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 SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg 1.

 

1.1 Inleiding 

Het Ondersteuningsplan (OP) van het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg 2018-2022 
borduurt voort op het eerste Ondersteuningsplan 2014-2018. We hebben de visie op onderdelen 

aangescherpt. De kern zit vervat in de woorden: naar meer inclusief onderwijs. 
Er is de afgelopen 4 jaren gewerkt aan het realiseren van een krachtige basisondersteuning, dit met het 

oog op het zo thuisnabij mogelijk bieden van passend onderwijs en indien mogelijk het verlagen van het 

deelnamepercentage aan SBO en SO. De scholen slagen er vaak in om passend onderwijs en mogelijke 
zorg te realiseren, maar we zijn nog niet klaar. De tweede meting SOP (Schoolondersteuningsprofiel) in 

maart-april 2018 laat dit zien.  
We vonden en vinden het ook van groot belang dat we wat betreft extra ondersteuning een passend 

expertiseaanbod hebben. De komende jaren zal de gewenste expertise, de mogelijke verbinding, 
bundeling en uitwisseling van S(B)O-expertise aandacht krijgen. Hoe de expertise meer naar het reguliere 

onderwijs te brengen en hier integreren in het handelingsrepertoire van de leerkrachten, vormen hierbij 

een speerpunt. De kengetallen vertellen dat het deelnamepercentage gedaald is, maar willen we 
financieel ook “gezond” kunnen functioneren, dan ligt er nog een fikse uitdaging op het bord. 

 
Voor de scholen zijn Ondersteuningsteams (OT-s) actief. Het versterken van het handelen van de 

leerkracht, het systeemgericht werken, vraagt nog onverkort aandacht. De OT-s moeten altijd betrokken 

zijn in die situaties waar gedacht wordt aan extra ondersteuning: een plek in SBO of SO.  
Het SWV heeft een BTO (Bovenschools Toetsings Orgaan) ingericht. De eerste jaren beoordeelde het 

BTO de aanvragen ook inhoudelijk en koppelde inhoudelijke bevindingen terug. In de nieuwe planperiode 
zal het BTO met name procedureel toetsen (met een enkele categorie aanvragen die ook inhoudelijk 

worden beschouwd) en verleent een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring). Hieraan ligt ten grondslag dat het 
SWV vindt dat wanneer de betrokkenen in het voortraject (school, ouders/verzorgers, lid OT, andere 

deskundigen en evt. de te ontvangen school) in afstemming een TLV-aanvraag indienen, deze TLV-

aanvraag ook gehonoreerd moet worden. Het BTO wordt zo meer een toewijzend orgaan. 
 

Vertrouwen en transparantie (incl. afleggen van verantwoording) zijn sleutelbegrippen in de samen-
werking. We werkten vanuit solidariteit en we willen dit vasthouden. Dit vraagt verantwoordelijkheid 

nemen voor het SWV, voor samen, voor eigenaarschap in verbinding.  

Het OP beschrijft ook de wijze waarop het SWV mede zorgt voor mogelijke ondersteuning van inhou-
delijke activiteiten voor het scholenveld, voor een snelle schakeling tussen voorzieningen, weinig 

bureaucratie (deregulering) en een transparante verdeling van middelen. In de komende planperiode wil 
het SWV ook kijken in hoeverre het organisatorisch/bestuurlijk en financieel systeem wijziging behoeft. 

Hier wordt ook gedacht aan een mogelijke financiële ondersteuning bij het realiseren van een 

terugkeerperspectief (van S(B)O naar BaO); het eventueel uitwerken van een systematiek dat het geven 
van passend onderwijs voor scholen in deze beter mogelijk maakt en stimulerend werkt. Vooralsnog 

zoeken we de ruimte binnen de huidige middelenverdeling: een combinatie van leerling- / expertise- en 
schoolmodel. We willen verder werken aan een cultuur waarin eigenaarschap, betrokkenheid en dialoog 

belangrijke begrippen zijn. Er is ruimte voor het werken met pilots, ontwikkeltrajecten. Al werkend en 
delend passend onderwijs in de praktijk van alledag verder inkleuren. We willen praktijkverhalen 

gebruiken als inspiratiebron. Dan is het ook van belang dat het plan een meer dynamisch plan is. Nieuwe 

ontwikkelingen en wensen moeten we waar nodig een plek kunnen geven. 
 

Met dank aan iedereen (van leerkracht tot directeur, van IB-er tot klankbordgroep, van bestuur tot 
gemeenten, van OPR tot ketenpartner, van OT-leden tot werkgroepleden) die in de afgelopen jaren een 

bijdrage heeft geleverd om het SWV te laten zijn wat het is en van harte uitgenodigd om ook in de 

komende periode de schouders onder “ons willen” te zetten.  
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NB: in het OP worden stukken tekst blauw aangezet. Hiermee richten we de aandacht op ambities en 
ontwikkeldoelen.  
 
Bestuur van het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden-Limburg  
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1.2 Feiten en cijfers 
Het SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg betreft alle leerlingen in het ( speciaal) 

basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeenten Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw en 
Echt-Susteren.  

In het SWV werken 13 schoolbesturen samen die het bevoegde gezag zijn van 58 Bao scholen, 3 SBO 

scholen en 9 scholen voor SO (voorheen cluster 3 en 4). 
We zien een stabilisering / lichte stijging van het aantal leerlingen in het S(B)O. 

In bijlage 9.3 en 9.4 wordt een overzicht gegeven van de recente leerlingaantallen (conform opgave 
DUO) en de deelnamepercentages aan het S(B)O.  

 
1.3 Het ondersteuningsplan 

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die de schoolbesturen met elkaar in onze regio hebben 

gemaakt in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen hebben 
zorgplicht en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van passend onderwijs. Het maken van het 

ondersteuningsplan is een wettelijke taak waarin het SWV vast legt hoe men passend onderwijs in de 
regio realiseren. Het Ondersteuningsplan wordt minimaal om de vier jaar herzien.  

Het ondersteuningsplan beschrijft volgens de wet: 

a. de wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen (dekkend netwerk) voor extra 
ondersteuning wordt georganiseerd met als doel dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een 
zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen; 

b. De procedure en de criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van 
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, inclusief een 

meerjarenbegroting; 

c. De procedure en criteria voor de toelaatbaarheid en plaatsing van leerlingen op speciale scholen 
voor basisonderwijs in het SWV en op scholen voor speciaal onderwijs, met inbegrip van de 

advisering daaromtrent; 
d. De procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing en overplaatsing naar het 

basisonderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs; 

e. De beoogde basiskwaliteit waaraan alle scholen dienen te voldoen; 
f. De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende bekostiging; 
g. De wijze waarop is voorzien in informatieverstrekking aan ouders, met inbegrip van informatie 

over ondersteuningsvoorzieningen, de wijze waarop persoonsgegevens mogen worden gebruikt 

en worden verwerkt en beschermd; 
h. De wijze van bekostiging van het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs; incl. de 

afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor 
leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in het (v)so, inclusief de 

afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen aan het samenwerkingsverband 
door scholen bij een ontoereikend budget voor zware ondersteuning. 

i. De wijze waarop het SWV OOGO (op overeenstemming gericht overleg) voert met de betrokken 

gemeenten t.b.v. de afstemming met jeugdhulp en voorschoolse educatie; 
j. De wijze waarop afstemmingsoverleg wordt gevoerd met het SWV VO; 

k. Iedere vier jaar wordt het ondersteuningsplan vastgesteld volgens het wettelijke kader. 

Het ondersteuningsplan wordt uitgewerkt in activiteitenplannen per schooljaar waarin de doelstellingen 
worden geconcretiseerd en in benodigde activiteiten worden uitgeschreven.  

1.4 Samenhang met andere documenten en de kern uit evaluaties door de scholen 

In het verzamelen van bouwstenen voor het Ondersteuningsplan 2018-2022 hebben de samenwerkende 
partners een geactualiseerde hoofdlijnennotitie opgesteld. Deze notitie mag gezien worden als een 

koersdocument. 

De basis voor dit ondersteuningsplan vormen de afzonderlijke ondersteuningsprofielen van alle betrokken 
scholen en de gemeenschappelijke ambities / ontwikkeldoelen van de besturen (zie verder 3.1).  
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Op basis van de geactualiseerde hoofdlijnennotitie zijn werkgroepen (incl. deelname externe specialisten 
en ketenpartners) aan de slag gegaan om de verschillende thema’s uit te werken. De opbrengsten, ook 

uit verzamelde evaluaties, ervaringen en wensen, zijn in gezamenlijke bijeenkomsten van directeuren, IB-
ers, Ondersteuningsteamleden en bestuurders besproken en aangescherpt / aangevuld.  

Het OP is mede gebouwd op evaluaties en wensen uit en van het werkveld, incl. opbrengsten van 

activiteiten waar ook ketenpartners bij betrokken waren. Wat wordt aangegeven door de scholen: 
Wat lukt beter? 

 Het lukt steeds beter om met en voor leerlingen verantwoord en passend 

maatwerkarrangementen uit te voeren; 
 Externe ondersteuning, consultaties, inzet expertise Ondersteuningsteam, incl. CJG vaak goed en 

helpend; 

 Er wordt meer vroegtijdig / preventief gehandeld, er is wel nog winst te halen; 

 Kennis en kunde / vaardigheden zijn gegroeid; 

 Goede samenwerking met ouders; 

 Klassen- en groepsdoorbrekend werken biedt mogelijkheden.  

Grenzen en hindernissen? 
 Extreme, complexe gedrags- / werkhoudingsproblemen; 

 Grote niveauverschillen en vaak grotere- / gecombineerde groepen; 

 Instromers met complexe ondersteuningsvragen; 

 Problematische en gecompliceerde gezinssituaties / opvoedingswerkelijkheden / armoede;  

 Meer mandaat voor CJG-ers om door te zetten naar 2e lijn en ook actief te zijn wanneer ouders 

geen hulpvraag hebben c.q. geen hulpvraag kunnen formuleren; 

 Vluchtelingen en nieuwkomers; 

 Huidige organisatie van het onderwijs; we komen er niet met “alleen” het 

leerstofjaarklassensysteem; nieuwe / andere organisatievormen zijn van belang; 

 Handelingsverlegenheid van “ons”; versterken van het systeem (leerkracht, bouw / unit, team) 

Tot slot mag opgemerkt worden dat de druk op de scholen groot is. Het is voor de scholen erg belangrijk 
dat men goed toegerust is, voldoende middelen ter beschikking gesteld worden, er meer expertise S(B)O 

en ondersteuning tot in de klas ingezet kan worden en er uitgewisseld / gedeeld wordt (denk hierbij ook 

aan actieve professionele leergemeenschappen). Zie ook paragraaf 8.5: begroting (waarin de 
mogelijkheid voor het aanvragen van pilots wordt beschreven). Meer handen in de klas etc. wordt alom 

geroepen. De ruimte hiervoor is beperkt. De Overheid / politiek kiest mondjesmaat voor 
budgetverruiming. We lopen in het onderwijs tegen grenzen aan. 

In het voor u liggende ondersteuningsplan wordt eerst de visie van het SWV beschreven. De visie geeft 

sturing aan de organisatie en inrichting van zowel de inhoudelijke als financiële kant van passend 
onderwijs in het SWV PO 31-02 Midden-Limburg. 
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 Missie en Visie  2.

2.1 Missie van het SWV 
Het mission statement van het verband is:  

“Ons Samenwerkingsverband biedt thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 
3-14 jaar zodat zij zich optimaal in een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kunnen ontwikkelen”. 
 
Dit realiseren we door: 

1. Basiskwaliteit en een hoog ambitieniveau van basisondersteuning (HGW niveau 1-4) op alle 

scholen of clusters van scholen. Een goed pedagogisch klimaat vormt hierbij als het ware de 
voedingsbodem. 

2. Binnen de basisondersteuning bieden onze scholen maatwerkarrangementen (HGW niveau 4) 
voor kinderen die dat nodig hebben.  

Basisscholen worden daarbij geholpen door specialisten uit (regionale) ondersteuningsteams. 

Preventie en hoge verwachtingen zijn sleutelwoorden. 
3. Een gedifferentieerd en dekkend aanbod voor extra ondersteuning, met mogelijkheden voor 

partiële deelname en symbiose (HGW niveau 5a-SBO en 5b-SO). Krachtige samenwerking S(B)O 
mogelijk in “samengevoegde” multidisciplinaire expertiselocaties / -centra.   

4. Doorgaande lijn in voorschoolse voorzieningen – primair onderwijs – voortgezet onderwijs en 
resultaatgerichte samenwerking en afstemming met ouders, relevante maatschappelijke 

instellingen / jeugdhulp en gemeenten. 

5. Effectief bestuur en organisatie die opbrengstgericht werkt en zich transparant verantwoordt. 
6. Beschikbare middelen in te zetten vooral op doorontwikkeling krachtige basisondersteuning en op 

basis van ondersteuningsbehoeften bij de  maatwerkarrangementen. 
 

Het SWV heeft de ambitie om in relatie met de vereveningsopdracht het deelnamepercentage aan het 

SBO en het SO in 2019-2020 terug te brengen tot in totaal 3%. Een enorme uitdaging en waar passend 
en verantwoord: prima. Om deze doelstelling te bereiken zullen alle basisscholen in 2022 krachtige 

basisondersteuning bieden conform de standaarden / indicatoren zoals neergelegd in het 
Schoolondersteuningsprofiel, zodat meer leerlingen in het reguliere basisonderwijs kunnen worden 

opgevangen. 
Het voorgaande heeft ook consequenties voor de inrichting van het expertiselandschap: hoe expertise 

meer naar de werkvloeren van de basisscholen te brengen en zo ook het reguliere onderwijs verder te 

versterken, hoe zien de expertiselocaties eruit (van verbinding in en met het basisonderwijs / 
basisscholen tot en met bepaling van waar en welke expertisecentra hebben we in de toekomst nodig. De 

ALV heeft op dit thema een externe adviseur een opdracht gegeven. Einde schooljaar 2017-2018 worden 
de uitkomsten verwacht, waarna verdere uitwerking en verdieping in 2018-2019 e.v. plaats heeft. 

Het is in het verlengde hiervan belangrijk dat SO- en SBO-vertegenwoordigers elkaar ontmoeten: 

uitwisselen, delen en samen op weg naar het gewenste toekomstbeeld en toekomstperspectief. 
Dit zal in 2018-2019 geïnitieerd en georganiseerd worden.  

  

2.2 Visie  
 
“Naar meer thuisnabij inclusief onderwijs: waar mogelijk, waar passend, waar verantwoord”. 
 
Iedere jeugdige en jong volwassene moet de kans krijgen gezond en veilig op te groeien en zijn of haar 

talenten te ontwikkelen, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden. Hierbij richten we ons op wat 
kinderen wel kunnen. Kinderen en jeugdigen moeten de kans krijgen zich goed /optimaal voor te 

bereiden op hun toekomst, waarbij van de jeugdige of jong volwassene een positieve participatie aan de 
maatschappij wordt verwacht en zo volwaardig mogelijk burgerschap kan worden ingevuld. We geven 

samen met onze (keten)partners – waaronder gemeenten – vorm aan een integrale aanpak. Hierbij 

werken we handelingsgericht: de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen staan centraal. Met 
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ondersteuning die optimaal is aangepast aan wat kinderen nodig hebben om gezond, veilig en succesvol 
te kunnen opgroeien. Dit doen we in nauwe samenwerking en afstemming met de ouders. 

Kwaliteit van onderwijs is een voorwaarde en de belangrijkste pijler onder passend onderwijs. Kwalitatief 
sterke scholen en een goed functionerend systeem van jeugdhulp werken hierin nadrukkelijk versterkend. 

Goed onderwijs is voor alle leerlingen noodzakelijk maar in het bijzonder geldt dit voor leerlingen met 

extra / specifieke ondersteuningsbehoeften. Er worden hogere eisen gesteld aan het onderwijs voor deze 
groep leerlingen. 

Met extra inzet en deskundigheid moeten we proberen de doelstelling van passend onderwijs waar te 
maken. Dit betekent ook investeren in pedagogische en didactische kwaliteiten van leerkrachten, een 

pedagogisch klimaat van hoge verwachtingen in een opbrengstgerichte schoolcultuur.  
Scholen worden door het SWV ook uitgedaagd om te experimenteren met nieuwe vormen van 

onderwijs(organisatie/-inhoud) en variaties binnen het leerstofjaarklassensysteem met het oogmerk, 

dat meer kinderen de mogelijkheid hebben om op de basisschool te blijven. 
Het SWV stimuleert en ondersteunt ons willen: optimale afstemming op talenten en mogelijkheden van 

het kind. 
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 Beoogde resultaten passend onderwijs 3.
 

3.1 Startsituatie 
Om de actuele situatie goed in kaart te brengen hebben alle scholen m.b.v. een webbased digitale scan 

de tweede meting uitgevoerd wat betreft de huidige stand van zaken betreffende de onderscheiden 

standaarden en bijbehorende indicatoren.  
Op basis van deze gegevens hebben de scholen hun tweede ondersteuningsprofiel opgesteld. Het 

schoolondersteuningsprofiel beschrijft enerzijds de ondersteuning die de school nu al kan bieden, 
anderzijds beschrijft het ook de ambities en ontwikkeldoelen van de school en hoe men in de periode 

2018-2022 toewerkt naar het realiseren van krachtige basisondersteuning. 
Voordat het ondersteuningsprofiel definitief is vastgesteld hebben de betrokken schoolbesturen samen 

met hun scholen het bestuurlijk ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit bestuursprofiel is ook aangegeven 

welke ambities / ontwikkeldoelen op bestuursniveau worden opgepakt.  
Voor zowel het school- als het bestuurlijk ondersteuningsprofiel zijn one-pages gemaakt: een 

samenvatting op hoofdaspecten. 
In bijlage 9.7 (website) zijn de resultaten van de tweede meting van alle scholen weergegeven. 

De S(B)O scholen hebben d.m.v. hun schoolondersteuningsprofiel aangegeven wat hun huidige expertise 

is m.b.t. de ondersteuning van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte die nu in hun 
scholen onderwijs ontvangen. Daarbij is ook aangegeven welke expertise deze scholen kunnen inzetten 

t.b.v. de basisscholen. In paragraaf 3.3.2. worden de SBO en SO scholen geduid.  
In bijlage 9.6 (website) (notitie “Van arrangeren en toewijzen”) wordt de werkwijze van de 

Ondersteuningsteams en het BTO beschreven. Ook worden de S(BO-scholen genoemd. Voor de (actuele) 
expertise van de verschillende S(B)O-scholen wordt naar de websites van de scholen verwezen. 

Op de websites van de verschillende scholen vindt u ook het ondersteuningsprofiel van de school. 

 
3.2 Waar zijn we op gericht, wat willen we realiseren?  

 
3.2.1 Vormgeving zorgplicht 

In de WPO is bepaald dat indien de toelating van een leerling die een afgestemd arrangement of extra 

ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, de weigering niet plaats vindt dan nadat het bevoegd gezag 
er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 

de schoolondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere 
school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan worden verstaan een andere basis-

school binnen en buiten het SWV, maar ook een school voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. 

Nadrukkelijk verwijzen we voor een uitgebreide beschrijving naar bijlage 9.6: “Arrangeren en 
toewijzen”. Ook deze notitie is op basis van de ervaringen bijgesteld / aangescherpt. Tevens zijn de te 

gebruiken formulieren ten behoeve van TLV-aanvragen (incl. herindicering) opgeschoond en verbeterd 
/ toegankelijker gemaakt. Deze formulieren zijn te vinden op de website. 

 
3.2.2 Basiskwaliteit en krachtige basisondersteuning (HGW niveau 1-3/4) 

We beogen een continue ontwikkeling van het reguliere onderwijs. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs 

dat voldoet aan de inspectie-eisen voor basiskwaliteit. 
We hebben hoge verwachtingen van kinderen en werken samen met ouders.  

Deskundige leerkrachten (vakmensen) werken handelingsgericht en denken in talenten en kansen. Het 
belangrijkste doel is het steeds meer en beter faciliteren en ondersteunen van basisscholen zodat 

leerlingen maximaal profiteren van onderwijs op maat.  

Eigenaarschap zo laag mogelijk. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten, ouders, scholen en besturen. 
Besturen faciliteren scholen en leerkrachten vooral door flexibilisering van jaarklassen, functiehuis en 

formatie.   
We willen het onderwijs (meer) anders organiseren, met het niveau van het kind als vertrekpunt. 

Schoolbesturen maken werk van continue ontwikkeling van onderwijsconcepten en investeren in 
professionalisering van leerkrachten.  
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Door realisatie van een hoog niveau van basisondersteuning (HGW 1-3/4 ), incl. preventieve en licht 
curatieve interventies / planmatig werken / ondersteuningsstructuur) op alle scholen, kunnen wij de 

meeste kinderen in het reguliere onderwijs opvangen. 
 

In het kader van leren van elkaar, good practice voor het voetlicht en gedeeld, wordt in 2018-2019 

opnieuw een start gemaakt met professionele leergemeenschappen / kenniskringen voor IB-ers / leraren. 
Voorbereidings- / werkgroepen worden gefaciliteerd ten behoeve van de organisatie en uitvoering. 

Vanuit het perspectief van het SWV zijn in ieder geval nog dezelfde drie thema’s aan de orde als ook 
genoemd in het OP 2014-2018: 

 NT-2 - taalklassen - schakelklassen 

 Talentontwikkeling; meer- en hoogbegaafdheid 

 IB-kwaliteitskring op het niveau van het SWV 

Daarnaast wordt minimaal 1 keer per jaar een gezamenlijk directie- / IB-beraad georganiseerd. 

 

 
Studieochtend 27-03-2018 (IB-ers, directies, teamleiders, besturen SWVPO3102ML) 
 

3.2.3  Maatwerk(arrangementen) op basisscholen (HGPD en OPP / HGW niveau 4) 

De ambitie is om in de toekomst 97% van de kinderen binnen het reguliere onderwijs te kunnen bieden 
wat zij nodig hebben.  

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die maatwerkarrangementen of extra ondersteuning (SBO-
SO) nodig hebben, hebben een plaats in het onderwijs voelen zich in het onderwijs veilig en 

gerespecteerd en stromen met maximaal rendement uit naar het vervolgonderwijs.    
Passend onderwijs moet er toe leiden dat het onderwijs aan leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften wint aan kwaliteit, dat er voor deze leerlingen minder vaak beroep wordt 

gedaan op de onderwijsvoorzieningen voor extra ondersteuning (niveaus 5ab HGW) en dat minder 
labeling van leerlingen plaatsvindt. Maatwerkarrangementen vallen in het SWV onder de 

basisondersteuning (HGW 1-4). 
We willen expertise dichtbij scholen en praktijkgericht organiseren zodat die over en weer ingezet kan 

worden. Het regulier onderwijs moet zorgen voor minder ingroei naar een vorm van S(B)O (ook hier 

wanneer passend en verantwoord): krachtige basisondersteuning is en blijft van belang. 
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Elke school schrijft een OPP met handelingsdeel (HGPD+) voor kinderen die individueel maatwerk-
arrangement nodig hebben. Een OPP wordt gemaakt voor kinderen die (dreigen) 1F HGPD niet te halen 

en niet meer in het groepsplan meegenomen kunnen worden. Het HGPD-format is daartoe uitgebreid 
met een aantal aspecten OPP (belemmerende en bevorderende factoren, opnemen ontwikkelings- / 

uitstroomperspectief, hieruit voortvloeiend plan van aanpak en doelen en inbouwen structurele 

evaluaties). Naast aandacht voor het kind is er in elk maatwerkarrangement altijd ook aandacht voor de 
daaraan gerelateerde professionalisering van betrokken leerkracht (of school). Alleen kindgericht werken 

is ongewenst. 
Wat we willen is dat ouders van leerlingen die een individueel maatwerkarrangement nodig hebben niet 

meer hoeven te shoppen om een plaats te vinden voor hun kind, tevreden zijn over de kwaliteit van het 
onderwijs in het algemeen en tevreden zijn over de ondersteuning en/of plaatsing van hun kind in het 

bijzonder. Ouders worden gezien / betrokken als full partner. Ouders van de andere leerlingen ervaren 

geen nadelen van de aanwezigheid van leerlingen met maatwerkarrangementen.   
 

3.2.4 Inzet Ondersteuningsteams (OT-s)  
Alle scholen van de drie subregio’s worden door een klein OT bediend. Het SWV financiert de kosten van 

de OT-s uit het gemeenschappelijke budget.  

Een team bestaat in de regel uit 3 of 4 specialisten die de school (het cluster) goed kennen en de school 
helpen om professionele ondersteuning / begeleiding (niveau HGW / HGPD 1-4 te bieden voor 

leerkrachten en kinderen die dat nodig hebben. De OT’s werken vraaggericht: uitgangspunt van werken 
zijn de vragen / ondersteuningsbehoeften van de scholen. 

Aan de OT-s zijn structureel  toegevoegd de expertise van AB clusters 3-4, CJG-Jeugdhulp en indien 
gewenst expertise SBO- / SO-scholen, clusters 1-2, epilepsie, etc.  

De inzet van OT-s is gericht op het realiseren van krachtige basisondersteuning in de basisscholen.  

Gestreefd wordt naar allround teams, die vrijwel alle ondersteuningsvragen op zowel leerling-, leerkracht- 
als schoolniveau kunnen beantwoorden. Realistisch is echter ook, dat bij zeer specifieke vragen of 

speciale begeleidingstrajecten andere specialismen ingeschakeld kunnen worden. Vanuit deze invalshoek 
hebben de scholen die deel uit maken van het OT Swalm en Roer een budget hetgeen naar eigen wens 

ingezet kan worden (m.u.v. formatieve inzet). 

Wanneer op basis van een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling een arrangement mede moet 
worden opgesteld en uitgevoerd door een specialist, kan ondersteuning worden “ingevlogen”. Hierbij 

geldt wel het uitgangspunt: de aanwezige specifieke expertise dient te zijn benut. 
Voorbeelden van ondersteuning door specialisten: SVIB, sovatrainingen, begeleiding bij ernstige 

taalspraak-problemen, ondersteuning bij auti-aanpak, analyse opbrengsten met advisering t.b.v. 

opbrengstgericht werken. Inzet is ondersteuningsteam overstijgend. 
T.b.v. consultatie, intervisie en deskundigheidsbevordering is voor de verschillende OT-s op niveau van 

het SWV een leernetwerk ingericht. 
 

3.2.4.1 Taken van het ondersteuningsteam  
 Het OT begeleidt en ondersteunt de school om het vastgestelde en gewenste niveau van basis-

ondersteuning te realiseren en zet daarbij vooral in op begeleiding inzake de leerlingenzorg, op de 

niveaus 1 t/m 4.  

Hier ligt de belangrijkste taak voor het OT, omdat er een directe relatie is tussen het niveau van de 
basisondersteuning en het “uitvallen” van leerlingen. De ondersteuning van het team is zowel curatief 

als preventief van aard. Consultaties worden op alle scholen uitgevoerd en vallen in het basispakket. 
 De ondersteuner begeleidt de IB-ers en leerkrachten vooral t.b.v. het versterken van de kwaliteit van 

het onderwijs en de leerlingenzorg in het bijzonder (o.a. het omgaan met verschillen, HGW/HGPD-

aanpak, werken met leerlijnen en OPP). 

 De AB-er/S(B)O-teamlid ondersteunt de school bij de uitvoering van individuele specifieke 

ondersteuningsbehoeften / -arrangementen, zoals bijv. bij het opzetten en uitvoeren van een eigen 
leerlijn en de begeleiding van leerlingen met een OPP (ontwikkelingsperspectief). 
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 De orthopedagoog / psycholoog komt in actie bij verzoeken om de ondersteuningsbehoeften van 

leerlingen in kaart te brengen (denk hier ook aan diagnostiek) en geeft adviezen m.b.t. de gewenste 
arrangementen. 

 De jeugd- en gezinswerker wordt ingezet in consultaties en op afroep wanneer sprake is van 

problemen van leerlingen waar gezins- en systeemaspecten een rol spelen. 
 

3.2.4.2 Gedifferentieerd onderwijs in een dekkend netwerk (continuüm) 

Het SWV moet zorgen voor een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen. De inzet is dat binnen de 
subregio een dekkend ondersteuningsaanbod aanwezig is en voor een zeer kleine groep een passend 

aanbod op regio- c.q. bovenregionaal niveau. Het onderwijs op maat is bij voorkeur thuisnabij op de 
basisschool (naar meer inclusief onderwijs), maar niet uitsluitend. Voor een aantal leerlingen zal het 

onderwijs (eventueel met een maatwerkarrangement) op de basisschool niet voldoende blijken.  
Het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs spelen een belangrijke rol om voor deze leerlingen 

extra ondersteuning te realiseren.  

Voor een klein percentage leerlingen die niet in het regulier onderwijs ondersteund en begeleid kunnen 
worden, is het SWV nodig om een goede plek te vinden. Het gaat dan om het “echte” S(B)O 

(leerproblematiek in combinatie met gedragsproblematiek). 
De ambitie is om in de toekomst zelfs 97% van de kinderen binnen het reguliere onderwijs te kunnen 

bieden wat zij nodig hebben en om voor de 3% van de kinderen (= ongeveer 350 leerlingen) waarvoor 

dat niet mogelijk is, een passend onderwijsaanbod zo thuisnabij mogelijk te realiseren.   
Er is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van onderwijskundige 

diversiteit. Het SWV gaat ook werk maken van het in beeld hebben van specifieke voorzieningen, 
profilering van scholen (dit ook met het oog op delen van good practices, etc.) Het kan ook inhouden dat 

er meer basisscholen zich willen ontwikkelen tot basisscholen met een specifiek profiel (BAO-S(B)O 
samen). In het SWV is de synergieschool een reeds bestaand voorbeeld hiervan.  

In het SWV wordt de extra ondersteuning gerealiseerd op niveau 5 van het cascademodel. In de praktijk 

betekent dit een ( tijdelijke- / deeltijd-) plaatsing van de leerling op een SBO of SO voorziening. Indien 
een leerling in aanmerking komt voor plaatsing in een gespecialiseerde setting met lichte of zware 

ondersteuning, geeft het BTO een toelaatbaarheidsverklaring af (zie verder paragraaf 3.2.4).  
Een TLV plaatsing is in principe een tijdelijke plaatsing. Een tijdelijke plaatsing is dus altijd gericht op 

terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Deeltijd - / symbioseplaatsingen (60%-40% onderwijstijd-

uitruil) wil het SWV stimuleren. Het SWV stimuleert dat de basisschool periodiek contact heeft met het 
S(B)O en werkt aan het aanpassen of versterken van praktijken binnen de school om daarmee de kans 

op succes bij terugkeer van een leerling zo groot mogelijk te laten zijn. In een enkel geval (bijvoorbeeld 
bij EMB leerlingen) waarbij terugkeer geen reële optie is; wordt een “permanente” TLV afgegeven. In 

uitzonderingssituaties wordt voor kinderen met een zeer specifieke problematiek, waarvoor binnen het 
samenwerkingsverband geen passende plek is, een beroep gedaan op voorzieningen buiten de regio 

(veelal cluster 3; denk bijvoorbeeld aan Tyltyl en epilepsie). 

 
Voor leerlingen die, tijdelijk of permanent, meer specialistisch onderwijs en behandeling (denk aan  

jeugdhulp) nodig hebben, wordt waar mogelijk schoolnabije expertise ingericht / georganiseerd. Indien 
de school de ondersteuning niet (meer) kan bieden, wordt de begeleiding en ondersteuning  integraal 

aangeboden in expertisecentra waar behandeling en behandelschool “onder één dak” werken.  

Het SWV zet dus in op multidisciplinaire samenwerking tussen de specialistische voorzieningen.  
in enkele regionale expertiselocaties /-centra (met oog voor thuisnabijheid).  Het gaat om duurzaamheid 

van voorzieningen, niet om het in stand houden van instituten. 
Jeugdzorginstellingen zijn via participatie van CJG-ers in de Ondersteuningsteams reeds actief voor de 

scholen; inzet CJG (en via CJG jeugdhulpinstellingen) wordt ook nagestreefd binnen de mogelijk in te 

richten regionaal samenwerkende expertise (SO-SBO) voorzieningen. Wat betreft samenwerking met 
jeugdgezondheidsinstellingen zijn we op hetzelfde gericht. Hier ligt ook een expliciete afstemming met de 

gemeenten voor (zie ook hoofdstuk 6). 
Zowel de lichte ondersteuning (SBO) als de zware ondersteuning (SO) zullen hun rol bij extra 

ondersteuning blijven vervullen.  Hoe dit vorm krijgt is werkpunt / punt van onderzoek in de planperiode 
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van dit OP (opstart met externe procesbegeleider tweede helft schooljaar 2017-2018). Hierbij wordt 
nadrukkelijk ook ingezoomd op het inrichten van expertise in en op de werkvloer, expertise verbonden 

aan regulier onderwijs. 
 

Tot slot kan gezegd worden dat er ook oriënterende besprekingen plaatsvinden om te komen tot een 

zorg-onderwijs voorziening (zorg is voorliggend) in de gemeente Leudal. Onder één dak: zorg naar 
onderwijs en onderwijs naar zorg, zonder allerlei reisbewegingen voor kinderen en afgestemd op talenten 

en mogelijkheden. 
In 2018-2019 zou deze voorziening mogelijk in gebruik genomen kunnen worden. 

Hiermee hangt samen dat SO-voorziening De Maaskei te Heel (cluster 3) op termijn zal verdwijnen: het 
bestuur van Onderwijsgroep Buitengewoon heeft ervoor gekozen met een kern SO-school in Weert (SWV 

31-03) te starten en de EMB-leerlingen een plek te bieden in de genoemde zorg-onderwijs voorziening De 

Heisterkes te Haelen, voor zowel SO als VSO. Voor een aantal leerlingen die voorheen een beroep deden 
op De Maaskei, zal ook (V)SO-voorziening Herman Broerenschool in beeld zijn voor een passende 

onderwijsplek voor EMB-leerlingen. 
 

In het navolgende overzicht wordt de werkwijze gevisualiseerd in het cascademodel: 

 
 

 
 

Het cyclisch proces van handelingsgericht werken / handelingsgerichte begeleiding versterkt de 
afstemming en kwaliteit van onderwijs, waar het gaat om het omgaan met verschillen tussen 

leerlingen. 

 
3.2.5 Inrichting dekkend netwerk extra ondersteuning 

In het SWV wordt de extra ondersteuning gerealiseerd op niveau 5 van het cascademodel. In de 
praktijk betekent dit een ( tijdelijke-, deeltijd-) plaatsing van de leerling op een SBO of SO school. In 

het SWV zijn negen scholen voor speciaal onderwijs (SO) en drie scholen voor speciaal basisonderwijs 
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(SBO). Deze scholen werken dagelijks met leerlingen met een grote diversiteit aan specifieke 
onderwijsbehoeftes (in bijlage 10.6 “Arrangeren en toewijzen” wordt deze expertise beschreven).  

 
3.2.6.1 Scholen voor speciaal basisonderwijs 

In het SWV Passend Onderwijs 31-02 Midden Limburg functioneren 3 SBO-scholen:  

1. Synergieschool / SBO de Balans in Roermond 
2. SBO de Horst in Echt 

3. SBO Op de Tump in Heel.  
De meerwaarde van het SBO t.o.v. het basisonderwijs zit basaal in de mogelijkheden en in de extra 

competenties van de teamleden van het SBO. Ook de groepsgrootte is veelal kleiner dan in het BaO. 
De SBO scholen begeleiden leerlingen middels een orthodidactische en -pedagogische aanpak. Ze 

streven hierbij naar het optimaal benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. 

 
3.2.6.2 Scholen voor speciaal onderwijs  

In ons SWV participeren 9 scholen voor SO. Van iedere school wordt kort aangegeven welke expertise 
ingebracht wordt.  

 

1. Adelante (Mytyl) (Bestuur Adelante Zorggroep) 
Stichting Adelante Onderwijs maakt deel uit van organisatieonderdeel Kinderrevalidatie, Speciaal 

Onderwijs en Wonen en Verblijf.  
De school is een mytylschool voor 4 tot 20 jarigen, waar leerlingen met een indicatie voor 

categorie 1-2-3 (LG, LZ of MG) onderwijs volgen. Onderwijs en revalidatie zijn in school 
geïntegreerd. 

 

2.  De Maaskei (Bestuur Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon) 
De Maaskei is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO/VSO) en  

kinderen met een meervoudige handicap (MG); categorie 1 en EMB-leerlingen (categorie 3). 
  

3. Herman Broerenschool (Bestuur Herman Broeren Stichting) 
De Herman Broerenschool is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende 
kinderen (SO/VSO) en kinderen met een meervoudige beperking (MG); categorie 1 en EMB-

leerlingen (categorie 3).  
 

4. De Maasgouw (Tyltyl) (Bestuur De Maasgouw) 
De Maasgouw in Maastricht is een school voor meervoudig gehandicapte kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen die onderwijs volgen op Tyltylschool de Maasgouw hebben een 

indicatie voor categorie 2 of 3.  
 

5. De Widdonk (ZMOK) (Bestuur Aloysiusstichting) 
De Widdonk is een school voor speciaal onderwijs categorie 1 (ZMOK) voor leerlingen van 6 tot 

12/13 jaar.  

 
6. De Latasteschool (ZMOK) (Bestuur Aloysiusstichting) 

De Latasteschool is een school voor speciaal onderwijs categorie 1 (ZMOK) voor leerlingen van 4 
tot 12/13 jaar.  

 

7. De Spoorzoeker (ZMOK) (Bestuur Aloysiusstichting)  
De Spoorzoeker is een school voor speciaal onderwijs categorie 1 (ZMOK) voor leerlingen van 6 

tot 12/13 jaar. 
 

8. De Ulingshof ( Mytyl, Tyltyl) (Bestuur Stichting Onderwijsgroep Buitengewoon) 
De Ullingshof te Venlo is een school voor lichamelijke en / of meervoudig beperkte kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 12 jaar, als ook voor langdurig zieke leerlingen; categorie 2-3.  
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Onderwijs en revalidatie zijn in school geïntegreerd.  
 

9. De Wijnberg (ZMOK/LZ) (Bestuur De Wijnberg) 
De Wijnberg is een behandel- en verblijfschool voor SO en VSO. De school geeft onderwijs aan 

kinderen van 4 tot 18 jaar die in behandeling zijn bij de Mutsaersstichting; categorie 1. 

 
 

 
Leerlingen Onderwijsgroep Buitengewoon 

 
 

 

 
 

 
 

3.2.6 Toeleiding naar extra ondersteuning vanuit scholen uit het verband: het BTO  
Het SWV bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning. Hiertoe heeft het SWV 

een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) ingericht. Het (BTO) heeft als taak aanvragen voor extra 

ondersteuningsarrangementen (niveau 5) te toetsen en toelaatbaarheids-verklaringen af te geven. 
Er zijn vier verschillende toelaatbaarheidsverklaringen (TLV):   

 SBO  

 Categorie I (cluster 3: zml, epilepsie en cluster 4: zmok, lzk)  

 Categorie II (lg)  

 Categorie III (mg)  

 
Indien een leerling in aanmerking komt voor plaatsing in een gespecialiseerde setting met lichte of 

zware extra ondersteuning, geeft het BTO een TLV af. Er geldt geen vaste geldigheidsduur voor een 

TLV. Deze kan variëren al naar gelang de zwaarte van de hulpvraag en het benodigde arrangement. 
Bij lichte ondersteuning wordt zoveel mogelijk met een korte geldigheidsduur gewerkt. Bij complexe, 

zware en meervoudige ondersteuningsbehoeften geldt een langere geldigheid of een definitieve TLV. 
Op dit moment is de minimale duur “het lopende schooljaar en nog 1 schooljaar". 

 
Het BTO heeft als uitgangspunt geen onnodige herindicatieprocedures in te richten. 

Bij iedere toelaatbaarheidsverklaring is beoordeeld en wordt aangegeven of we te maken hebben met 

een tijdelijk arrangement, met de mogelijkheid voor een parttime- of deeltijdplaatsing bij SBO en/of er 
sprake is van een terugkeerperspectief. Het BTO voert haar taak uit op basis van het wettelijk kader. 

Het BTO bestaat vanaf 2018-2019 uit twee leden: onafhankelijk voorzitter en onafhankelijk lid. 
Daarnaast heeft het BTO secretariële ondersteuning. 
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Het BTO wordt pas ingeschakeld als beredeneerd kan worden aangetoond dat de leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, m.a.w. als de basisondersteuning zoals deze door het SWV is vastgesteld 

niet toereikend is. 
 

De school levert een vraag voor een TLV volledig onderbouwd bij het BTO aan. Het BTO hoeft alleen 

maar te toetsen of de vastgestelde procedures zijn gevolgd en de vraag voldoende inhoudelijk is 
beargumenteerd. Het BTO wil de beredeneerde onderbouwing kunnen volgen of de afweging is 

gemaakt of een andere basisschool, vervolgens het SBO en tot slot het SO de gepaste onderwijsplek 
is voor de leerling. De praktijk laat de worsteling zien tussen een goede onderbouwing en de 

vermindering van bureaucratie / deregulering. Het is zeker ook een kwestie van wennen aan en 
groeien in, maar het alert bewaken van wat we van elkaar redelijkerwijze mogen verwachten is van 

belang. 

 
Het SWV legt het primaat voor een TLV in het voortraject. Wanneer school, ouders / verzorgers, OT, 

andere deskundigen, mogelijk te ontvangen school de stap naar extra ondersteuning willen zetten, 
dan kan een TLV aangevraagd worden. Het BTO toetst procedureel en geeft de TLV af. Het BTO 

bepaalt jaarlijks of en zo ja welke aanvragen wel inhoudelijk getoetst worden. Het besluit voor 2018-

2019 is in deze genomen: aanmeldingen van kinderen van 11 jaar of ouder en categorie 2 en 3 
aanvragen.  

Wanneer een school vindt dat zij niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van een 
leerling en er zowel op bestuursniveau als bij scholen van de overige besturen die deelnemen in het 

SWV, geen mogelijkheden zijn om de leerling te plaatsen, moet dit gemotiveerd aan het BTO worden 
voorgelegd. 

Bij jonge kinderen zal dit vooral op basis van voorinformatie van derden gebeuren. 

Bij leerlingen die al onderwijs volgen is de informatie van school belangrijk. Duidelijk moet zijn dat de 
school al inspanningen heeft geleverd, bijv. door gewerkt te hebben met groepsplannen en individuele 

plannen (HGPD-OPP).  
De school heeft de mogelijkheden van (externe) ondersteuning benut en/of afgewogen: zoals 

consultatie, ambulante begeleiding, CJG-JHV, verder onderzoek.  

 
Het BTO vervult daarnaast incidenteel een adviserende rol. Daar waar school/ouders/derden twijfelen 

over de match tussen onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsmogelijkheden van de 
school, kan deze commissie gevraagd worden mee te denken in dit proces. De ouders kunnen dus ook 

initiatief nemen wanneer men vindt dat het niet goed gaat en de school ervaart geen handelings-

verlegenheid. 
Het BTO kan eventueel aanvullende informatie verzamelen (onderzoek, observatie, kort begeleidings-

traject uitvoeren) voordat een advies wordt gegeven. 
Het BTO gaat indien nodig t.b.v. de beoordeling in gesprek met de (verwijzende) school en met de 

ouders over de ondersteuningsbehoeften van de leerling en toetst of aan deze ondersteunings-
behoeften binnen één van de besturen van het SWV kan worden tegemoet gekomen.  

Het BTO adviseert de ouders dan over de vervolgstappen. 

 
3.2.7 Speciaal onderwijs cluster 1 en 2 en kinderen met epilepsie 

In het SWV Passend Onderwijs hebben de schoolbesturen in de regio de opdracht om een dekkend 
onderwijsaanbod te realiseren voor alle leerlingen, die scholen in de regio bezoeken. In het SWV 

werken basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs 

bekostigingscategorieën 1-2-3 (voorheen cluster 3 en 4) samen om dit dekkende aanbod te realiseren. 
De samenwerkende schoolbesturen hebben zorgplicht voor alle leerlingen. Om deze zorgplicht te 

kunnen realiseren heeft het SWV ook samenwerkingsafspraken gemaakt met de drie vormen van 
speciaal onderwijs die onder een aparte landelijke regeling vallen. De ondersteuning voor leerlingen 

met een visuele beperking (blind, slechtziend) behoort niet tot de taken van het 
samenwerkingsverband 

Dit zijn respectievelijk: 
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 Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen met een 

visuele handicap 
 Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, kinderen met ernstige communicatiemoeilijkheden 

of meervoudig gehandicapte kinderen die één van deze handicaps hebben 

 Cluster 3: leerlingen met epilepsie 

Deze drie vormen van speciaal onderwijs zijn aanvullend op het dekkend aanbod waarin het  
samenwerkingsverband zelf voorziet. 

 
Cluster 1: Speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking 
Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een kind of jongere een visuele 

beperking heeft, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Visio of Bartiméus. Ook samenwerkings-
verbanden kunnen leerlingen aanmelden mits zij daarvoor toestemming hebben van de ouders.  

Na aanmelding worden de medische gegevens, waaronder de oogheelkundige gegevens, opgevraagd 
en worden er zo nodig gedurende één of meerdere dagen onderzoeken uitgevoerd, zoals visueel 

functieonderzoek, psychologisch onderzoek en pedagogisch en /of didactisch onderzoek.  

Op grond van de resultaten van dit onderzoek beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de 
betreffende onderwijsinstelling of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op 

ambulante onderwijskundige begeleiding of op onderwijs van een onderwijsinstelling voor leerlingen 
met een visuele beperking.  

Wanneer het kind/de jongere toelaatbaar is, wordt in afstemming met de ouders en (indien aan de 

orde) de reguliere school een passend arrangement samengesteld:  
 ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school  

 speciaal onderwijs bij een onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking,  

 samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.  

Ieder arrangement wordt op maat ingevuld op basis van de ondersteuningsbehoeften en -vragen van 

de betreffende leerling.  
De toeleiding naar extra ondersteuning vanuit of plaatsing in cluster 1 verloopt dus via de landelijke 

specifieke regels van cluster 1 en via melding bij Koninklijke Visio in Grave (www.visio.org/nl-nl/home) 
voor deze regio.  

 

Cluster 2: Speciaal onderwijs voor leerlingen met een auditieve en / of communicatieve beperking 
Als een leerling in het regulier onderwijs problemen heeft met zijn gehoor of moeite heeft met praten 

en het begrijpen van taal wordt het zorgteam / ondersteuningsteam van de reguliere school 
ingeschakeld. Als de school de problemen niet alleen kan oplossen, kan ze een beroep doen op 

ondersteuning van cluster 2.  

Eerst is er overleg tussen de reguliere school, ouders en de Mgr. Hanssen te Hoensbroek en 
Roermond (kan ook De Taalbrug te Eindhoven zijn). Nadat is vastgesteld dat het gaat om een kind 

met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis, wordt er besproken wat er nodig zou zijn om 
deze leerling vanuit cluster 2 te ondersteunen en verder te helpen. Uiteindelijk zal de Commissie van 

Onderzoek het meest passende onderwijsarrangement officieel toekennen. Dat kan een licht, medium 
of intensief onderwijsarrangement zijn: 

 Licht onderwijsarrangement: 

de leerling gaat naar een reguliere school met beperkte extra ondersteuning op locatie. 

 Medium onderwijsarrangement: 

de leerling gaat naar een reguliere school met extra ondersteuning op locatie. 
 3 Intensief onderwijsarrangement: de leerling gaat naar een school voor speciaal onderwijs. 

Nadat het arrangement is toegekend, wordt een plan van aanpak opgesteld.  

In onze regio is het meestal de Mgr. Hanssenschool de cluster 2 school die onderwijs en professionele 
begeleiding aanbiedt voor leerlingen met ernstige auditieve en/of communicatieve beperkingen, al dan 

niet in combinatie met andere hulpvragen of beperkingen, waarvoor in het reguliere onderwijs geen 

toereikende zorg geboden kan worden (www.mgrhanssen.nl). 
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In de leslocatie te Hoensbroek en Roermond wordt speciaal onderwijs verzorgd voor leerlingen van 3 
tot 13 jaar. In het reguliere onderwijs biedt de Externe dienst ondersteuning aan leerlingen van 4 tot 

en met 21 jaar. De overdracht van expertise en ondersteuning van onderwijsgevenden vindt plaats in 
de vorm van coaching, co-coaching, SVIB en andere (begeleidings)-trajecten. 

De Mgr. Hanssenschool wil een schakelschool zijn. Men streeft een verantwoorde terugplaatsing naar 

de meest passende vorm van vervolgonderwijs na, zowel richting primair als het voortgezet onderwijs. 
De externe dienst ondersteunt de schakelfunctie van de school door kinderen in het reguliere 

onderwijs te begeleiden. Zo wordt de overstap van de leerlingen naar een andere vorm van onderwijs 
ondersteund en bestendigd. 

 
Cluster 3: Speciaal Onderwijs aan leerlingen met epilepsie 
Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van 

specifieke onderwijsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs 
en Epilepsie (LWOE).  

Het LWOE (www.lwoe.nl) wordt gevormd door de ambulante diensten van de twee Nederlandse 
epilepsiescholen ‘De Berkenschutse’ in Heeze en ‘De Waterlelie’ in Cruquius. Beide scholen zijn 

verbonden aan een Epilepsiecentrum (3e-lijns ziekenhuis) voor epileptologie en neurologisch bepaalde 

leerstoornissen, respectievelijk Kempenhaeghe en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). 
Het LWOE biedt ondersteuning aan leerlingen met epilepsie in het reguliere onderwijs en leerlingen in 

het speciaal onderwijs. Na aanmelding bij het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkings-
verband volgt directe, preventieve betrokkenheid door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. 

Indien meer intensieve ondersteuning nodig is, wordt de ondersteuningsbehoefte en het begeleidings-
arrangement voor de betreffende leerling vastgesteld.  

Naast de eerste preventieve interventie worden de volgende arrangementen onderscheiden: lichte 

begeleiding, medium begeleiding en zware onderwijszorg. De lichte begeleiding is screenend en 
kortdurend van aard. De medium begeleiding is handelingsgericht en langer durend van aard.  

In voorkomende gevallen zal het LWOE het samenwerkingsverband zware onderwijszorg adviseren 
om een leerling toe te laten tot het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs. 

Ter toerusting van leerkrachten en docenten biedt het LWOE een signaleringslijst aangaande het 

herkennen van epilepsieproblematiek. Tevens biedt het LWOE voorlichting, workshops en scholing 
met betrekking tot epilepsie, leren en gedrag. 

 
3.2.8 Onder- en zijinstroom in het SO 

Niet alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben maken vanuit het basisonderwijs een 

overstap naar het S(B)O. Met name leerlingen met een meervoudige en complexe 
ondersteuningsvraag worden rechtstreeks door externe hulpverleners aangemeld bij het S(B)O. Het 

betreft dan o.a. kinder- en jeugdartsen, consultatiebureaus van het JGZ, MKD’s, KDCs, 
zorginstellingen/plaatsbekostigde leerlingen, dagverblijven en voorschoolse voorzieningen.  

T.b.v. deze groep leerlingen heeft het SWV een route procedure opgesteld: wanneer er sprake is van 
onderinstroom en zijinstroom wordt altijd een lid van het Ondersteuningsteam betrokken.  

Uitvoerder van deze procedure is het BTO, waarbij het uitgangspunt is om de toelaatbaarheids-

verklaring voor deze leerlingen op een effectieve en efficiënte wijze te regelen. 
Over het algemeen loopt dit goed. De positie en werkwijze van met name huisartsen en kinderartsen 

vraagt nog aandacht. Er wordt nog geregeld autonoom beslist over welke school passend is. Ook 
wordt de route langs de medici soms bewust gelopen door onderwijspartners om daarmee de weg / 

procedures van het SWV te omzeilen.  

In de planperiode 2018-2022 wil het SWV in afstemming met de gemeenten trachten deze werkwijze 
nadrukkelijker voor het voetlicht te plaatsen en te pogen tot meer afstemming te komen. Dit geldt ook 

voor de afstemming met behandelinstituten: ook al heeft behandeling het primaat, het SWV wil graag 
in overleg bepalen welke school het best passend is bij de behandeling. 

Gezien het feit dat de bekostiging van residentiële- / plaatsbekostigde leerlingen in het SO gebeurt 
vanuit de gemeenschappelijke begroting van het SWV, wanneer de ouders / verzorgers van de 
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leerlingen in de regio van het SWV woonachtig zijn, lijkt onze wens om tot nadere afstemming te 
komen, op zijn plaats. 

 
3.2.9 Doorgaande lijn en op resultaat gerichte samenwerking: voor- en vroegschools en VO 

Het SWV wil een bijdrage leveren aan een ononderbroken leerproces op weg naar volwassen 

burgerschap. Passend onderwijs voor alle leerlingen is voor het SWV dus ook het realiseren van een 
doorgaande lijn met (gespecialiseerde) voorschoolse voorzieningen daar waar het de toeleiding tot onze 

scholen betreft. Tevens heeft het SWV eenzelfde opdracht m.b.t. tot het afstemmen van doorgaande 
lijnen met het VO. 

In het SOP is expliciet opgenomen aan welke indicatoren onze scholen dienen te voldoen t.a.v. het 
realiseren van deze doorgaande lijnen. 

Het SWV wil in de planperiode 2018-2022 de doorgaande lijn verder stroomlijnen.  

 
3.2.9.1 (Gespecialiseerde) voor- en vroegschoolse voorzieningen 

Het is voor onze (gespecialiseerde) voor- en vroegschoolse partners reeds mogelijk een beroep te doen 
op de zorgteams van de scholen en het Ondersteuningsteam. Daar waar men vanuit een 

(gespecialiseerde) voor- en vroegschoolse instelling denkt aan een mogelijk vervolg in SBO of SO wordt 

het Ondersteuningsteam altijd betrokken. M.b.t. de instroom en aanname van  4-jarige leerlingen die 
geen voorschoolse voorziening hebben bezocht kan het Ondersteuningsteam ook ingeschakeld worden.      

In afstemming met onze voor- en vroegschoolse partners en de gemeenten willen we de doorgaande lijn 
verder optimaliseren. Hiertoe is een werkgroep actief, onder regie van de gemeenten. Het SWV wil een 

gemeenschappelijk protocol opstellen, dat door alle scholen kan worden gebruikt. 
 

3.2.9.2 Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (V(S)O) 

Het SWV heeft eenzelfde opdracht m.b.t. tot het afstemmen van doorgaande lijnen met het V(S)O.  
T.b.v. de doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO,  SO, en VO / VSO heeft het 

SWV afspraken gemaakt met het SWV VO 31-02. De beide SWV-en hebben hiertoe een kerngroep PO-VO 
ingericht. 

Concrete uitwerking van de werkafspraken m.b.t. de (warme) overdracht overgang en overgang van PO 

naar VO zijn vervat in “De Wegwijzer”. Op grond van ervaringen, landelijke eisen en mogelijk andere 
wensen wordt “De Wegwijzer” jaarlijks geactualiseerd. Voor de inhoud hiervan verwijzen we naar de 

website van het SWV. 
  

3.2.10 Financiën en inzet middelen 

Beschikbare middelen worden ingezet op doorontwikkeling krachtige basisondersteuning en op basis van 
ondersteuningsbehoeften bij de  maatwerkarrangementen. De middelen zijn bestemd voor kinderen. De 

kinderen zitten grotendeels op reguliere scholen. Het SWV wil waar mogelijk meer middelen van het SWV 
beschikbaar stellen aan de scholen / besturen. Dat is conform het ‘schoolmodel’ in termen van de 

financieringssystematiek.  
De mogelijkheid om pilots aan te vragen (zoals ook al eerder aangegeven) vallen hier ook onder. 

Het SWV gaat ook na hoe we middelen niet voorliggend inzetten, maar (kind)volgend.  

 
Vanuit deze laatste invalshoek wil het SWV in de planperiode 2018-2022 mogelijk ook  ondersteunings-

middelen (geld en / of expertise) inzetten bij terugplaatsing vanuit S(B)O in het basisonderwijs. 
Bureaucratie en administratieve lasten rond leerlingen zullen afnemen (bijgestelde werkwijze BTO en 

vereenvoudigde / gestroomlijnde procedures en aanvraagformulieren). Het budget voor extra 

onderwijsondersteuning moet beheersbaar blijven. Door minder leerlingen langdurig in het S(B)O onder 
te brengen ontstaat ruimte voor facilitering basisscholen.  

Als het SBO onder de 2% daalt, komen deze middelen (regionaal) vrij ter besteding voor schoolbesturen 
(basisondersteuning). 

Financieringssystematiek: het SWV kiest voor een combinatie van de verdeling van de middelen:  
- ‘Schoolmodel’: voor basisondersteuning (bedrag per leerling voor de scholen /besturen;  
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- ‘Expertisemodel’ : inzet extra ondersteuning en inzet ondersteuningsteams bij HGW 1-4 op 
reguliere scholen (HGW1-4) 

- ‘Leerlingenmodel”: wanneer kinderen naar S(B)O gaan hebben we te maken met bekostiging per 
leerling. 

 

3.3 Kwantitatieve resultaten 
 

3.3.1 Deelname SBO en SO 
Het SWV kende bij de start op 1 augustus 2014 een hoger deelnamepercentage voor zowel het SBO als 

het SO t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hierdoor dient het SWV gedurende de vereveningsperiode voor 
ruim € 1,1 miljoen te “bezuinigen” op het budget lichte en zware ondersteuningsmiddelen c.q. het 

deelnamepercentage S(B)O te verlagen. Zoals aangegeven heeft de ALV de ambities fiks aangescherpt: 

waar mogelijk en passend inclusief onderwijs; 97% van de leerlingen volgt regulier onderwijs.  
Het streven van het SWV is om in het schooljaar 2021-2022 deze doelstelling te realiseren. 

In bijlage  kunnen we zien hoe de deelnamepercentages zich ontwikkeld hebben tot en met 01-10-2018: 
Het SWV wil geen wachtlijsten voor extra ondersteuning. Iedere S(B)O-school draagt zorg voor het 

(tijdelijk) plaatsen van crisissituaties. Een dergelijke plaatsing kan na een observatieperiode ook leiden tot 

een TLV-aanvraag. 

3.3.2 Thuiszitters en doorzettingsmacht 

Het SWV heeft als ambitie geformuleerd om voor alle leerlingen in haar regio een passende onderwijsplek 

te realiseren. Uiteraard is de eerste insteek thuiszitters te voorkomen. Nog scherper geformuleerd: 
ambitie is nadrukkelijk dat er geen thuiszitters zijn. Onder de definitie thuiszitter worden twee groepen 

geschaard. Ten eerste de groep ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die langer dan 4 
weken ongeoorloofd verzuimen (langdurig relatief verzuim). Ten tweede heeft staatssecretaris S. Dekker 

in zijn Kamerbrief van 3 februari 2016 aangegeven ook de absoluut verzuimers mee te tellen in de 

definitie van de thuiszitters. Dit zijn leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die niet ingeschreven staan op 
een school en geen vrijstelling van de Leerplichtwet hebben.  

Hiervoor zijn o.a. met de gemeenten en jeugdhulpinstellingen afspraken gemaakt over hoe in deze 
gevallen onderwijs en zorg / jeugdhulp effectief op elkaar af te stemmen. Dit heeft een vertaling 

gekregen in de inrichting van “de actietafel thuiszitters”. In dit thuiszittersoverleg worden vooral 
(dreigende) VO-thuiszitters besproken.  

Met het SWV VO is afgesproken dat bij (mogelijke) thuiszitters, het SWV PO gebruik kan maken van het 

thuiszittersoverleg zoals georganiseerd door het VO. Hier ligt ook een stuk doorzettingsmacht. Ook ligt 
doorzettingsmacht bij de directeur van het SWV wanneer na betrokkenheid van mediation / 

onderwijsconsulent er in de ogen van de ouders / verzorgers geen passend voortgangsperspectief is. De 
directeur neemt dan een besluit. Is  men het niet eens met dit besluit dan rest voor de ouders / 

verzorgers een stap naar de geschillencommissie en / of de rechter (zie verder 5.4). 

 
3.4 Privacy 

M.i.v. 25-05-2018 is de AVG (Algemene Verordening gegevensbescherming) van kracht. Het SWV is 
doende om haar handelen in te richten volgens de eisen van de AVG en zal dit in 2018-2019 waar nodig 

voortzetten / afronden. Zo zal het privacyreglement ook ingericht worden volgens de AVG-eisen. 

Wanneer afgerond zal e.e.a. ook op de website geplaatst worden. 
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Basisschool De Koningsspil in Thorn behorende tot SKO Maasdal  
4. Samenwerking met ouders 

4.1 Ouders als educatief partner 
De scholen zien ouders / verzorgers als  full partner. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de 

opvoeding van hun kinderen. Daar dient school bij aan te sluiten. Zonder samenwerking met en 
vroegtijdig betrekken van de ouders is de kans op succes klein. School en ouders erkennen in die 

samenwerking elkaars professionaliteit. Dat geldt des te meer voor leerlingen die zich in een kwetsbare 

positie bevinden. Een goede afstemming van de begeleiding op school en het gezin heeft een 
versterkende werking op de ontwikkeling van het kind.  

Er is dus altijd direct contact tussen school en ouders en vanuit dit contact kunnen derden, waaronder 
een lid van het OT (incl. CJG), betrokken raken. Dit is voor het SWV een fundamenteel uitgangspunt. 

Voor leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte / maatwerkarrangementen kunnen afspraken 
tussen school en ouders vastgelegd worden in een HGPD / OPP  

In het SOP is vastgelegd hoe elke school voor elk kind het onderwijs afstemt en hoe de communicatie 

met ouders verloopt. Bij kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is een OPP wettelijk verplicht. Ook 
hier worden ouders als full partner betrokken. Het OPP is afgestemd met (leerling en) ouder/verzorger; 

er vindt minimaal 2 keer per jaar een evaluatie plaats met zowel ouder/verzorger als leerling. Het OPP 
wordt steeds door alle betrokkenen ondertekend. Ouders hebben instemmingsrecht op het 

handelingsdeel (beschrijving van individuele ondersteuning, inzet van betrokkenen en hulpmiddelen). 

Alle scholen hanteren hierbij de wettelijke privacy-voorschriften conform de AVG. 
 

4.2 Ouders en medezeggenschap 
De medezeggenschap van ouders is op twee manieren vormgegeven:  

1. Op het niveau van de individuele school heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht m.b.t. het 
schoolondersteuningsprofiel.  

2. Daarnaast zijn ouders formeel vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (zie 5.2).  

 
4.3 Communicatie en informatie  

Communicatie is een middel om de gestelde doelen en visie van Passend Onderwijs te bereiken. Het SWV 
wil daarbij ondersteunend zijn aan  de leden, waarbij wel  het uitgangspunt geldt dat de individuele 

besturen primair verantwoordelijk zijn voor de communicatie met hun achterban (scholen en ouders). 

Deelnemende besturen worden betrokken bij en geïnformeerd over het SWV door middel van de 
algemene ledenvergadering (ALV). De bestaande overlegorganen (directieberaad en IB- netwerken) 

worden ook gebruikt. De directeur bezoekt deze overleggen jaarlijks om zo scholen tussentijds te 
informeren over de voortgang en het beleid van het SWV en om ervaringen uit te wisselen. 

 

Het Samenwerkingsverband hecht aan goede informatie voor ouders.  
Alle scholen / besturen worden gestimuleerd om aandacht aan de informatievoorziening en communicatie 

met ouders te schenken. Mede hiertoe wordt de scholen / besturen een concepttekst over het SWV 
aangereikt ter opname in de schoolgids. Er wordt expliciet verzocht het adres van de website op te 

nemen in de informatievoorziening door de scholen. 
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Het SWV heeft een eigen website als een "voorziening" waar scholen en ouders terecht kunnen voor 
informatie, etc.  

 
Er verschijnt een drietal keren per schooljaar een Nieuwsbrief. Er wordt in principe 1 nieuwsbrief gemaakt 

die gericht is op de ouders. De andere 2 zijn met name gericht op professionals en besturen. 

De nieuwsbrieven worden ter beschikking gesteld van de scholen, / besturen, de OPR, ketenpartners 
(waaronder SWV VO), leden OT’ s. De nieuwsbrieven worden ook op de website geplaatst. 
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5. Organisatie van het SWV 
 

5.1 Bestuurlijke uitgangspunten en code goed bestuur 
Als bestuursvorm kent het SWV de verenigingsvorm. Alle aangesloten schoolbesturen zijn lid van de 

vereniging. De algemene ledenvergadering is het toezichthoudend orgaan van het SWV.  

Er functioneert een dagelijks bestuur. Het DB bestaat uit twee leden (0,1 fte per lid; de besturen worden 
voor de inzet gecompenseerd). De dagelijkse leiding is in handen van de directeur (0,5 fte; in dienst van 

het SWV). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de algemene ledenvergadering, 
dagelijks bestuur en directeur zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten en het managementstatuut, incl. 

taak- en rolverdeling ALV-DB-OPR-directeur. 
 

In hoofdlijnennotitie 1 (start Passend Onderwijs 2014) en in hoofdlijnennotitie 2 (opbrengst traject met 

externe ondersteuning in 2017) hebben de aangesloten schoolbesturen een aantal uitgangspunten 
geformuleerd t.a.v. de bestuurlijke samenwerking en inrichting van het SWV: 

 
 Het nieuwe SWV dient gericht te zijn op duurzaamheid van voorzieningen (continuümprincipe) en 

niet op behoud van bestaande structuren en instituten; 

 Het subsidiariteitsbeginsel is leidend bestuurlijk principe en daarom wordt het eigenaarschap van 

bevoegdheden belegd bij het daarvoor in aanmerking komende niveau en orgaan; 

 De betrokken besturen zien elkaar als partners en niet als partijen. Er is een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid voor het in stand houden van onderwijskundige diversiteit; 
 Zij handelen op basis van gelijkwaardigheid, zonder onderscheid naar werksoort; 

 Zij voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het oplossen van budgettaire knelpunten; 

 Zij achten zich gemeenschappelijk verantwoordelijk voor alle leerlingen in hun regio;  

 Zij beschouwen de rol van ouders als cruciaal bij het realiseren van de opdracht van het nieuwe 

SWV; 

 Zij zien het als hun opdracht voor leerlingen optimale onderwijskansen te creëren en streven er naar 

risicomijdend gedrag te voorkomen door het gezamenlijk delen van de verantwoordelijkheid 
daarvoor; 

 Betrokken besturen achten het van wezenlijk belang de school te plaatsen in een brede pedagogische 

context, waarvan ook partijen buiten de school deel uitmaken en waarbij beschikbare niet-
schoolgebonden expertise integraal wordt ingezet; 

 Keuzes en besluitvorming zullen zowel individueel als collectief aan de morele vraag ‘Deugt het?’ 

worden getoetst.  

 
Het bestuur van de vereniging werkt volgens de code goed bestuur. Uitvoering en toezicht zijn 

gescheiden.  
De governancecode benadrukt het belang van deskundigheid en van het moreel kompas van bestuurders 

en toezichthouders en het zorgdragen voor, en werken aan, een open bestuurscultuur waarin over 

correct en integer gedrag met elkaar wordt gepraat. De code heeft het verhogen van de 
onderwijskwaliteit als primaire doel en hecht daarbij aan duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht.  

 
Het bestuur werkt planmatig samen met de aangesloten schoolbesturen aan de realisatie van onze 

doelstellingen. Aangesloten schoolbesturen werken samen aan onze doelen als partners en niet als 
partijen. Het credo is verbinding en tegenstellingen wegwerken. Maar ook: van bewogen naar in 

beweging komen. 

Het bestuur verantwoordt haar inzet van middelen in relatie met de opbrengsten in een jaarrekening en 
jaarverslag dat voldoet aan de eisen. 

Het SWV zorgt voor:  
• verdeling van de middelen;  

• coördinatie van een dekkend voorzieningennetwerk 

 activering van de keten en informatiedeling zodat ieder weet wat de ander kan bieden;  

• monitoring (en normering) van de kwaliteit;  

mailto:bestuursbureau@spolt.nl
http://www.swvpo3102ml.nl/


 

 
SWV PO 3102 Midden Limburg  

In de Neerakker 2 
6093 JE  Heythuysen 

 
T: 0475 – 550 449 

E: bestuursbureau@spolt.nl 
I: www.swvpo3102ml.nl  

 

Definitief OP 18-22 SWV PO3102 ML/vastgesteld ALV19-06-18 /goedgekeurd OPR 29-06-18 / Instemming OOGO 
 

  25 

• regietaken richting gemeenten en jeugdhulp. 
In het verlengde van de opdracht die het bestuur zich gesteld heeft m.b.t. behoud, bundeling en inzetten 

van S(B)O-expertise op en in reguliere basisscholen, wordt ook de governance tegen het licht gehouden. 
Dit kan in 2018-2019 leiden tot aanpassingen in de bestuurlijke inrichting. Hier is een externe adviseur bij 

betrokken.  

 
5.2 Ondersteuningsplanraad 

De medezeggenschap wordt uitgeoefend door de Ondersteuningsplanraad.  
In deze raad hebben 10 leden zitting ( 5 leden namens de ouders en 5 leden namens het personeel).  

Acht zetels worden ingevuld door vertegenwoordigers uit het Bao en twee zetels door vertegen-
woordigers uit het S(B)O. 

De leden worden voorgedragen door de (G)MR-en van de aangesloten schoolbesturen. Elke stichting kan 

2 kandidaten voordragen ( 1 ouder en 1 personeelslid). Vervolgens stemmen de (G)MR-en van de 
betrokken schoolbesturen op de kandidaten die zijn voorgedragen. Om de vier jaar vinden nieuwe 

verkiezingen plaats. 
Het SWV maakt graag werk van goede communicatie en gedachtewisseling met de OPR. 

De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht inzake het Ondersteuningsplan. 

 
5.3 Personeel 

Het SWV heeft een directeur in parttime dienst. Alle ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd 
door medewerkers die in dienst zijn bij de betrokken schoolbesturen. Denk hierbij met name aan de 

leden van de Ondersteuningsteams. De onafhankelijke voorzitter van het BTO is via BCO ingehuurd. 
 

 
H.Duisters (Directeur)  

 

Het SWV maakt ook werk van de personele verplichtingen passend onderwijs in het kader van het 
tripartiete akkoord (inmiddels via AmvB bepaald wat de verplichtingen zijn). Insteek is voldoen aan de 

verplichtingen middels inzet / opname van expertise AB SO cluster 3 en 4 in de Ondersteuningsteams. 

Welke mogelijke consequenties de verdere verbinding en bundeling van de extra expertise S(B)O in deze 
heeft, is nog niet duidelijk. In 2018 e.v. wordt op basis van een advies door een procesbegeleider over de 

doorontwikkeling, bundeling en localisering van genoemde expertise een plan van aanpak opgesteld.  
 

5.4 Conflicten en geschillen / geschillenregeling 

Ook als ouders vroegtijdig en volledig over de ondersteuning voor hun kind zijn geïnformeerd en 
betrokken en de communicatie tussen school en ouders met respect voor beider rollen is verlopen, kan 

het zijn dat er geen gemeenschappelijk gedragen besluit kan worden genomen.   
Het SWV biedt in deze situaties mediation (incl. eventueel second opinion) als mogelijkheid aan.  

Er kan ook gebruik gemaakt worden van de landelijk werkende onderwijsconsulenten. 

Indien deze interventie(s) voor partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt / leiden, zal de directeur 
van het SWV een bindend besluit nemen. Wanneer een partij of partijen zich niet in het besluit kunnen 

vinden, is er sprake van een geschil. Ouders kunnen dan gebruik maken van hun formele rechten.  
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Ouders kunnen zich dan achtereenvolgens richten tot: 
a) de landelijke geschillencommissie voor klachten die betrekking hebben op aanmelding en verwijzing 

van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief;  
b) de rechter middels een beroepsprocedure. 

In geval van een weigering van school om niet aan te melden bij het BTO kunnen ouders zich richten tot 

de klachtencommissie van school of het schoolbestuur. 
In de notitie “Van arrangeren en toewijzen” (Bijlage 10.6 zie website) wordt in de bijlage “Wat te doen bij 

een conflict en geschil” het voorgaande nader beschreven. 
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6. Passend onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid 

Kernvragen, die op het gezamenlijk domein onderwijs en zorg liggen, zijn hier aan de orde: hoe 
onderwijs en zorg effectief op elkaar af te stemmen, hoe is de verbinding school-thuis georganiseerd?  

Het op overeenstemming gericht overleg over het concept ondersteuningsplan moet leiden tot een 
goede afstemming en samenwerking tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten ten aanzien 

van de zorg voor jeugdigen in en rondom het onderwijs. 
 

De deelnemers aan het OOGO overleggen met elkaar, elk vanuit de eigen 

verantwoordelijkheid, over de afstemming tussen passend onderwijs en: 
a. De jeugdhulp 

b. Het leerlingenvervoer 
c. De leerplicht 

d. De onderwijshuisvesting 

e. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor zover in het regionale overleg van belang 
 

6.1 Uitgangspunten voor samenwerking 
In Midden-Limburg kennen we vier SWV-en. Twee voor primair onderwijs (SWV-PO) en twee voor 

voortgezet onderwijs (SWV-VO). Bij deze SWV-en zijn de schoolbesturen aangesloten die in de 
gemeenten van het SWV zijn gevestigd, ofwel daar een of meer scholen hebben. Scholen die elders 

gevestigd zijn, maar wel leerlingen hebben uit de regio van het SWV, kunnen vrijwillig aansluiten bij 

het SWV.   
Gemeenten hebben wettelijke verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs(huisvesting), 

jeugdhulp, WMO en participatie. Ze kunnen integraal beleid ontwikkelen en maatwerk aanbieden, 
afgestemd op de lokale situatie. 

(Passend) onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie hebben veel raakvlakken met elkaar en hebben 

vaak gevolgen voor dezelfde individuele jongeren of gezinnen. Voor een integrale aanpak en een 
integraal aanbod voor jeugdigen is een goede afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten 

belangrijk.  De gemeenten overleggen regelmatig met de in de gemeente gevestigde 
onderwijsinstellingen of (school)besturen.  

Die afstemming is wettelijk geregeld. Nagenoeg elke gemeente kent in elk geval een LEA en een 
OOGO. In Roermond dienen deze overleggen nog georganiseerd te worden. 

LEA: gemeenten en scholen overleggen lokaal om het onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven in 

een Lokale Educatieve Agenda. Dit is een ambtelijk overleg. Verplichte thema’s zijn 
onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Steeds vaker komen ook andere 

thema’s die op lokaal niveau spelen aan de orde. Denk daarbij aan verzuimbeleid, leerlingenvervoer, 
de brede school, doorlopende leerlijnen, taalbeleid en veiligheid in en om de school. Het LEA wordt 

per gemeente georganiseerd. 

Lokaal OOGO: Lokaal is er ook nog per gemeente een OOGO. Dit is een bestuurlijk overleg. 
Aanvankelijk m.n. gericht op huisvestingskwesties, maar ook andere thema’s die onderwijs en jeugd 

betreffen komen daar aan bod.  
  

6.2 Regionale samenwerking/regionaal OOGO 

Als het gaat om jeugdhulp, zorg en participatie is er een regionale samenwerking tussen de 
gemeenten Leudal, Weert en Nederweert enerzijds en Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-

Susteren anderzijds. Op het thema CJG werken alle genoemde gemeenten samen. 
Voor de SWV-en geldt een andere clustering van gemeenten: 

- SWV PO 31-02: Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal 
- SWV VO 31-02: Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Beesel 

- SWV PO 31-03: Weert, Nederweert 

- SWV VO 31-03: Weert, Nederweert, Cranendonck 
Over twee onderwerpen voeren de SWV-en en de gemeenten verplicht op overeenstemming gericht 

overleg (OOGO). De SWV-en moeten de opgestelde ondersteuningsplannen (en wijzigingen daarin) 

mailto:bestuursbureau@spolt.nl
http://www.swvpo3102ml.nl/


 

 
SWV PO 3102 Midden Limburg  

In de Neerakker 2 
6093 JE  Heythuysen 

 
T: 0475 – 550 449 

E: bestuursbureau@spolt.nl 
I: www.swvpo3102ml.nl  

 

Definitief OP 18-22 SWV PO3102 ML/vastgesteld ALV19-06-18 /goedgekeurd OPR 29-06-18 / Instemming OOGO 
 

  28 

afstemmen met de gemeenten. En gemeenten moeten de beleidsplannen jeugd op de voor onderwijs 
relevante onderdelen afstemmen met het SWV. 

De gemeente Leudal neemt een bijzondere positie in, door de geografische ligging. Leudal is voor 
passend onderwijs ingedeeld bij de SWV-en 31-02 en voor jeugd, zorg en participatie ingedeeld bij de 

gemeenten Weert en Nederweert.  Die bijzondere positie is mede de achtergrond voor het OOGO, 

zoals het in de afgelopen tijd is gegroeid (7 gemeenten, 4 SWV-en).  
Vanuit de SWV-en 31-03 is het verzoek gekomen om dit grote OOGO weer te splitsen.  Deze SWV-en 

zijn klein, de lijnen zijn kort, het overleg met de gemeenten is goed.  Voor zowel de gemeenten als de 
SWV-en 31-03 lijkt het grote OOGO weinig toegevoegde waarde te hebben. In de praktijk blijkt het 

moeilijk om een OOGO te organiseren. Het belang van het SWV lijkt hierbij lijkt groter dan dat van de 
gemeenten.  

  

6.3 Wat is tot nu toe bereikt? 
Er zijn door de komst van de Jeugdwet en de komst van de Wet Passend Onderwijs, twee OOGO-

procedures geformaliseerd.  
Een OOGO jeugdhulp op schaalniveau van Midden-Limburg, gericht op het concept-beleidsplan jeugd, 

met als doel een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten en SWV’en opdat jeugdigen 

gezond en veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen (zie bijlage). 
Een OOGO passend onderwijs op schaalniveau van het Samenwerkingsverband ML-Oost, gericht op het 

concept ondersteuningsplan, dat moet leiden tot een goede afstemming en samenwerking tussen het 
samenwerkingsverband en de gemeenten ten aanzien van de zorg voor jeugdigen in en rondom het 

onderwijs. In het OOGO passend onderwijs zijn nog specifieke thema’s benoemd waarbij passend 
onderwijs en jeugdhulp elkaar raken en waar afstemming over nodig is, namelijk jeugdhulp, 

leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijshuisvesting en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. In overleg 

kunnen hier andere gemeenschappelijke thema’s aan worden toegevoegd. 
In de afgelopen periode, zijn in  het “grote” OOGO (Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West), 

afspraken gemaakt over o.a. leerplicht, jeugdhulp, doorgaande lijnen PO en VO en het leerlingenvervoer. 
 

6.3.1 Leerlingenvervoer in relatie tot passend onderwijs 

Het aantal leerlingen dat een beroep doet op leerlingenvervoer is door de daling van de deelname aan 
het speciaal (basis) onderwijs afgenomen. Er blijft echter ook een noodzaak om leerlingen begeleid van 

en naar de school te laten reizen. De kosten die gemoeid zijn met het vervoer van leerlingen vragen om 
slimme oplossingen. Niet alle leerlingen van en naar het speciaal (basis) onderwijs zijn even kwetsbaar. 

Voor de meest kwetsbare leerlingen is het huidige voorzieningenniveau ook in de toekomst de maat. Voor 

minder kwetsbare leerlingen kunnen andere oplossingen gekozen worden, variërend van oplossingen uit 
de eigen kring, via begeleid deelnemen aan het openbaar vervoer tot handhaving van de huidige situatie.  

In afstemming met de gemeenten is afgesproken dat het SWV wat betreft vervoer, waar nodig, een 
aanbeveling doet. Het BTO zal dit uitvoeren. 

 
6.3.2 Onderwijshuisvesting in relatie tot passend onderwijs 

De verdere implementatie van Passend Onderwijs (lees: meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 

naar het reguliere onderwijs, de voortzettende krimp in de regio en het realiseren van bundeling en 
verbinding van S(B)O-expertise) hebben ook hun weerslag op de onderwijshuisvesting. De participerende 

besturen, verbonden in het SWV, zullen samen met de gemeenten beleid hierover moeten ontwikkelen. 
De verwachting is dat een aantal SO voorzieningen zullen worden samengevoegd, dan wel worden 

ondergebracht op andere plekken (mogelijk scholen) in de regio. Het SWV verwacht in 2018-2019 een 

schets van de ontwikkelingen in deze en de mogelijke consequenties hiervan te kunnen presenteren aan 
de gemeenten. In het te voeren OOGO zal e.e.a. moeten worden uitgewerkt. Daarbij is  voor het SWV 

het uitgangspunt dat elke leerling passend onderwijs wordt aangeboden, dat zo thuisnabij mogelijk wordt 
verzorgd. 

 
6.3.3 Leerplicht in relatie tot passend onderwijs 
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Alle scholen moeten samen met elkaar een dekkend netwerk vormen. Het is de taak van alle 
professionals om thuiszittende leerlingen, of waar thuis zitten dreigt, direct te melden. Dit moet bij zowel 

het bestuur, het SWV als bij leerplicht. Het SWV kan ofwel door bemiddeling ofwel door tijdelijke extra 
ondersteuning het thuiszitten voorkomen. Het SWV organiseert direct de benodigde samenwerking met 

specifieke onderwijsvoorzieningen, leerplicht en de eventuele zorgpartners. 

Met het SWV VO is afgesproken dat bij (mogelijke) thuiszitters, het SWV PO gebruik kan maken van het 
thuiszittersoverleg zoals georganiseerd door het VO.  

In januari 2018 is de geactualiseerde verzuim- en meldcode (incl. een hoofdstuk over schorsing en 
verwijdering) in werking getreden (zie website van het SWV). 

Op het niveau van Midden-Limburg hebben de SWV-en PO en VO 31-02 en 31-03 met de 
leerplichtambtenaren van de 7 Midden-Limburgse gemeenten hier werk van gemaakt. De meldingen van 

vrijstellingen en thuiszitters naar de inspectie van de samenwerkingsverbanden is ook gestroomlijnd. We 

hebben in navolging van het G4-overleg (4 grootste steden van Nederland) het verzoek ondersteund om 
de door de scholen bij DUO ingevoerde gegevens m.b.t. leerplichtaangelegenheden ook automatisch 

toegankelijk te maken voor de samenwerkingsverbanden. We hopen dat dit binnenkort werkelijkheid 
wordt. 

In het kader van het recht op onderwijs is met de leerplichtambtenaren afgesproken dat aanvragen voor 

vrijstellingen besproken worden met de coördinatoren van de ondersteuningsteams. Hier wordt 
besproken wat het beste gedaan kan worden. In dit overleg worden ook thuiszitters besproken. Het SWV 

ziet dit als een mooi samenwerkingsresultaat. 
 

Het SWV heeft periodiek overleg met leerplichtambtenaren. Het gaat niet alleen om casussen te 
overleggen, maar ook om de samenwerking in de afgelopen periode te bespreken en te verbeteren.  

 

6.4 Uitdagingen 
Uitdagingen voor de komende planperiode zit met name in betere en meer eenduidige afspraken: 

- Regie bij de gemeenten: Het lijkt erop dat er in elke gemeente afzonderlijk wel regie wordt 
gevoerd op de afstemming tussen onderwijs en jeugd- en zorgbeleid, maar dit gebeurt niet in 

samenhang en op regionaal niveau.  

- Afstemmen van elkaars beleid (gemeenten met onderwijs en vice versa), en dan reeds in de 
ontwikkelfase en niet pas na vaststelling daarvan, waardoor partijen voor voldongen feiten 

worden gesteld.  
- Overleg tussen gemeenten en de SWV-en over de onderwijsontwikkelingen. De SWV-en zijn door 

passend onderwijs genoodzaakt om zoveel mogelijk leerlingen een plaats aan te bieden in het 

reguliere onderwijs. Dat heeft gevolgen voor de (leerlingenaantallen van de) scholen in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs. Voor gemeenten en SWV-en is het van belang elkaars 

toekomstsvisie m.b.t. onderwijs goed te kennen, om te voorkomen dat er tegenstrijdige 
ontwikkelingen ontstaan.  

- Duidelijkheid over de overlegvorm(en) tussen gemeenten en onderwijs: wie overlegt met wie, 
wanneer en waarover? Er is overleg tussen afzonderlijke schoolbesturen, met afzonderlijke 

gemeenten. Daarnaast is er gezamenlijk overleg (gemeenten onderling, schoolbesturen onderling 

en lokaal OOGO m.b.t. huisvesting).  
- Duidelijkheid over welke ambtenaren voor welke gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorg en 

onderwijs. En afspraken over wie van hen voor de gehele regio aanspreekpunt zijn voor de  
SWV-en. 

- Voorbereiding van de agenda van het OOGO. Van elk agendapunt dient duidelijk te zijn waarom 

het op de agenda staat (kennisnemen, mening vormen, accorderen, besluiten etc.). De te 
bespreken onderwerpen dienen voldoende ambtelijk te zijn uitgewerkt. 

 
Geconcludeerd kan worden dat (op Roermond na)  elke gemeente een lokaal LEA en een bestuurlijk 

OOGO kent en dat er sinds 2015 ook een regionaal OOGO passend onderwijs en een regionaal OOGO 
jeugdhulp is geformaliseerd. 
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Het grote knelpunt is dat er verschillende overleggen zijn op verschillende niveaus: lokaal, regionaal ML-
niveau en subregionaal niveau ML- O en ML W, waarbij dezelfde thema’s aan bod komen.   

Daarnaast geldt voor gemeenten het uitgangspunt dat binnen de jeugdhulp sprake is van het 
uitgangspunt ‘lokaal waar mogelijk en regionaal waar nodig’. 

Inmiddels lopen ook de visies tussen de gemeenten in Oost en West wat betreft de organisatie van de 

jeugdhulp uit elkaar, wat maakt dat de noodzaak tot een OOGO jeugdhulp op Midden-Limburgse schaal 
niet meer direct aan de orde is.  

Gelet op het bovenstaande  dienen de bestuurders die deelnemen aan het OOGO tussen de 7 Midden-
Limburgse gemeenten en de 4 SWV-en in deze regio  over een aantal zaken te besluiten. De verwachting 

is dat dit in 2018-2019 zijn beslag krijgt. 
 

 

 
 

 
6.5 Samenhang beleidsontwikkelingen  

De gemeenten in de regio  Midden Limburg hebben een gemeenschappelijke visienota opgesteld. 

Hierin heeft men de volgende visie op opgroeien en opvoeden geformuleerd: 
 

“Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, zij bieden kinderen een 
goede basis om gezond en veilig op te groeien. Gezinnen worden daarin ondersteun door een 
pedagogische civil society. We streven naar een samenleving waarin gezamenlijk opvoeden en zorg voor 
elkaar centraal staat.” 
 

Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs draagt bij aan het bereiken van de 
uitgangspunten die zowel het onderwijs als de gemeenten en de instellingen onderschrijven en kan leiden 

tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving. 
In onderstaand schema is deze samenhang verder uitgewerkt. 
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 Kwaliteit- kwaliteitskader 7.

 

7.1 Inleiding 
Er is een concept kwaliteitskader opgesteld waarin wordt aangegeven op welke domeinen en indicatoren 

monitoring plaats heeft, in welke frequentie, wie uitvoeringsverantwoordelijk is en waar per indicator een 
norm wordt aangegeven. Het concept wordt in 2018-2019 vastgesteld door de ALV.   

Richtinggevend voor de monitoring en evaluatie zijn de uitgangspunten die het ECPO heeft geformuleerd. 

Het gaat hierbij om drie aspecten die hierin centraal staan: 
 Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben een plaats in het onderwijs (geen 

thuiszitters), voelen zich in het onderwijs veilig en gerespecteerd en komen met optimale 

prestaties uit het onderwijs, passend bij hun mogelijkheden. 
 Ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben hoeven niet meer te shoppen om 

een plaats te vinden voor hun kind, zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs over het 

algemeen en zijn tevreden over de ondersteuning en/of plaatsing van hun kind in het bijzonder. 

Andere leerlingen / ouders hiervan ervaren geen blokkerende hinder (denk aan veiligheid) van de 
aanwezigheid van leerlingen met extra ondersteuning. 

 Passend onderwijs moet er toe leiden dat het onderwijs aan leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften wint aan kwaliteit, dat er voor deze leerlingen minder vaak beroep 
wordt gedaan op aparte onderwijsvoorzieningen en dat minder labeling van leerlingen 

plaatsvindt. Verder moeten  bureaucratie en administratieve lasten rond deze leerlingen afnemen 
en moet het budget voor extra onderwijsondersteuning beheersbaar blijven. 

 

Door monitoring van de vragen om extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen wordt duidelijker 
welke scholen specifieke arrangementen voor leerlingen nodig hebben.  

Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het SWV monitort de leerlingen-
stromen en draagt zorg voor periodieke overzichten. De verzamelde gegevens kunnen leiden tot 

bijstelling van beleid (denk bijvoorbeeld aan andere inzet middelen en gerichte ondersteunings-

interventies). Het SWV maakt ook gebruik van het landelijke dashboard passend onderwijs. 
Enkele kernaspecten / domeinen worden hierna aangegeven. 

 
7.2 Kwaliteitscyclus 

 
Kwaliteitsborging 
Elke school van het SWV heeft in haar schoolontwikkelingsplan vastgelegd hoe zij de kwaliteit van zorg 

en begeleiding wil handhaven en ontwikkelen. De directeur van het SWV schrijft in overleg met de 
besturen een jaarverslag met daarin onder andere de ondersteuningsstructuur, de kengetallen en het 

totale ondersteuningsprofiel van het verband. Dit jaarverslag wordt vastgesteld door de ALV van het 
SWV. Het OT levert jaarlijks een kwaliteitsmonitor aan. 

 
Kwaliteitsontwikkeling 
Het SWV geeft in haar jaarverslag aan welke resultaten er zijn behaald. 

 
Toezicht 
De aangesloten schoolbesturen zien toe op de kwaliteit van de onder hun bevoegd gezag vallende 

school/scholen. Het DB van het SWV is samen met de directeur verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de afspraken. De ALV van het SWV houdt toezicht op de geboekte resultaten van het SWV. 

 
7.3 Kwaliteitsbeschrijving in SOP 

Alle scholen hebben een actueel en realistisch schoolondersteuningsprofiel (SOP).  
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De kengetallen worden jaarlijks aangeleverd aan het SWV (zie onderdeel 1.6 in het SOP) en indien van 
toepassing worden de SOP’ s ook inhoudelijk aangepast. In ieder geval worden ze iedere 4 jaar 

geactualiseerd. De  SOP’ s zijn vindbaar op de websites van de scholen. 
 

 

 
 

7.4 Ondersteuningsplan 
Het ondersteuningsplan wordt iedere vier jaar vastgesteld volgens het wettelijk kader. Daar waar 

aanpassingen noodzakelijk zijn op grond van evaluaties of bijvoorbeeld aanpassing van het wettelijk 
kader, wordt dit verwerkt. 

 

7.5 Activiteitenplan en evaluatie  
Naast het ondersteuningsplan maakt het SWV voor ieder schooljaar een activiteitenplan. Dit 

activiteitenplan is in juni-juli beschikbaar. Het activiteitenplan en de evaluatie daarvan vormen een vast 
agendapunt op de algemene ledenvergadering einde schooljaar. De plannen en de resultaten zijn voor 

iedere betrokkene in het SWV zichtbaar. 

 
7.6 Bestuursverslag  

De directeur van het SWV maakt het bestuursverslag (jaarverslag en financieel verslag) met daarin de 
belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. De inhoudelijke en financiële kengetallen van het 

SWV maken een vast onderdeel uit van het jaarverslag dat per kalenderjaar wordt vastgesteld.  
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld door de ALV.  

 

7.7 Planning & control cyclus 
De aangesloten schoolbesturen zien toe op de kwaliteit van de onder hun bevoegd gezag vallende 

school/scholen.  
In de bestuurlijke vormgeving zijn verantwoordelijkheden m.b.t. toezicht en uitvoering vastgelegd. 

In de vereniging is de algemene ledenvergadering het toezichthoudende orgaan. Het dagelijks bestuur is 

verantwoordelijk voor de strategische beleidscyclus. Uitvoering en voorbereiding van het beleid is de 
verantwoordelijkheid van de directeur.  

In het managementstatuut is de taak- en rolverdeling verder uitgewerkt (bijlage 10.9). 
Het bestuur legt verantwoording af door het ondersteuningsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de 

algemene ledenvergadering. Door middel van een jaarplan / activiteitenplan en een bestuursverslag 

verantwoordt het bestuur het gevoerde beleid en de resultaten. 
 

Basisschool de Kasteeltuin, Roermond behorende tot Stichting Swalm & Roer 
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 Financiën 8.

8.1 Allocatiemodel 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe het SWV de verdeling besteding en toewijzing van 

ondersteuningsmiddelen financieel heeft ingericht. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om het 'allocatiemodel' 
van ondersteuningsmiddelen.  

 
8.2 Het ondersteuningsbudget  

Het SWV heeft de beschikking over de middelen voor de lichte ondersteuning exclusief de 2% 

rechtstreekse bekostiging en middelen voor de zware ondersteuning. Het aantal leerlingen bepaalt de 
hoogte van het ondersteuningsbedrag (lumpsum financiering) van het SWV. Er wordt wel onderscheid 

gemaakt tussen bekostiging lichte en zware ondersteuning, en daarbinnen tussen materieel en personeel, 
maar dat zegt niets over waaraan de gelden besteed moeten worden. 

 

De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor lichte 
ondersteuning is dit € 170,35 en voor zware ondersteuning € 366,42. 

Met passend onderwijs krijgen alle samenwerkingsverbanden relatief evenveel middelen voor zware 
ondersteuning. Dit is anders dan de situatie voor de invoering van passend onderwijs. Toen waren 

deze middelen ongelijk verdeeld over het land. Deze verandering (verevening) brengt 
herverdeeleffecten met zich mee. Daarom is er een overgangsregeling, waarin de regio’s in vijf jaar tijd 

(tussen 2015 en 2020) naar het nieuwe budget toegroeien. 

Het bedrag staat los van de ondersteuningsbehoeften van individuele leerlingen en is voor ieder SWV 
gelijk. Dit betekent dat er bij minder verwijzingen naar het SO en het SBO direct meer geld beschikbaar is 

voor de reguliere basisscholen en andersom. De financieringssystematiek is een waterbedconstructie, 
waarbij de verdeling van middelen verandert, maar de hoeveelheid middelen altijd gelijk blijft. Er moet 

wel rekening gehouden worden met het feit dat het SWV niet altijd een directe invloed kan uitoefenen op 

de leerlingenstromen. Denk aan de plaatsbekostigde - / residentiële leerlingen die in het speciaal 
onderwijs worden geplaatst of bijvoorbeeld de populatie leerlingen met een ernstige meervoudige 

beperking. 
 

Het beleid van het SWV, zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan en nader uitgewerkt in een 
jaarlijks activiteitenplan, is vanuit begrotingsperspectief vertaald naar programma’s (zie voor de 

verschillende posten die hieronder vallen de begroting en de MJR: bijlage 10.): 

 

Onderwerp Programma  

Realiseren dekkend aanbod P1 - Basisondersteuning 

 P2 - Arrangementen 

 P3 – Extra ondersteuning SBO 

 P4 – Extra ondersteuning SO 

Toelaatbaarheid P5 - Toelaatbaarheid 

Ontwikkeling P6 - Ontwikkeling en innovatie 

Bedrijfsvoering P7 - Bedrijfsvoering 

 

Verplichte afdracht: 

De arrangementen SBO (programma 3) en SO (programma 4) vallen onder de verplichte afdrachten. 
Voor het SO draagt DUO zorg voor betaling. 

De hoogte van de afdrachten heeft een relatie met het aantal leerlingen per teldatum en per 
peildatum en is derhalve beperkt beïnvloedbaar. Dit geldt dus ook voor de tussentijdse groei (tussen 

teldatum 01-10 en 01-02). Opgemerkt mag worden dat het SWV hier te maken heeft met een risico. 

Alle aangesloten besturen hebben met betrekking tot de groeiregeling ingestemd met de volgende 
uitgangspunten (zie bijlage 9.13): 
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- Indien sprake is van groei bij het S(B)O betaalt het SWV zowel de basisbekostiging (materieel 
en personeel)  als de ondersteuningsbekostiging (materieel en personeel); 

- Besturen kunnen vrijwillig afzien van groeibekostiging indien het aantal leerlingen feitelijk 
reeds bekostigd wordt op basis van het aantal leerlingen T-1 en er geen formatieve- / 

personele verplichtingen zijn aangegaan om de groei van het aantal leerlingen verantwoord 

op te vangen; 
- Het SWV vult een frictie- / calamiteitenpot. In de frictiepot wordt  een bedrag opgenomen ter 

hoogte van het aantal te verwachten “groeileerlingen” (redenerend vanuit het moeten 
bekostigen van iedere groei tussen T-1 en de peildatum 01-02); 

- De ALV beslist over het wel /niet honoreren van een verzoek om een bijdrage uit de 
calamiteiten- / frictiepot; 

- De middelen voor de frictiepot worden begroot onder de post bestemmingsreserve ter hoogte 

van maximaal € 416.000,00.  

 
8.3 Van arrangeren en toewijzen 

Het SWV werkt vanuit solidariteit. We staan voor een gezamenlijke uitdaging en inspanning. Ieder 
bestuur staat voor de opdracht om meer inclusief onderwijs te realiseren. Scholen worden gestimuleerd 

en ondersteund om waar mogelijk en passend meer leerlingen thuisnabij regulier onderwijs te laten 
volgen. Daar waar nodig wordt een leerling een extra arrangement op het SBO of SO aangeboden. 

Kengetallen m.b.t. deelname aan S(B)O worden op het niveau van het SWV en per bestuur aangereikt. 

We maken hierbij ook onderscheid tussen leerlingen die instromen vanuit een reguliere basisschool en 
instroom van leerlingen die geen regulier onderwijs hebben gevolgd, alsmede verhuizingen. 

Kernbenadering: “pas toe of leg uit”. Bij verklaarbare / plausibele situaties zal gekeken worden of 
bepaalde ondersteuning helpend kan zijn. 

Om de scholen te ondersteunen krachtige basisondersteuning te realiseren, stimuleert het SWV het 

werken met ondersteuningsteams (zie ook 3.4.2 en 3.4.2.1 en de bijlage “Van arrangeren en toewijzen”). 
Ieder basisschool ontvangt ook een ondersteuningsbedrag per leerling. Dit bedrag is “bevroren” op  

€ 123,00. Door de geringere uitgaven in het kader van de groeiregeling heeft het SWV reserves kunnen 
opbouwen. De reserves worden voor ruim € 600.000,00 aangesproken / ingezet (zie verder paragraaf 

8.5).  
 

8.4 Verevening deelnamepercentages 

De mate waarin op dit moment in ons land van speciaal (basis)onderwijs gebruik gemaakt wordt, 
verschilt per regio. Het ministerie van onderwijs heeft de verevening toegepast op het aantal leerlingen 

dat gebruik maakt van de extra ondersteuning (S(B)O). De SWV-en die relatief veel gebruik maken van 
de extra ondersteuning (waaronder SWV PO 31-02) krijgen in de eerste periode extra middelen om deze 

zorg te kunnen continueren. Dit volgens een aflopende vereveningsbijdrage: 100%, 95%, 80%, 60%, 

30%, 0%. In schooljaar 2020-2021 krijgen alle SWV-en de ondersteuningsmiddelen op basis van hun 
leerlingaantallen en is de verevening afgelopen. Voor ons SWV betekent dit dat het SWV in schooljaar 

2020-2021 €1.166.208 minder ondersteuningsmiddelen zal ontvangen dan bij de start van passend 
onderwijs. Een gezonde balans kan slechts dan ontstaan wanneer we erin slagen het 

deelnamepercentage aan S(B)O te verlagen. 

We mogen op dit moment concluderen dat het deelnamepercentage SBO rond het landelijke gemiddelde 
ligt en dat het deelnamepercentage SO na een aanvankelijke daling van met name cluster 4, stabiliseert 

rond 2.75%. Onze doelstelling hebben we niet gehaald en we hebben de verwachtingen in de MJR 
bijgesteld. Het willen realiseren van meer inclusief onderwijs en een deelnamepercentage van 3% S(B)O 

blijft als een stip op de horizon staan, zij het een verder weg liggende stip. 
 

8.5 Begroting 2018 

Voor de concrete cijfers van de begroting: zie aparte bijlage. 
Zoals eerder aangegeven heeft het SWV reserves opgebouwd (met name minder uitgaven op de 

groeiregeling). Deze reserves worden vanaf 2018 enerzijds ingezet om te trachten het 
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ondersteuningsbedrag per leerling op € 123,00 te houden en anderzijds de mogelijkheid te bieden om 
pilots aan te vragen (minimaal 2 samenwerkende besturen en de pilot moet een uitwerking hebben op 

versterking van het reguliere onderwijs /de basisondersteuning, maximaal € 50.000,00 per pilot, 
gelijkelijke bijdrage door de deelnemende besturen). 

Het SWV zet de komende 4 jaren ruim  € 600.000,00 hiervoor in. 

 
Een enkele toelichting bij de begroting: 

1. De eerste regels laten de gebruikte kengetallen zien. Hierin is de autonome krimp verwerkt en is 
op basis van de kengetallen SBO en SO de bekostiging van SBO en SO gebaseerd op een (zij het 

langzamere) daling van het deelnamepercentage (S(B)O.  
2. De baten betreffen met name inkomsten lichte en zware ondersteuning, klein bedrag onder de 

noemer schoolmaatschappelijk werk en vereveningsbijdrage. 

3. De uitgaven laten enerzijds verplichte afdracht zien aan S(B)O. De post grensverkeer is verlaagd. 
4. De uitgaven onder bestuur en beheer, BTO (minder leden) en overige kosten spreken voor zich. 

5. De overdracht per leerling wordt getracht op € 123,00 te houden. Of dit ook werkelijkheid wordt 
is afhankelijk van de feitelijke situatie; in welke mate slagen we er in het deelnamepercentage 

voldoende te verlagen. 

6. Voor de activiteiten van de ondersteuningsteams wordt € 75,00 per leerling overgedragen aan de 
betreffende besturen. 

7. Tot slot wordt gestreefd naar een reservering van ongeveer 5% (naast de frictie- en 
calamiteitenpot), met een maximum van € 300.000,00 (dit is conform het advies van de 

Commissie Don).  
 

8.6 Meerjarenraming  

Voor de concrete cijfers van de meerjarenraming: zie aparte bijlage. 
 

Het SWV heeft uitgesproken te streven naar een maximum deelname aan SBO en SO van in totaal 3%. 
In de berekeningen is uitgegaan van een geringere daling per jaar dan in de eerste planperiode als 

streefpunt was genomen. Hierin is de autonome krimp ook verwerkt.  

Het SWV is zich zeer bewust van het feit dat dit een erg ambitieuze uitdaging is.  
De ramingen worden nauwgezet gemonitord en er zal evt. bijgesteld worden op basis van de actuele 

praktijk / financiële situatie. Overleg met de zorg / behandelinstituten is eveneens van groot belang 
De inzet van ondersteuningsteams (incl. inzet van expertise uit SBO, SO, AB en jeugdhulp) is gericht op 

het realiseren van krachtige basisondersteuning in de basisscholen. Insteek is en blijft: waar mogelijk 

gaan leerlingen thuisnabij naar een reguliere school: “Naar meer thuisnabij inclusief onderwijs: waar 
mogelijk, waar passend, waar verantwoord”.  

 
8.7 Risicoparagraaf 

Het is van belang om, in het kader van de begroting 2018, alsmede in het kader van de meerjarenraming 
met name financiële risico’s te benoemen. Vandaar deze risicoparagraaf (enkele risico’s zijn ook al 

hiervoor geduid). 

Het is duidelijk dat de realisering van de begroting en de meerjarenraming sterk afhankelijk is van het 
halen van de vereveningsdoelstelling c.q. het deelnamepercentage aan S(B)O. Het zijn de inhoudelijke 

activiteiten van de scholen / besturen en het SWV die sterk medebepalend zijn voor het kunnen 
beheersen van de deelnamepercentages. 

In het bijzonder speelt de vraag of en hoe de scholen er in slagen om zorg te dragen voor krachtige 

basisondersteuning, realiseren van meer inclusief onderwijs.  Voortdurende (risico-)analyse van 
inhoudelijke ontwikkelingen, financiële ontwikkelingen en kengetallen en wat vervolgens eventueel aan 

acties te ondernemen, is “permanent” punt van aandacht. Genoemde invalshoeken hebben wederkerig 
invloed op elkaar. 

Wat de risicoanalyse betreft kunnen we in ieder geval aan de volgende (niet geprioriteerde) invalshoeken 
/  thematieken denken: 
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 Kanteling die Passend Onderwijs vraagt: meer leerlingen regulier en thuisnabij met het oog op 

de vereveningsuitdaging: hoe slagen de basisscholen erin om verder op weg te gaan naar 
krachtige ondersteuningsscholen, meer inclusief onderwijs? 

Ontwikkelingen moeten nauwgezet gevolgd worden. Hiertoe worden in ieder geval periodiek 
kengetallen verzameld. Vrij vertaald: namen en rugnummers in beeld. De hoogte en 

beheersbaarheid van diverse deelnamepercentages SBO en SO moeten strak gevolgd worden.  

Welke financiële consequenties heeft dit voor de ontwikkelingen en de resultaten? Hoe te 
bewaken, tijdig te signaleren, bij te sturen waar mogelijk, etc.? De gevolgen van de autonome 

krimp worden hierbij zo concreet en correct mogelijk meegenomen. De gegevens die het BTO 
verzamelt en de jaarlijks op te vragen kengetallen bij de scholen (via opvragen deel 1.6 van het 

SOP: Kengetallen leerlingenpopulatie) leveren de basisgegevens aan waarop het SWV (mede) 
stuurt).  

 De bekostiging van (grote) tussentijdse groei van SBO en SO. 

 De verhouding solidariteit en vereveningsinspanning realiseren per bestuur en dit evalueren / 

terugkoppelen. 

 Positie van de ouders: betrokkenheid van groot belang en omgaan met de “angst” voor een 

mogelijke wachtlijstproblematiek gekoppeld aan het voorkomen van open eind constructies. 
 Meer leerlingen met bijzondere behoeften binnen regulier onderwijs; hoe het risico van een 

mogelijk verlies van veiligheid voor medewerkers en medeleerlingen te voorkomen en hoe te 

handelen in voorkomende situaties? 
 Mogelijke consequenties tripartiete akkoord / maatregel van bestuur personele verplichtingen. 

 Hoe expertise SO en SBO te behouden c.q. verlies van expertise te voorkomen? We hebben hier 

geen werkgelegenheidsgarantie voor het betrokken personeel, maar wel een 

inspanningsverplichting. Het perspectief van het verder inrichten van de ondersteuningsteams 
(bij daling van aantal SO- en SBO - leerlingen en bij positieve evaluatie van de inzet van de 

ondersteuningsteams) met expertise uit ook SO en ambulante diensten laat zien dat het SWV 

dan ruimschoots aan de inspanningsverplichting voldoet. Welke effecten een mogelijk natuurlijk 
verloop heeft moet ook in beeld gebracht worden. Maar……… de kengetallen moeten nog “verder 

gaan spreken”. We zullen ook moeten onderzoeken wat mogelijk gewenste omvangen van SO- 
en SBO-scholen zijn, in verbinding staand met elkaar of samengaand (zie ook 3.2.5). 

 Mogelijke uitbreiding BTW - verplichting? 

 Blijven de uitgewerkte en toe te passen procedures transparant, uitvoerbaar en passend? 

 Hoe geschillen etc. waar enigszins mogelijk te voorkomen? Hier past de inzet van bemiddeling / 

mediation bij. 

 Inzet Ondersteuningsteams: ook hier over het algemeen positieve waardering. Welke invloed 

hebben de ontwikkelingen van de kengetallen op de inzet van de Ondersteuningsteams?  
 Inzet Jeugdhulp / GJG in en voor het onderwijs: over het algemeen wordt deze inzet en 

positionering in de Ondersteuningsteams positief gewaardeerd. Dit blijft het SWV volgen. Wordt 

de inzet hiervan (door de gemeenten) minimaal onveranderd voortgezet? 
 Wat gaat de inzet van ondersteuningsteams brengen en oproepen? In algemene zin kan 

geconstateerd worden dat de “eerste” ervaringen positief worden gewaardeerd door de scholen. 

 De mogelijke problematiek m.b.t. nieuwkomers en vluchtelingen. 

 Mogelijke problematiek m.b.t. het aanscherpen van de privacyregelgeving (AVG). 

 Onderwijsrecht: meer EMB-leerlingen maken gebruik van onderwijs. 
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Locatie Tyltyl de Maasgouw, Maastricht 

 
 

 
Het voorgaande maakt duidelijk dat “definitieve voorspellingen” niet te maken zijn. Het SWV wil vanaf de 

start zo “actueel” mogelijk inhoudelijk kwalitatief en financieel monitoren, zodat tijdig eventuele 

noodzakelijke interventies kunnen worden doorgevoerd om passend gedrag te stimuleren en tot 
beheersing van de uitgaven te komen. Samen met betrokkenen zal nagedacht worden over en werk 

gemaakt worden van risicobeheersing, het verkleinen van risico’s. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Voor de volledigheid ook hier opname van enkele financiële streefnormen: 

Uitgangspunt: de uitgaven van het samenwerkingsverband blijven binnen de beschikbare rijksmiddelen 
en de begroting. 

 

Kengetallen Normering 

Kapitalisatiefactor (a) <37% 

Solvabiliteit (b) 20% - 70% 

Rentabiliteit (c) > 0% 

Weerstandsvermogen (d) 10% - 40% 

Liquiditeit (e) > 1,0% 

 
a) Kapitalisatiefactor 

Kapitalisatiefactor = totaal kapitaal / totale baten. 
Dit kengetal wordt gehanteerd om te signaleren of onderwijsinstellingen hun kapitaal wel /niet efficiënt 

benutten voor de vervulling van hun taken.  

 
b) Solvabiliteit 

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van een organisatie en geeft aan 
of de organisatie op langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 

 

c) Rentabiliteit 
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De rentabiliteit heeft betrekking op het rendement en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel 
negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering in relatie tot de totale baten. 

 
d) Weerstandsvermogen 

Het kengetal weerstandsvermogen wordt gehanteerd om te bepalen in hoeverre een bestuur zich een 

tekort in de exploitatie kan permitteren in relatie tot de opgebouwde reserves, 
 

e) Liquiditeit 
Een goede liquiditeitsratio illustreert het vermogen van een organisatie om crediteuren tijdig (op korte 

termijn) te kunnen betalen. 
 

 

 
Vlag van De Wijnberg 
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 Diverse bijlagen 9.

Hieronder volgt een opsomming van een aantal bijlagen. Wij hebben gemeend er goed aan te doen 
om een aantal bijlagen beschikbaar te stellen op de website.  

 
9.1  Contactgegevens SWV PO 3102 ML  

9.2  Overzicht deelnemende schoolbesturen  
9.3  Leerlingprognose / deelnamepercentage SO en SBO  

9.4  Leerlingaantallen DUO 2011-2017 

9.5  Verklarende woordenlijst  
 

Middels apart document toegevoegd:  
Begroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2023 

 

De volgende documenten zijn te vinden op de website (www.swvpo3102ml.nl):  
 

9.6  Notitie: van arangeren en toewijzen  
9.7  Schoolondersteuningsprofielen bao en sbo  

9.8  Organogram  
9.9  Managementstatuut en de rolverdeling  

9.10 Overzicht deelnemende scholen bao, sbao en so  

9.11 Privacyreglement 
9.12 Doorgaande lijn en overdracht van leerlingen tussen BaO, SBO,  SO, VO en VSO; De Wegwijzer 

9.13 Groeiregeling 
  

www.swvpo3102ml.nl:  
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Bijlage 9.1 Contactgegevens SWV 

 
Algemene gegevens 

 
Naam: SWV Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg 

 

Bezoekadres:       In de Neerakker 2 
                        6093 JE Heythuysen 

 T: 0475 550449 
 E: bestuursbureau@spolt.nl 

Postadres:       Postbus 3043  
                      6093 ZG Heythuysen 

 
 

Bijlage 9.2 Overzicht deelnemende schoolbesturen 

 

In het SWV PO 31-02 Midden-Limburg participeren de volgende besturen:  
  

1  Stichting Primair Onderwijs Leudal Thornerkwartier gevestigd 

gemeenten Leudal  

Bestuurs. No: 23961  

2  Stichting Herman Broeren, gevestigd te Roermond  Bestuurs. No: 26132  

  

3  Aloysiusstichting Onderwijs Jeugdzorg, gevestigd te Voorhout  Bestuurs. No: 41008  
  

4  Stichting Pallas, gevestigd te Uden  Bestuurs. No: 41246  

  

5  Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs, gevestigd te Heerlen  Bestuurs. No: 41506  
  

6  Stichting Swalm & Roer voor Onderwijs en Opvoeding, gevestigd te 
Roermond  

Bestuurs. No: 41692  
  

7  Stichting Wijzers in onderwijs (vh SKOEM en SKOM), gevestigd te 

Echt 
  

Bestuurs. No: 41797  

  

8 Stichting OG Buitengewoon, gevestigd te Venlo.  Bestuurs. No: 44813  

  

9 Stichting Kindante, leren leren, leren leven, gevestigd te Sittard - 
Geleen.  

Bestuurs. No: 83280  
  

  
Vrijwillig aangesloten schoolbesturen  

10  Stichting Adelante Onderwijs, gevestigd te Heerlen  

  

Bestuurs. No: 74803  

  

11  Stichting Tyltylschool de Maasgouw Maastricht, gevestigd te 

Maastricht.  

  

Bestuurs. No: 27445  

  

12 Stichting de Wijnberg, gevestigd te Venlo.  Bestuurs. No: 85581  
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Het SWV PO 31-02 Midden-Limburg bestaat uit:  12 besturen / 58 basisscholen / 3 SBO scholen / 9 
SO scholen.   
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Bijlage 9.3 Leerlingprognose / deelnamepercentage SO en SBO 

SO Leerlingprognose / deelnamepercentage

 
 

 
SBO Leerlingprognose / deelnamepercentage 
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Bijlage 9.4 Ontwikkeling leerlingaantallen 2011-2017 

1. leerlingen 

 
bao  sbao  

totaal 
(s)bao 

    1-10-2011 13.137 509 13.646 
    1-10-2012 12.805 486 13.291 
    1-10-2013 12.424 452 12.876 
    1-10-2014 12.084 412 12.496 
    1-10-2015 11.886 366 12.252 
    1-10-2016 11.696 323 12.019 

    1-10-2017 11.588 322 11.910 
    

 

 
jonger dan 8 

jaar     
8 jaar en 

ouder 
   

 
so cat 1 

so cat 
2 so cat 3 so cat 1 

so cat 
2 so cat 3 so totaal 

1-10-2011 87 4 3 279 13 15 401 

1-10-2012 86 8 2 266 11 17 390 

1-10-2013 93 6 3 266 8 10 386 

1-10-2014 72 4 5 249 10 12 352 

1-10-2015 96 5 3 206 9 15 334 

1-10-2016 82 3 3 223 12 9 332 

1-10-2017 78 4 7 211 11 7 318 
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2. rugzakken 
      

 
CLUSTER 4 LG MG LZ ZMLK 

totaal 
rugzakken 

 1-10-2011 69 19 0 13 15 116 
 1-10-2012 54 16 0 12 15 97 
 1-10-2013 51 11 2 17 14 95 
 3. deelname % 

PO3102 sbao 
so cat 

1 so cat 2 so cat 3 
so 

totaal rugzakken 
 1-10-2011 3,73% 2,68% 0,12% 0,13% 2,94% 0,85% 
 1-10-2012 3,66% 2,65% 0,14% 0,14% 2,93% 0,73% 
 1-10-2013 3,51% 2,79% 0,11% 0,10% 3,00% 0,74% 

 1-10-2014 3,30% 2,57% 0,11% 0,14% 2,82% 
  1-10-2015 2,99% 2,46% 0,11% 0,15% 2,73% 
  1-10-2016 2,69% 2,47% 0,12% 0,10% 2,69% 
  1-10-2017 2,70% 2,36% 0,15% 0,11% 2,60% 
         

Landelijk SBO  
  

Landelijk SO: 
   1-10-2011 2,68% 

  

1-10-2016 1,58% 
  1-10-2012 2,60% 

    
  

1-10-2013 2,52% 
      1-10-2014 2,47% 
      1-10-2015 2,35% 
      1-10-2016 2,35% 
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Bijlage 9.5 Verklarende woordenlijst 

 

AB   Ambulant begeleider, ambulante begeleiding 

BaO   Basisonderwijs 

BCO   Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding 

BTO   Bovenschools toetsingsorgaan 

CJG   Centrum voor Jeugd en gezin 

DUO   Dienst Uitvoering Onderwijs 

ECPO   Evaluatie Commissie Passend Onderwijs 

Fte   Fulltime equivalent 

GMR   Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

HGPD   Handelingsgerichte procesdiagnostiek 

HGW   Handelingsgericht Werken 

IB-er   Intern begeleider 

JGZ   Jeugdgezondheidszorg 

KDC   Kinderdagcentrum 

LEA   Lokaal educatieve agenda 

LG   Lichamelijk gehandicapt 

LZK   Langdurig zieke kinderen 

MG   Meervoudig gehandicapt. 

MKD   Medisch kleuterdagverblijf 

MR   Medezeggenschapsraad 

OOGO   Op overeenstemming gericht overleg. 

OPP   Ontwikkelingsperspectief 

OPR   Ondersteuningsplanraad 

OT   Ondersteuningsteam 

SBO   Speciaal Basisonderwijs 

SO   Speciaal Onderwijs 

SOP   Schoolondersteuningsprofiel 

SOVA Training  Sociale vaardigheidstraining 

SWV   Samenwerkingsverband 

SVIB   School Video Interactie Begeleiding 

TLV   Toelaatbaarheidsverklaring 

VO   Voortgezet Onderwijs 

VSO   Voortgezet Special Onderwijs 

WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WPO   Wet Primair Onderwijs 

ZMLK   Zeer Moeilijk Lerende Kinderen 

ZMOK   Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen 
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