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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband Kind op 1 voor de schooljaren 2022-

2023 t/m 2025-2026. Met dit plan gaan we een nieuwe fase in. Kind op 1 mag op het moment van 

verschijnen van dit plan (voorjaar 2022) tevreden zijn. De uitvoering van passend onderwijs in onze 

regio heeft zich ontwikkeld tot een vrij ingeburgerde procedure en er zijn tot op heden geen 

geschillen geweest. Kind op 1 is een organisatie waarin echt wordt SAMENgewerkt,  kent een vrij 

hoge tevredenheid bij de scholen en samenwerkingspartners, werkt aan de bedoelingen van de 

wetgever en voldoet aan de eisen van de inspectie. Startend met een negatieve verevening en in de 

tijd van een leerlingenkrimp hebben de schoolbesturen elkaar gevonden en als bestuur in 

saamhorigheid heeft men een fusie van twee samenwerkingsverbanden gerealiseerd, is werkgever 

geworden, heeft financiële tegenvallers opgevangen, governance geregeld én daarbij steeds 

gehandeld vanuit het streven samen tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle 

kinderen. Ondanks uitdagingen als bijvoorbeeld  het lerarentekort én de coronapandemie zoekt men 

elkaar op in de regio. Samen voor elke leerling. Het Kind op 1.  

Naast het borgen van dat wat werkt en de verworvenheden zijn er nog wensen voor de komende 

jaren. Dit ondersteuningsplan is ons kompas voor de komende 4 jaar. We willen graag nog meer 

samen en nog inclusiever.  

In dit plan leest u over de bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (waar komen we 

vandaan) in hoofdstuk 2 en over onze plannen voor de komende vier jaar in hoofdstuk 3 en 4. Ook 

gaan we in hoofdstuk 5 in op wat deze plannen voor de diverse belanghebbenden betekenen. In de 

volgende hoofdstukken staat kort beschreven hoe onze organisatie er uit ziet en hoe onze 

procedures werken. Veel meer informatie hierover, over passend onderwijs in het algemeen, welke 

scholen bij Kind op 1 horen e.d.  leest u op de website www.swvkindop1.nl. 

Dit plan is tot stand gekomen in 2021. Na een inspectiebezoek in februari en het evalueren en 

inventariseren van wensen van de individuele bestuurders in het voorjaar zijn er bijeenkomsten 

geweest met de ondersteuningsplanraad (OPR), de intern begeleiders, de medezeggenschapsraad-

personeel (MR-p), medewerkers, de raad van toezicht, stakeholders vanuit gemeenten, jeugdzorg en 

scholen en met het algemeen bestuur. Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft ons bij een deel 

van dit proces begeleid. We danken alle personen die meewerkten aan de totstandkoming van dit 

plan voor hun input.  

 

Leeswijzer 

In verband met de leesbaarheid is gekozen voor de hij-vorm waar ook zij bedoeld kan worden en 

voor ouders waar we ouder(s)/verzorger(s) bedoelen. In bijlage 1 worden afkortingen en bepaalde 

woorden toegelicht. In het plan wordt regelmatig verwezen naar documenten waar regelingen en 

afspraken in beschreven staan. Om herhaling te voorkomen zijn deze teksten niet overgenomen in 

het plan, maar wordt ernaar verwezen. In die zin zijn ze wel onderdeel van het ondersteuningsplan. 

In bijlage 2 staan ze opgenoemd.  

 

  

http://www.swvkindop1.nl/
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2. Waar komen we vandaan? 
 

Op pagina 10  en 11 van ondersteuningsplan 2018-2022 staan de beoogde kwantitatieve en 

kwalitatieve resultaten opgesomd waaraan we gewerkt hebben. In de jaarverslagen en jaarevaluaties 

is terug te lezen wat er specifiek werd gedaan en wat dit opleverde. We evalueren hier de in het 

ondersteuningsplan 2018-2022 genoemde doelen. De tabel met een globale beoordeling van de 

kwantitatieve doelen eerst, waarna een beschrijving van de actuele hoogtepunten en 

ontwikkelpunten. Op pagina acht volgen de kwalitatieve doelen in een tabel en de beschrijving van 

de meest opvallende zaken.  

Kind op 1 in cijfers  

Beoogde kwantitatieve resultaten behaald 

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

+/- 

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

+/- 

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.  + 
+ :  doel is behaald 

+/- :  er is vooruitgang geboekt, maar het doel is niet geheel gehaald.  

 

 

https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2020/04/Ondersteuningsplan-2018-2022-versie-3-20180404-definitief-met-ondertekening.pdf
https://swvkindop1.nl/over-ons/formele-documenten/
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Evaluatie-2020-2021-en-jaarplan-2021-2022.docx
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Financiën 

 

Kind op 1 is een financieel gezonde organisatie. We hebben een wispelturige financiële geschiedenis, 

maar hebben de afgelopen jaren een stabielere begroting en zijn meer in control.  In onderstaande 

taartdiagrammen is te zien waar we onze middelen aan uitgeven en in welke verhouding. We streven 

ernaar voldoende reserves te hebben voor de belangrijkste financiële risico’s, maar niet meer dan 

dat. De aanwijzing van het ministerie om niet meer dan 3,5% van de bruto baten in de reserves te 

hebben is redelijk passend voor Kind op 1. Het liefst gaan zoveel mogelijk middelen naar de reguliere 

basisscholen waarmee zij voor zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs verzorgen. Hoe beter 

basisondersteuning op orde is, hoe kleiner het beroep dat wordt gedaan op de extra ondersteuning 

vanuit het samenwerkingsverband en hoe minder gespecialiseerd onderwijs nodig is.  
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Deelname aan gespecialiseerd onderwijs 

 

Het leerlingaantal in het speciaal onderwijs is licht gestegen. Wel is de doelgroep die speciaal 

onderwijs bezoekt veranderd. Zo is het ZML onderwijs gegroeid doordat meer kinderen uit dagcentra 

op jongere leeftijd naar school komen. Ook volgen minder kinderen SBO-onderwijs, maar het 

aandeel leerlingen met een verwijzing naar die vorm omdat zij in gedrag en emotieregulatie 

ondersteuning nodig hebben in die scholen groeit. 

 

De komende jaren gaan we op zoek naar mogelijkheden om de deelnamepercentages te laten dalen. 

Op zoek naar de hefbomen. Daar waar het kan, daar waar het lukt, steeds meer kinderen nog meer 

thuisnabij naar school en daarmee inclusiever onderwijs. Daarbij is nog meer samenwerking nodig en 

meer focus op dat wat werkt. Er kan gedifferentieerd worden in het tempo waarin scholen 

ontwikkelen en scholen kunnen met en van elkaar leren als ze vergelijkbare ambities hebben.  

Thuiszitters  

 

Liefst zijn alle leerlingen op school, maar soms is schoolgaan tijdelijk niet haalbaar voor kinderen. 

Met name in die doelgroep hebben we ‘thuiszitters’ gehad de afgelopen jaren. Zij wachtten op zorg. 
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Verder waren er nog enkele andere oorzaken, maar zelden had dit te maken met ‘geen plek in 

onderwijs.’ Met de opening van de REstart-groep op OdyZee is zeker een mooi resultaat geboekt in 

het naar onderwijs terugleiden van kinderen. Maar ook basisschoolwisselingen en andere locaties 

van speciaal onderwijs hebben een helpende hand geboden kinderen een kans te geven onder hun 

dak. Bijna altijd met een goed resultaat.  

Kind op 1 in woorden  

Beoogde kwalitatieve resultaten behaald 

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.  

+ 

8. De scholen zijn tevreden over het samenwerkingsverband.  + 

9. De inspectie is tevreden over het samenwerkingsverband. + 

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.  

+/- 
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In thuisnabijheid is veel gewonnen de afgelopen jaren. Met name binnen de muren van de scholen 

voor gespecialiseerd onderwijs is veel veranderd. Dit betekent dat kinderen die hier op aangewezen 

zijn in veel gevallen meer thuisnabij naar school kunnen. Tevens stijgt het aantal kinderen dat na een 

start of periode in gespecialiseerd onderwijs doorstroomt naar een meer reguliere vorm gestaag. Het 

aantal succesvolle plaatsingen van een basisschool waar het niet lukte naar een andere basisschool 

stijgt en veel ondersteuningsarrangementen zorgen voor perspectief in regulier onderwijs. Ondanks 

dit alles zien we nog niet echt een duidelijke daling in het totale deelnamepercentage. We gaan de 

komende jaren wel op zoek naar dalende verwijzingspercentages. In de mate van ambitie die de 

basisscholen zich stellen zitten grote verschillen en zo ook in de uitvoering van de afspraken, in 

gedrag passend bij de uitgangspunten en de mate van inclusiviteit. Er is geen verband tussen 

schoolgrootte en het succes van arrangementen of de bereidheid om kinderen met extra 

onderwijsbehoeften kansen te geven. Door nog gerichter in kaart te brengen wat wel de 

succesfactoren zijn, gaan we proberen deze stimulerende factoren te verbreden. Good practice 

delen.  

 

Het werken met ontwikkelingsperspectieven heeft gebracht dat we de lange termijnperspectieven 

veel meer zijn gaan meewegen in de keuzes die we maken in het onderwijs. Doordat we de formats 

versimpelden werkten we aan terugdringen van de bureaucratie en hopen we een slag te maken in 

de mate van betrokkenheid van ouders en leerlingen bij deze plannen.  

De mate van betrokkenheid bij aanvragen voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen van 

leerlingen en hun ouders is bij Kind op 1 goed te noemen. Het loket let hier goed op en de scholen 

besteden hier echt aandacht aan. Daar waar men merkt dat de communicatie tussen school en 

ouders moeizaam verloopt worden medewerkers van Kind op 1 veel ingeschakeld en hun 

betrokkenheid wordt als zeer positief ervaren door de scholen. Ook voor ouders proberen we 

bereikbaar en laagdrempelig te zijn. Zo wordt er veel gebeld en appcontact onderhouden met ouders 

in bepaalde trajecten.  

Er zijn voldoende actieve ouders beschikbaar voor de OPR. We hebben een kinderraad en de visie 

van kinderen wordt bij aanvragen voor arrangementen of TLV’s opgevraagd. Er ligt de opdracht voor 

het inrichten van een oudersteunpunt voor alle samenwerkingsverbanden in Nederland. Uit die 

opdracht gaan we de meerwaarde voor Kind op 1 destilleren en bijvoorbeeld inzetten op de ouders 

die we nu niet of onvoldoende bereiken.  

Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan de handelingsgerichte principes als de 

samenwerking met ouders, focus op bekwaamheid van leerkrachten, je richten op kansen i.p.v. 

belemmeringen, onderwijsbehoeften en de combinatie van zorgdoelen en onderwijsdoelen (1 kind 1 

plan). Hoe beter scholen zich deze handelingsgerichte principes eigen hebben gemaakt, hoe meer 
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kansen kinderen krijgen en hoe beter arrangementen aanslaan. Ze zijn zeker onderdeel van de 

succesfactoren van passend onderwijs. Vooral de onderliggende mindset/houding/visie wordt door 

velen genoemd als belangrijke succesfactor.  

We moeten bestendigen van wat goed gaat. Over de inzet van ambulant begeleiders als verbinder en 

ondersteuner is men tevreden al hoewel men verschillen ervaart. Scholen zijn erg tevreden over de 

korte lijnen, betrokkenheid en laagdrempeligheid van loket en medewerkers van Kind op 1. Ook is er 

onderzoek gedaan naar de opbrengst van arrangementen.   

 

Met allerlei voorbeelden zijn er mooie opbrengsten te vertellen.* Deze opbrengsten spelen zich 

vooral af in de extra ondersteuning. Toen de kosten hiervoor te hoog werden is besproken dat naast 

andere financiële afspraken er ook gekeken zou worden naar het gerichter versterken van de 

basisondersteuning. Naast de meer handelingsgerichte werkwijze in de arrangementen hebben we 

ook een nieuw arrangement opgestart: De Trampolinegroep. Dit is een arrangement waarbij 

leerlingen met gedrags- en/of werkhoudingproblemen twintig weken een deel van de week in de 

Trampolinegroep lessen gaan volgen. Op de andere dagen worden de leerling en leerkracht in de 

reguliere basisschool gecoacht. Zie voor meer informatie hierover het document Trampolinegroep.  

Qua kennis hebben we specifiek aan hoogbegaafdheid en LVB inhoudelijk aandacht besteed, omdat 

hiervoor subsidies en projecten vanuit de ministeries waren ingericht. Traumasensitief lesgeven en 

Pedagogische tact worden in de regio als succesvolle scholingen ervaren. Of en hoe we op dit front 

binnen Kind op 1 nog de samenwerking anders inrichten is een vraagstuk voor de komende periode. 

  * “Welbevinden is de belangrijkste graadmeter 

of kinderen op hun plek zijn,” aldus een 

deelnemer aan de inputbijeenkomsten voor het 

ondersteuningsplan. Kind op 1 maakte enkele 

filmpjes van kinderen die o.a. dit punt duidelijk 

maken. Het gaat dan overigens om welbevinden 

van het kind, maar ook van ouders en de 

leerkracht!

 

 

https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Arrangement-De-Trampoline.pdf
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3. Waar staan en gaan we voor? 
 

Visie 

In de komende vier schooljaren streven we naar meer inclusiviteit. Zonder het onmogelijke te vragen 

wel stappen zetten. Daar waar het kan, steeds meer kinderen nog meer thuisnabij naar school. Daar 

waar het lukt onderzoeken waarom het daar lukt: wat zijn de hefbomen? De goede voorbeelden 

delen en uitbreiden. Dit kunnen we alleen bereiken door nog meer samen te werken. Samenwerken 

met ouders en leerlingen, als schoolbesturen onderling in de basis- en extra ondersteuning, 

samenwerking van regulier met gespecialiseerd onderwijs en samenwerken met gemeenten, 

kinderopvang en zorgaanbieders.  

 

 

Uitgangspunten  

We werken vanuit de handelingsgerichte visie waarbij we diversiteit als kans zien. Passend onderwijs 

is mensenwerk. De relatie tussen de mensen staat altijd centraal. Van werkvloer tot bestuurstafel 

gaat het over mensen en werken we samen. We willen elkaar kennen en herkenbaar zijn. Dit 

betekent dat we investeren in contacten en samen visie ontwikkelen. Daarbij willen we leren en zijn 

we dus altijd op zoek naar het verhaal van de ander.  

Wij zijn in de samenwerking op ons best als: 

- we uitgaan van vertrouwen 

- we een positieve houding aannemen 

- we ons richten op positieve invloeden 

- we transparant zijn in ons handelen 

- we ons veilig voelen om te delen 

- we ons richten op de cirkel van invloed 

- we elkaars unieke talenten, sterke en zwakke punten en manier van werken respecteren 

- we onszelf uitdagen 

- we lachen en samen plezier maken.  
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4. Waar gaan we heen? 

In dit hoofdstuk staan de doelen voor de komende vier jaar gegroepeerd in vier thema’s. In de 

jaarplannen zullen deze vier thema’s nader uitgewerkt worden met activiteiten.  

 

 

 

De verbetering van de aansluiting onderwijs-zorg krijgt in alle geledingen de hoogste prioriteit als 

ontwikkeldoel voor de komende jaren. In het bestuur wordt dit genoemd als een voorwaarde om tot 

beter passend of inclusiever onderwijs te kunnen komen.  

Door in te zetten op de samenwerking hopen we de volgende doelen te bereiken: 

1. Door samenwerking in het voorschools veld (bijvoorbeeld door het uitbreiden van de inzet 

van peuterconsulenten* in de hele regio en door meer aandacht op IKC vorming en de 

samenwerking daarbinnen) stromen minder kinderen als vierjarige al gespecialiseerd 

onderwijs in of, als ze het wel doen, vooral met het perspectief op doorstroom naar zo 

regulier mogelijk (dan terug te zien in groei doorstroom van so naar sbo en regulier of sbo 

naar regulier). 

 

 

 

 

2. Er zijn onderwijszorgarrangementen (via Zeeuwse inkoop) beschikbaar voor veel 

voorkomende situaties in regulier onderwijs (oza). Deze oza zijn bij alle tien gemeenten 

inzetbaar vanuit een gezamenlijke besluitvorming tussen onderwijs en zorg (eventueel via 

gemeente en SWV).  

3. Er zijn collectieve onderwijszorgarrangementen beschikbaar voor in ieder geval 

gespecialiseerd onderwijs.  

4. Het OOGO/ de REA is inhoudelijk betekenisvol.  

5. Er wordt door uitvoering van gezamenlijke plannen met gemeenten en zorgaanbieders 

minder handelingsverlegenheid ervaren bij gedragsproblemen in de scholen. Dit kan door 

zorg op school/ multidisciplinaire teams, preventie, scholing. Ook is er een rol voor het 

versterken van de communicatievaardigheden van scholen en professionals onderling. 

* In de gemeente Tholen is in 2019 uit onderwijsachterstandsmiddelen een pilot ontstaan 

in nauwe samenwerking met de afdeling jeugd en de twee samenwerkingsverbanden Kind 

op 1 en Berséba: de peuterconsulent. Middels de inzet van deze consulent is de instroom 

van kleuters in de lokale ozavoorziening in twee jaar tijd drastisch teruggelopen.  
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6. Er zijn minder dan 5 langdurig thuiszitters per jaar en als ze er zijn, ontvangen ze passend 

onderwijs op de locatie waar ze zijn.  

7. Het aantal vrijstellingen onder 5a (vrijstelling van de leerplicht vanwege lichamelijke of 

psychische beperking) stijgt niet. Het onderwijs (evt. SWV) heeft een stem in de 

vrijstellingsprocedure. 

8. Er is overeenstemming met de gemeenten over leerlingenvervoer. Ofwel de verordening is 

aangepast, ofwel er zijn beleidsafspraken voor meer voorkomende vervoersvraagstukken als 

bijvoorbeeld de Trampolinegroep, vervoer naar een verder weg gelegen, maar beter 

passende locatie.   

 

 

 

Het versterken van de basisondersteuning wordt als tweede belangrijk thema genoemd voor de 

komende jaren. Het project rond hoogbegaafdheid en de opstart van de Trampolinegroep worden als 

goede voorbeelden genoemd. Waar nog nader over gesproken moet worden zijn bijvoorbeeld 

groepsarrangementen, AB-ers in een meer preventieve rol inzetten (coaching, teamniveau), scholing 

rond traumasensitief lesgeven, gedragsproblemen of pedagogische tact. 

Onze huidige beschrijving van de afspraken rond de basisondersteuning zijn nog actueel. Door in te 

zetten op de samenwerking tussen de schoolbesturen hopen we de volgende doelen te bereiken: 

9. Kind op 1 voldoet minimaal aan de landelijke norm basisondersteuning. 

10. Bij het meten van wat goed gaat wordt in 2025-2026 nog meer gerapporteerd over 

gezamenlijke kennisdeling en impact op het primaire proces (als geheel).  

11. In de bestuursvergadering staan inhoudelijke onderwerpen als professionalisering, 

basisondersteuning en inclusie op de agenda.  
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12. De verhouding inzet in preventieve activiteiten en arrangementen verschuift naar meer 

preventie. 

13. Deelnamepercentage gespecialiseerd onderwijs is gedaald t.o.v. februari 2022.  

14. Het arrangement “De Trampolinegroep” levert in minimaal 60% van de gevallen op dat 

leerlingen op de reguliere basisschool kunnen blijven.  

15. We kennen de goede voorbeelden rond inclusiever onderwijs; hebben de succescriteria 

bepaald en deze gedeeld. Het ambitieniveau is vastgesteld en scholen kunnen zich daaraan 

meten. Er is differentiatie in tempo en in ambities (in de planperiode) mogelijk.  

16. Leerlingen die naar VO gaan worden goed overgedragen en vinden daar een passende plek.  

17. Er zijn contacten met de PABO om de aandacht voor passend onderwijs in de opleiding te 

vergroten. 

 

 

 

Het derde thema is de verbinding tussen regulier en gespecialiseerd onderwijs. Deze verbinding is 

nog vrij indirect. Samen vormen zij een dekkend netwerk, maar het zijn nog vrij gescheiden 

systemen. Animo om meer samen te doen is er wel. Er zijn enkele leerlingen die van beide 

onderwijssystemen gebruik maken. Dit kan worden uitgebreid. Het Trampolineproject kan ook als 

voorbeeld gezien worden. Na de fusie is er nog één schoolbestuur voor gespecialiseerd onderwijs 

actief in de regio. Daarnaast valt één SBO-school onder een schoolbestuur voor regulier onderwijs. 

We zijn net gestart in de procedures meer tot elkaar te komen door vanuit vertrouwen 

toelaatbaarheidsverklaringen met een langere looptijd af te geven en de tijd die we winnen meer in 

dialoog te gaan om doorstroom te bevorderen. De basisscholen zien mogelijkheden in co-teaching en 

er liggen wellicht kansen in ‘Samen naar schoolklassen’ om nog meer thuisnabij onderwijs te 

verzorgen. Ook de contacten tussen voltijds hoogbegaafdenonderwijs en de basisscholen kunnen 

worden versterkt om aan kennisdeling te doen en meer kinderen te bereiken. Dit geldt ook voor de 

taalexpertisecentra. 

Door in te zetten op de samenwerking tussen speciaal en regulier hopen we de volgende aanvullende 

doelen te bereiken: 

18. Er is t.o.v. 2021 een  groei in doorstroom van so naar sbo en regulier of van sbo naar regulier. 

19. In de IKC+ locaties in Middelburg (Het Schor) en Goes (De Marel) zijn zorgklassen waardoor 

de instroom vanuit m.n. dagcentra vloeiender verloopt en er minder individuele 

instroomarrangementen nodig zijn. Kinderen met beperkingen op de grens tussen zorg en 

onderwijs nemen hierdoor deel aan onderwijs (doel 5: Het aantal vrijstellingen onder 5a 

stijgt niet). 
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20. Op de zes locaties voor gespecialiseerd onderwijs ( SBO+ De Meie, SBO+ De Geluksvogel, 

Kindcentrum Het Schor, Kindcentrum De Marel, SO OdyZee en SO De Sprienke) zijn 

verbindingen met reguliere scholen middels arrangementen, personele inzet, scholing of 

kennisdeling als stage/visite.  

 

 

 

 

 

 

Het vierde thema komt uit de verbeteraanpak passend onderwijs. In die verbeteraanpak van het 

ministerie uit 2020 is er een duidelijke opdracht aan samenwerkingsverbanden om de rol van ouders 

en leerlingen te versterken in de procedures. Dat heeft o.a. zijn beslag gekregen in een op te richten 

ouder- en jeugdsteunpunt. We willen meer zelf communiceren via mail met ouders over de 

procedures. De OPR vroeg aandacht voor het verbeteren van de informatie die de scholen zelf 

brengen over passend onderwijs en het samenwerkingsverband. Ook ligt er wat ons betreft een 

samenwerkingsopdracht met de GGD, huisartsen, kinderopvangorganisaties, jeugdhulp en 

gemeenten in dit kader. Zij ontmoeten ouders die de weg niet weten en zij zijn ook een 

informatiebron voor ouders bij vragen over onderwijs en moeten dus ook zelf over de juiste 

informatie beschikken.  

Het op te richten oudersteunpunt zien we als kans om nog meer aan te sluiten bij ouders en 

leerlingen. We denken aan ouders die ons niet kennen (en wel de behoefte zouden hebben), aan 

ouders die behoefte hebben aan contacten met andere ouders, aan rechtstreekse contacten en 

informatievoorziening vanuit Kind op 1 naar ouders en naar de verbetering van de 

informatievoorziening die partners voor en over ons verzorgen (scholen, GGD e.d.). Tevens 

benoemden we al eerder de inzet op de communicatie als men het niet eens is.  

Door in te zetten op de samenwerking met ouders en leerlingen hopen we de volgende doelen te 

bereiken: 

21. De informatie op de website is laagdrempelig. 

22. Er is een oudersteunpunt waarbij laagdrempelig ruimte is voor een luisterend oor, advies en 

informatie en indien gewenst ouderbijeenkomsten en peercontacten. 

23. De kinderraad is actief betrokken op o.a. het thema inclusie.  

24. GGD medewerkers, huisartsen, kinderopvangorganisaties, jeugdhulpaanbieders en 

gemeenten hebben goede informatie over Kind op 1 voorhanden en verwijzen naar Kind op 1 

of betrekken of raadplegen het samenwerkingsverband.  
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5. Doen we wat we zeggen? 
 

Om te weten of we nog op koers zijn met onze plannen moeten we een onderzoekende houding 

aannemen, kengetallen verzamelen en analyseren. In het kwaliteitsbeleid hebben we de afgelopen 

jaren slagen gemaakt. Het proces ziet er als volgt uit: 

 

Bij elke stap hebben we instrumenten die we cyclisch inzetten en rapportages die we produceren. Zie 

hiervoor het document Monitoring en rapportages.  

1.  Verzamelen 

Bij stap 1 gaat het vooral om de kengetallen die we verzamelen. Die kengetallen passen bij de 

beoogde resultaten. We maken hiervan nu nog een aparte rapportage. Verder leggen we ons oor te 

luisteren bij belanghebbenden. We vragen scholen jaarlijks een schoolopvraag in te vullen. 

2.  Plannen 

Eens in de vier jaar maken we een ondersteuningsplan. Hierin ligt de nadruk op lange termijnbeleid. 

Elk schooljaar maken we een jaarplan waarin de activiteiten uitgewerkt worden die gaan helpen de 

lange termijn visie te verwezenlijken. In de begroting en meerjarenbegroting wordt de link gelegd 

tussen de plannen en de financiën. Ook wordt hierin het formatieplan opgenomen.  

3.  Evalueren 

Eens per vier jaar evalueren we het ondersteuningsplan. Twee keer per jaar evalueren we het 

jaarplan. In het jaarverslag evalueren we het kalenderjaar en leggen we verantwoording af op onze 

maatschappelijke doelstellingen en uitgaven. 

4.  Reflecteren 

Bij de evaluaties betrekken we de kengetallen en ook zorgen we dat we informatie van 

belanghebbenden hebben. Wat horen we in het veld? Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Drie 

keer per jaar organiseren we IB klankbordgroepbijeenkomsten, de ondersteuningsplanraad wordt 

bevraagd, we luisteren bij het loket naar signalen, we vragen ambulant begeleiders naar hun 

ervaringen, we zetten tevredenheidmetingen uit met ruimte voor een verhaal en met elke 

https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Monitoring-en-rapportages.docx
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bestuurder wordt een gesprek gevoerd over hun reflecties. Vaak hebben zij dit gesprek zelf goed 

voorbereid met hun scholen.  

5.  Communiceren 

Naast het geven van goede informatie is het delen van successen en vertellen van verhalen van 

belang voor de verbinding. We zijn meer nieuwsbrieven gaan maken en mailen, we hebben filmpjes 

gemaakt die we delen en het jaarverslag is inhoudelijk aangescherpt. De komende tijd zal de 

communicatie voor ouders over en vanuit het oprichten van het oudersteunpunt veel aandacht 

krijgen.  

6.  Onderzoekende houding 

Alle medewerkers wordt gevraagd een open en nieuwsgierige houding te hebben. Met hen worden 

ontwikkelgesprekken gevoerd. We sluiten ons aan bij netwerken en gaan daar waar nodig de dialoog 

aan. Kind op 1 is bekend in de regio vanwege het zoeken naar verbinding en het netwerken.  
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6. Hoe organiseren we dat? 
 

Samenwerkingsverband Kind op 1 regelt de ondersteuning vanuit de wetgeving passend onderwijs  

voor basisschoolleerlingen uit de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Tholen, Reimerswaal, 

Schouwen-Duiveland, Kapelle, Goes, Noord-Beveland en Borsele.  De schoolbesturen hebben 

hiervoor een stichting opgericht. Kind op 1 is als volgt ingericht: 

 

 

Toezicht en bestuur 

Het bestuur bestuurt. Op de website is te zien welke schoolbesturen samen het algemeen en 

dagelijks bestuur van Kind op 1 vormen. Het intern  toezicht is belegd bij een raad van toezicht 

bestaande uit 3 externen. Hiermee voldoet het samenwerkingsverband aan de code goed bestuur.  

Medezeggenschap 

De medezeggenschap heeft twee organen: de ondersteuningsplanraad en de MR-personeel. Over 

het ondersteuningsplan heeft de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht. Deze raad bestaat uit 

twaalf leden, gekozen door de MR-en van de basisscholen van Kind op 1. De helft van de leden zijn 

personeelsleden, de andere helft zijn ouders. Naast instemmingsrecht op het beleidsplan adviseert 

de ondersteuningsplanraad het bestuur over allerlei beleidsontwikkelingen en wordt hen ook altijd 

gevraagd in te stemmen met de begrotingen.  

Omdat Kind op 1 personeel in dienst heeft is er ook een medezeggenschapsraad-personeel. De drie 

leden komen voort uit en worden gekozen door werknemers in dienst van de stichting of 

werknemers die vanuit de aangesloten schoolbesturen werk doen voor Kind op 1. Zij buigen zich op 

alle regelingen en beleidswijzigingen die op het personeel invloed hebben, hebben instemmingsrecht 

op velerlei personele regelingen en kunnen ook breed adviseren. 

Kantoor en medewerkers 

De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband ligt in handen van een directeur. Zij wordt 

bijgestaan door de controller bedrijfsvoering en een secretariaat. Het secretariaat ondersteunt ook 

https://swvkindop1.nl/over-ons/schoolbesturen-en-scholen/
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de loketmedewerkers en de TLV-commissie. De ambulant begeleiders bezoeken de scholen en 

begeleiden de arrangementen.  
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7. Onze werkwijze 
 

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 worden specialisten in het schoolbestuur of vanuit 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. 

Bij Kind op 1 hebben we eigen standaarden voor basisondersteuning. Zij zijn opgenomen in het 

document basisondersteuning. Eind 2021 is een landelijke norm voor basisondersteuning 

verschenen. Die zullen we binnen Kind op 1 gaan hanteren als minimum, aangevuld met onze eigen 

standaarden. 

Alle scholen krijgen een bedrag per leerling voor de basisondersteuning (zie de begroting voor de 

actuele bedragen). In verreweg de meeste gevallen wordt dit bedrag omgezet in extra tijd voor intern 

begeleiders.  

Extra ondersteuning 
 

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

Hiervoor biedt het samenwerkingsverband ondersteuningsmogelijkheden. Als basis krijgen alle 

scholen een bedrag per leerling voor personele inzet voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben (zie de begroting voor de actuele bedragen). In verreweg de meeste gevallen wordt dit 

bedrag omgezet in extra tijd voor onderwijsassistenten. Er kunnen daarnaast arrangementen 

(waaronder een toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd worden bij het loket. De intern begeleider 

van de school plant een gesprek. Er wordt in ieder geval gesproken met de leerling, de ouders en de 

leerkracht. De opbrengst van de gesprekken/ het gesprek is een aanvraagvoorstel waarin beschreven 

staat: 

 

• de onderwijsbehoeften van de leerling 

• het doorlopen voortraject 

• de onderbouwing waarom men niet meer zelfstandig aan de onderwijsbehoeften kan voldoen 

• de wensen en behoeften van het kind  

• de ondersteuningsbehoeften van de school 

• de wensen en behoeften 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 digitaal via KindKans 

geüpload naar het samenwerkingsverband.  

https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2020/04/Standaarden-basisondersteuning.pdf
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Stappenplanbasisondersteuning-basisondersteuningin6stappen.pdf
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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. Als school en ouders niet op één lijn 

zitten dan wordt er contact gezocht en wordt er met partijen gesproken.  

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?  Zo ja, dan wordt een arrangement beschreven en in het geval van ambulante 

begeleiding afgesproken welke persoon 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 schoolweken 

maximaal van compleet aangeleverd dossier tot de start van het arrangement op de reguliere 

school).  

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 met toegangsmedewerkers vanuit de 

gemeenten die zorgarrangementen kunnen opstarten.  

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. 

Soms 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. 

• 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. 
 

 
In het document scholen voor gespecialiseerd onderwijs is een overzicht opgenomen van de scholen 

voor speciaal en speciaal basisonderwijs. 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 samenwerkingsverband van die scholen 

en de gemeente. Dat geldt ook voor leerlingen waarvan ouders de voorkeur geven aan een school 

met reformatorische grondslag.  

https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Overzicht-scholen-gespecialiseerd-onderwijs-SWV-Kind-op-1-1.docx
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Door het ministerie is voor 2 doelgroepen leerlingen een aparte regeling getroffen. Het gaat om de 

oude cluster 1 en cluster 2 leerlingen. Voor leerlingen met behoeften gekoppeld aan visuele 

beperkingen (blind en slechtziend, cluster 1) heeft het samenwerkingsverband afspraken met VISIO. 

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

slechthorend, ernstige taalontwikkelingsstoornis, cluster 2) heeft samenwerkingsverband Kind op 1 

afspraken met Auris zowel voor ambulante arrangementen als met SO De Kring/ SO Montaal voor 

eventuele plaatsing.  

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

(LWOE). Zij bieden aanvullende expertise en ondersteuning. Zie voor deze afspraken de informatie 

op de website. 

Klachten en bezwaren 

Waar mensen werken zijn zij het soms ook oneens. Het samenwerkingsverband is een netwerk van 

alle schoolbesturen, maar heeft de opdracht onafhankelijk te zijn en het belang van het kind voorop 

te stellen. Vanuit die rol kunnen we vaak ook bemiddelen tussen school en ouders bijvoorbeeld. Bij 

een verschil van mening tussen ouders, scholen, besturen en/ of Kind op 1 zelf is de eerste stap een 

goed gesprek tussen de partijen. Als het niet lukt om het meningsverschil zelf op te lossen, kan het 

helpen wanneer een derde partij bemiddelt of advies geeft. Lukt het niet om op deze manier tot een 

oplossing te komen, dan kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling van Kind op 1. Kind op 

1 is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO en 

de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de stichting onderwijsgeschillen. Op de website van 

deze stichting is te lezen over voor welke geschillen welke commissie is. www.onderwijsgeschillen.nl 

Privacy  

Om haar wettelijke taken uit te kunnen voeren heeft het samenwerkingsverband persoonsgegevens 

en soms ook medische gegevens van de leerling nodig.  Omdat het om wettelijke taken gaat is het 

verwerken van die gegevens toegestaan. We vinden het belangrijk dat ouders altijd op de hoogte zijn 

welke informatie er wordt uitgewisseld en wat er met de informatie gebeurt. Ouders hebben ook 

recht op inzage in het dossier van hun kind. Kind op 1 werkt met Kindkans, een beveiligd en hiervoor 

ingericht programma. Kind op 1 heeft ook een privacyreglement. De functionaris persoonsgegevens 

helpt ons werkwijzen en procedures scherp te houden.  

Financiën 

De stichting krijgt het grootste deel van zijn middelen vanuit het ministerie. Door aanpassingen van 

regelingen wijzigt er regelmatig iets in de beschikkingen, maar het is geen open eindfinanciering. Na 

vaststelling van de bedragen worden de vaste kosten berekend. Dit gaat vooral over de kosten van 

de leerlingen met toelaatbaarheidsverklaringen in speciaal (basis)onderwijs. Andere grote posten zijn 

de personeelslasten en de bijdragen die de scholen krijgen voor de basisondersteuning en de extra 

ondersteuning. Wat overblijft is in te zetten voor overig beleid.  

We moeten in het ondersteuningsplan opnemen hoe we omgaan met financiële uitputting. Indien de 

verplichte overdracht aan SBO (betalen van de toelaatbaarheidsverklaringen) op basis van de 

teldatum niet betaald zou kunnen worden vanuit de ontvangen Rijksbijdrage lichte ondersteuning 

dan moeten besturen bijdragen middels een bedrag per basisschoolleerling. Indien verplichte 

overdracht voor SO-deelname (betalen van de toelaatbaarheidsverklaringen) op basis van de 

teldatum niet betaald zou kunnen worden vanuit de ontvangen Rijksbijdrage zware ondersteuning 

dan moeten de schoolbesturen bijdragen middels een bedrag per leerling. Dit bedrag wordt bepaald 

https://swvkindop1.nl/partners/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/


23 
 

door alle basisschool- en SBO-leerlingen mee te laten tellen. Gezien de inkomsten licht en zware 

ondersteuning en de trend in uitgaven aan SBO en SO is de kans op uitputting gering te noemen. 

Aansluitend op het ondersteuningsplan wordt een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld. Elk 

kalenderjaar wordt er in de planning- en controlecyclus bekeken of er veranderingen zijn in de 

financiële risico’s die moeten worden meegenomen in de meerjarenbegroting (inclusief 

formatieplan). Later in het jaar volgt de jaarbegroting. In de nieuwe systematiek kunnen de 

begrotingen op één moment in het jaar opgesteld worden. Drie maal per jaar wordt de financiële 

stand van zaken gerapporteerd. Op deze wijze blijven we in control en kunnen we op tijd bijsturen.  

De financiering van het passend onderwijs wordt vereenvoudigd. We gaan naar één teldatum (1 

februari). Dit gaat vooral betekenen dat we eerder weten waar we financieel aan toe zijn. Mocht dit 

leiden tot een onevenredige groei van aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen na 1 februari dan 

moeten we daar een regeling voor treffen. Op 1 juni van elk jaar wordt gekeken of er sprake is van 

een meer dan gemiddelde toename van plaatsingen in de scholen voor gespecialiseerd onderwijs na 

de teldatum van 1 februari. Als er sprake is van een meer dan gemiddelde toename wordt er een 

door het ministerie vastgesteld bedrag passend bij de TLV overgemaakt aan die scholen. Conform het 

beleid van voor de nieuwe financiering wordt voor leerlingen die na 1 februari (en voor einde 

schooljaar) geplaatst worden een bedrag ingehouden bij de verwijzende basisschool. Voor nu 

verwachten we geen duidelijke verschuiving naar na  1 februari en denken met bovenstaande 

afspraken te kunnen voldoen. Indien nodig zullen we bij het opstellen van de meerjarenbegroting 

hier nader bij stilstaan.  
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Bijlage 1 Wat betekent dit voor mij? 
 

Het realiseren van de doelen uit hoofdstuk 4 betekent veel samenwerken, ieder met een eigen rol en 

verantwoordelijkheid. In navolging van de verbeteraanpak passend onderwijs werken we de 

strategie uit per belanghebbende. 

Leerlingen worden: 
- betrokken bij aanvragen voor ondersteuning: wat zijn hun wensen 

- betrokken bij het oprichten van de ouder- en jeugdsteunpunten 

- geïnformeerd via een eigen deel op de website 

- gehoord in hun visie op inclusief onderwijs 

- op school ondersteund in hun onderwijs, of, als dat (tijdelijk) niet kan, voorzien van 

onderwijsachtige activiteiten in de omgeving waar ze zijn 

Ouders: 

- worden betrokken bij aanvragen voor ondersteuning: wat zijn hun wensen 

- worden betrokken bij het oprichten van de ouder- en jeugdsteunpunten 

- weten Kind op 1 beter te vinden 

- krijgen via mail informatie over de procedure bij aanvragen bij Kind op 1 

- kunnen gebruik maken van het oudersteunpunt 

- krijgen of vinden goede informatie over passend onderwijs en Kind op 1 op logische plaatsen 

Leerkrachten: 

- worden betrokken bij aanvragen voor ondersteuning: wat zijn hun wensen 

- hebben een actieve rol bij arrangementen: geven hun wensen en grenzen aan 

- stellen zich lerend op, hebben een actieve rol bij arrangementen 

- kunnen gedragsproblemen objectiveren en hierover effectief communiceren 

- worden bevraagd op hun ideeën over inclusiever onderwijs 

IB-ers: 

- spelen een grote rol bij aanvragen voor ondersteuning: objectiveren de vragen van leerling, 

ouders en leerkracht en stellen een handelingsgerichte aanvraag op 

- hebben een actieve rol bij arrangementen: monitoren de effecten bij leerkracht en leerling 

en helpen in de communicatie met ouders 

- kunnen gedragsproblemen objectiveren en hierover effectief communiceren met de 

leerkracht, teamleden, zorgaanbieders en de directeur 

- stimuleren een positieve mindset 

- zijn een voorbeeld in communicatie met ouders of vragen hulp 

- bespreken met directeuren welke ondersteuning het team nodig heeft om zich verder te 

ontwikkelen in passend onderwijs 

- zorgen samen met directeuren voor juiste informatie op website en in de schoolgids over 

passend onderwijs en Kind op 1 

- ontwikkelen met de directeur en het team een visie op inclusiever onderwijs en maken 

verwachtingen daarin bespreekbaar 

- ontwikkelen met de directeur en het team een visie op IKC-vorming en samenwerking met 

de zorg en communiceren hierover extern met bijvoorbeeld zorgaanbieders en CJG 
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Schooldirecteuren: 

- passen de zorgplicht goed toe, in het belang van de leerling: verwelkomen diversiteit aan de 

poort 

- stimuleren een positieve mindset 

- kunnen gedragsproblemen objectiveren en hierover effectief communiceren met de 

leerkracht, teamleden, zorgaanbieders en ouders 

- communiceren met leerkracht en ouders vanuit het belang van de leerling ook als de 

schoolbelangen zwaar wegen 

- zijn een voorbeeld in communicatie met ouders of vragen hulp 

- bespreken met IB-ers welke ondersteuning het team nodig heeft om zich verder te 

ontwikkelen in passend onderwijs 

- zorgen voor scholing en coaching 

- zorgen samen met IB-ers voor juiste informatie op website en in de schoolgids over passend 

onderwijs en Kind op 1 

- ontwikkelen met de IB-er en het team een visie op inclusiever onderwijs en maken 

verwachtingen daarin bespreekbaar 

- ontwikkelen met de IB-er en het team een visie op IKC-vorming en dan met name 

samenwerking met de zorg en communiceren hierover met bijvoorbeeld gemeenten 

 

Schoolbestuurders: 

- kunnen belangen van samenwerkingsverband en schoolbestuur scheiden, wegen en 

verbinden 

- zijn transparant in hun wensen, twijfels en grenzen 

- zijn een voorbeeld in samenwerken en stimuleren dit 

- stellen in hun beleidskeuzes als bestuurslid van het samenwerkingsverband het belang van 

alle leerlingen in de regio voorop 

- ontwikkelen zelf en in het bestuur van Kind op 1 hun visie op inclusiever onderwijs 

- spreken met hun directeuren én IB-ers over passend onderwijs, inclusiever onderwijs, 

ondersteuningsbehoeften van de scholen en parels 

- faciliteren deskundigheidsbevordering en kennisdeling op deze thema’s en delen daarin 

voorzieningen zodat bijvoorbeeld ook kleine schoolbesturen deel kunnen nemen aan lerende 

netwerken 

Gemeenten: 

- proberen regionaal en provinciaal aan te haken met hun jeugdbeleid, leerlingenvervoer en 

waar nodig onderwijsbeleid  

- voeren OOGO over jeugdbeleid met de samenwerkingsverbanden 

- realiseren samen met het samenwerkingsverband oza, individueel en collectief 

- zoeken met onderwijs en de samenwerkingsverbanden naar mogelijkheden voor preventie, 

bijvoorbeeld door interprofessionele samenwerking tussen zorg en onderwijs te faciliteren 

- richten zich op samenwerking 

 

Zorgaanbieders: 

- willen samenwerken in arrangementen en oza helpen ontwikkelen 

- willen ook de onderlinge communicatie verbeteren om tot effectievere ondersteuning te 

komen 
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Medewerkers van Kind op 1: 

- stellen zich inclusiever onderwijs ten doel 

- brengen good practice in beeld 

- richten zich waar mogelijk en gewenst op preventieve activiteiten 

- oefenen in de gespreksvoering met professionals met een andere visie op wat nodig is 

- zijn een voorbeeld in samenwerken en communicatie 

- blijven in verbinding met de scholen en wat daar leeft  

- leren met en van elkaar 

- zijn gericht op ontmoeting: praten ‘mét’ in plaats van ‘over’  

- stimuleren een positieve mindset bij elkaar en op de scholen 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst en afkortingen 
 

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.  

 

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 een organisatie die passend onderwijs verzorgt voor dove en 

slechthorende leerlingen en leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis. Zij hebben een eigen toegang en criteria.  

Bao-bao het verplaatsen van leerlingen van de ene reguliere naar een andere 

reguliere basisschool.  

Basisondersteuning het aanbod dat een basisschool zelf moet kunnen leveren aan 

leerlingen.  

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin. Elke gemeente heeft als taak de 

jeugdwet uit te voeren. Soms heet de afdeling anders dan CJG.  

Extra ondersteuning het ondersteuningsaanbod dat een basisschool mag aanvragen bij 

het samenwerkingsverband en dat door het samenwerkingsverband 

geleverd en betaald wordt. 

Gespecialiseerd onderwijs Scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

HGW Handelings Gericht Werken: een werkwijze die momenteel veel 

gebruikt wordt in het onderwijs om de ondersteuning voor leerlingen 

te organiseren. 

Indiceren   vaststellen dat iemand in aanmerking komt voor een behandeling. 

Integraal   als iets alles omvat/volledig/ breed. 

Interactie   wisselwerking 

KindKans Een webbased programma waarmee dossiergegevens veilig kunnen 

worden ingelezen door het samenwerkingsverband.  

LVB    licht verstandelijke beperking 

LWOE    landelijk werkverband onderwijs en epilepsie 

Mediation   conflictbemiddeling 

MR-p medezeggenschapsraad voor personeel. Een samenwerkingsverband 

met personeel in dienst (vanaf 2 personeelsleden) moet een MR-p 

hebben.  
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Multidisciplinair Samenwerking tussen professionals met verschillende 

opleidingsachtergronden. 

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

school. 

Ontwikkelingsperspectief een document  dat wordt opgesteld als een kind extra ondersteuning 

krijgt. Hierin staan een uitstroomdoel (voor voortgezet onderwijs) en 

dat wat wordt aangeboden om de leerling te helpen. Ook wel OPP 

genoemd.  

OOGO op overeenstemming gericht overleg. Overleg dat in de wet genoemd 

staat tussen twee partijen over hun beleidskeuzes.  

OPR ondersteuningsplanraad: het medezeggenschapsorgaan van het  

samenwerkingsverband bestaande uit ouders en personeel van de 

scholen. 

OZA onderwijs zorg arrangementen: ondersteuning die én vanuit passend 

onderwijs én vanuit de jeugdwet worden bekostigd.  

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.  

SBO speciaal basisonderwijs. Scholen met kleinere groepen en dezelfde 

einddoelen als regulier onderwijs. Alleen toegankelijk met een TLV 

van een samenwerkingsverband passend onderwijs.  

SO speciaal onderwijs. Nog duurder onderwijs, dus nog kleinere 

groepen. Gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep. Alleen 

toegankelijk met een TLV van een samenwerkingsverband passend 

onderwijs.  

TLV toelaatbaarheidsverklaring. Dit document wordt afgegeven door een 

samenwerkingsverband passend onderwijs en is nodig om naar 

gespecialiseerd onderwijs (SBO en SO) te mogen.  

TLV-commissie commissie die advies geeft over de TLV. Bestaat uit minimaal twee 

deskundigen: de eerste altijd een orthopedagoog, de tweede een 

onafhankelijke deskundige die verstand heeft van het vraagstuk. Op 

basis van de twee adviezen geeft het samenwerkingsverband een TLV 

af.  

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  vermoedelijk niveau op de school voor het vervolgonderwijs (VO). 
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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. 

VO    Voortgezet onderwijs 

Vrijstelling vrijstelling van de leerplicht voor kinderen voor wie deelnemen aan 

onderwijs langdurig niet lukt. Dit wordt geregeld via 

leerplichtambtenaren van de gemeente.  

VVE- beleid beleid voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie: programma’s 

en afspraken waarmee peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 

kleutergroepen werken aan de ontwikkeling van kinderen die iets 

extra’s nodig hebben. 

WPO wet primair onderwijs 
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Bijlage 3 Onderliggende beleidsdocumenten 

 

 
Linken naar 

Ondersteuningsplan 2018-2022 

Jaarverslag 2019 

Jaarverslag 2020 

Jaarplan 2018-2019 

Jaarplan 2019-2020 

Jaarplan 2020-2021 

Meerjarenbegroting vastgesteld in 2021 

Document speciale (basis)scholen 

Document basisondersteuning 

Document Trampolinegroep 

Document monitoring en rapportages 

 

 

 

  

https://swvkindop1.nl/over-ons/formele-documenten/
https://swvkindop1.nl/over-ons/formele-documenten/
https://swvkindop1.nl/over-ons/formele-documenten/
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Evaluatie-Activiteitenplan-2018-2019-Kind-op-1.docx
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Jaarevaluatie-20192020-en-jaarplan-20202021.docx
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Evaluatie-2020-2021-en-jaarplan-2021-2022.docx
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Meerjarenbegroting-2021-2025_vastgesteld-.pdf
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Overzicht-scholen-gespecialiseerd-onderwijs-SWV-Kind-op-1-1.docx
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2020/04/Standaarden-basisondersteuning.pdf
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Arrangement-De-Trampoline.pdf
https://swvkindop1.nl/wp-content/uploads/2022/01/Monitoring-en-rapportages.docx
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Bijlage 4 Leeswijzer wettelijk verplichte onderdelen 
 

Het Ondersteuningsplan beschrijft volgens de wet in ieder geval: 

WPO Artikel 18a, lid 8 Ondersteuningsplan 
 

ondersteuningsplan 

a. de wijze waarop wordt voldaan aan het tweede lid, tweede volzin, 
waaronder tevens zijn begrepen de basisondersteuningsvoorzieningen 
die op alle vestigingen van scholen in het 
samenwerkingsverband aanwezig zijn, 

H7 basisondersteuning 

b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing 
van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de 
scholen, bedoeld in het tweede lid, mede 
bezien in het perspectief van een meerjarenbegroting, 

H7 extra ondersteuning 
 

c. de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale 
scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op 
scholen voor speciaal onderwijs 

H7 extra ondersteuning 
 

d. de procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of 
overplaatsing naar het basisonderwijs van leerlingen van scholen voor 
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs voor wie de periode 
waarop de toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in artikel 40, tiende lid, 
van de Wet op de expertisecentra betrekking heeft, is verstreken, 

H4 samenwerking 
regulier en speciaal 

e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van 
het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 
daarmee samenhangende bekostiging, 

H2 en H4 
 

f. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de 
ondersteuningsvoorzieningen en over de onafhankelijke 
ondersteuningsmogelijkheden voor ouders, 

H4, H7 ouders en extra 
ondersteuning en 
bijlage 1 

g. de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in de 
artikelen 118, vierde lid, en 124, zich voordoen,  

H7 financiën 
 

h. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de 
onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging voor 
materiële instandhouding in een situatie als bedoeld in 
artikel 124, zevende lid, of artikel 125, zesde lid, 

H7 financiën 
 

i. de wijze waarop wordt bepaald of de situaties, bedoeld in artikel 
125b zich voordoen, en  

H7 financiën 
 

j. de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de 
onderscheiden scholen, bedoeld in het tweede lid, is in de overdracht 
van de bekostiging personeelskosten in een situatie als bedoeld in 
artikel 125b, derde lid. 

H7 financiën 
 

 

 

 

 

 

 


