsverband met personeel in dienst (vanaf 2 

personeelsleden) moet een MR-p hebben.  
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Multi-disciplinair Samenwerking tussen professionals met verschillende 

achtergronden 

 
OGW Opbrengst Gericht Werken: een werkwijze die op veel scholen 

gehanteerd wordt. De leerresultaten in brede zin worden 

geanalyseerd op grond waarvan acties worden uitgezet. 

 

Onderwijsbehoeften Dat wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen leren op 

school. 

 
Ontwikkelingsperspectief een document  dat wordt opgesteld als een kind extra 

ondersteuning nodig heeft om de leerdoelen te halen. Hierin staan 

ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijsdoelen en een 

uitstroomdoel (voortgezet onderwijs). 

 
OPR                                                              ondersteuningsplanraad: het medezeggenschapsorgaan van het  

samenwerkingsverband bestaande uit ouders en personeel van de 

scholen. 

 
PCL permanente commissie leerlingenzorg: de commissie die tot 1 

augustus 2014 besloot over toelating van kinderen tot speciaal 

basisonderwijs. Met de komst van passend onderwijs bestaat deze 

commissie niet meer. 

 
PO-raad De PO-Raad is een vereniging van schoolbesturen die landelijk 

opereert. 

 
Preventief proberen te voorkomen 

 
RBL Regionaal Bureau Leerlingzaken (o.a. leerplicht) 

 

REA Regionale educatieve agenda: het regionale overleg tussen de 

schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs en de 

gemeenten. In dit overleg wordt het OOGO ingepland over het 

ondersteuningsplan en over de jeugdplannen van de gemeenten.  

 

REC 3 Regionaal Expertise Centrum: verzorgt de toegang tot de 

begeleiding aan leerlingen die zeer moeilijk leren of een fysieke 

en/of verstandelijke handicap hebben en de toelating tot de 

bijbehorende speciale scholen. Met de komst van passend 

onderwijs zijn de taken van het REC opgegaan in het 

samenwerkingsverband. 
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REC 4 Regionaal Expertise Centrum: verzorgt de toegang tot begeleiding 

aan leerlingen met een gedrags - of psychiatrische stoornis en de 

toelating tot de 
bijbehorende speciale scholen. Met de komst van passend 

onderwijs zijn de taken van het REC opgegaan in het 

samenwerkingsverband. 

 
Referentiekader Het referentiekader is een hulpmiddel dat door de PO- raad is 

ontwikkeld voor samenwerkingsverbanden. 

 
SBO speciaal basis onderwijs 
 

Schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel legt de school tenminste 

eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning 

 de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

Sectoraal binnen de eigen sector/ smal 

Slagboomdiagnostiek indicatiestelling: onderzoek dat er op gericht is aan te tonen of iets 

wel of niet binnen de criteria past. 

 
SO speciaal onderwijs. 

 
TLV commissie De toelaatbaarheidverklaringscommissie gaat na 

1 augustus 2014 bepalen of een kind in aanmerking komt voor 

plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs. 

 
Toezichtkader De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de 

kwaliteit van het samenwerkingsverband gebruik van een 

toezichtkader: een lijst van criteria waaraan voldaan moet 

worden. 

 
Uitstroomperspectief uitstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs. 

 
Visio Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind 

zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende 

vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en 

wonen. 
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VO Voortgezet onderwijs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVE- beleid beleid voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie: 

programma’s en afspraken waarmee peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven en kleutergroepen werken aan de 

ontwikkeling van kinderen. 

 
WSNS samenwerkingsverband weer samen naar school verzorgde tot 

1 augustus 2014 de bovenschoolse begeleiding voor leerlingen 

met leer- en gedragsproblemen en de toelating tot het speciaal 

basisonderwijs. Met de komst van passend onderwijs zijn de taken 

van WSNS overgenomen door het samenwerkingsverband. 

 
ZAT Zorg Advies Team: een team van professionals met verschillende 

achtergronden die scholen helpen bij het aanpakken van  

problemen die op school en thuis spelen.
 


