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VOORWOORD
Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs dat kinderen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen, dat hen uitdaagt steeds een stap extra te zetten. Ieder kind moet het maximale uit zichzelf
kunnen halen. Dat geldt ook voor kinderen met een beperking. Daarom is het goed dat scholen met
passend onderwijs meer maatwerk kunnen bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Wat een kind niet kan, is veel minder interessant dan wat het wel kan. En elk kind heeft wel iets waar
het goed in is. Daarom hebben we binnen ons samenwerkingsverband leraren nodig die deze talenten
ontdekken en tot ontplooiing brengen, die kinderen laten zien dat ze tot meer dingen in staat zijn dan
ze zelf misschien dachten.
Ons samenwerkingsverband, de scholen, het personeel, de ouders en de leerlingen gaan de komende
jaren nog meer werk maken van passend onderwijs of eigenlijk beter gezegd “goed” onderwijs aan
alle kinderen in onze regio. Een en ander betekent natuurlijk niet, dat elke school thuis moet zijn in
elke problematiek. Het speciaal onderwijs blijft bestaan; maar dit is alleen bedoeld voor de leerlingen
voor wie het reguliere onderwijs niet haalbaar is. Daarom ben ik blij dat het regulier en het speciaal
onderwijs steeds meer gaan samenwerken om leerlingen zo lang mogelijk in het regulier onderwijs te
begeleiden.
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft van de Algemene Ledenvergadering de “opdracht”
gekregen om initiatieven daartoe te stimuleren en goede resultaten met elkaar te delen. Niet voor
niets heeft het nieuwe ondersteuningsplan de subtitel meegekregen “Samen leren”.
In de voorbereiding tot dit voorliggende ondersteuningsplan heeft het bestuur ook gemerkt dat de verschillende “consultatiebijeenkomsten” met vele en verschillende betrokkenen het “van en met elkaar
leren” als een rode draad heeft opgepakt.
We zijn nu bijna 4 jaar op weg naar meer passend onderwijs. Ouders, leraren, intern begeleiders,
schoolleiders en besturen steken in ons samenwerkingsverband 3008 de handen uit de mouwen
met maar één doel: dat elk kind een plek in het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.
Ik heb vertrouwen dat de elementen in dit ondersteuningsplan genoemd bijdragen gaan leveren aan
meer passend onderwijs en wens alle bij het kind betrokken mensen daartoe heel veel succes toe.

Jan van der Heijden,
voorzitter
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INLEIDING
1.1 Passend Onderwijs
“Passend onderwijs” is in wezen een andere term voor “goed” onderwijs. Als onderwijs immers ‘past’,
als het aansluit bij de ondersteuningsvragen van kinderen (en ouders), doen we als scholen, besturen
en samenwerkingsverband (SWV) de goede dingen. De vraag die steeds gesteld moet worden is:
“waar en op welke wijze kunnen we, in samenwerking met onze partners, voor iedere individuele leerling een passend aanbod opstellen?”.
Het begrip zorgplicht speelt daarbij een belangrijke rol. Binnen ons SWV betekent dit dat ieder afzonderlijk schoolbestuur zich verantwoordelijk voelt voor ieder kind dat zich bij een van hun scholen aanmeldt. Schoolbesturen hebben de inspanningsverplichting om passend onderwijs te realiseren voor
ieder kind. In eerste instantie op de school van aanmelding maar, als dat niet lukt, op een andere
school waar men tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
1.2 Beschrijving van de regio
Het SWV Helmond-Peelland PO bestrijkt tien (deel)gemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze (m.u.v. Leende), Laarbeek en Someren. De aangesloten scholen en schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd binnen deze regio. Ook zijn er enkele
schoolbesturen voor speciaal onderwijs aangesloten die hun vestiging weliswaar buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen afkomstig uit onze regio. Binnen de
regio maakten op 1 oktober 2017 25.249 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen.
1.3 Ondersteuningsplan
Dit ondersteuningsplan is het strategisch beleidsplan van het samenwerkingsverband. In het plan
staan de afspraken die de schoolbesturen en hun scholen in onze regio met elkaar hebben gemaakt,
in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan wordt minimaal elke vier jaar opnieuw op- en vastgesteld. Het bevat tenminste afspraken over de binnen de regio beschikbare vormen van ondersteuning voor leerlingen en hoe deze samen een ‘dekkend’ netwerk
vormen. Ook bevat het afspraken over hoe deze ondersteuning voor leerlingen beschikbaar wordt gesteld, welke partijen een rol hebben in dat proces en hoe de ondersteuning, gedurende en na afloop
van de inzet, geëvalueerd wordt. Tenslotte bevat het ondersteuningsplan de strategische doelstellingen van de samenwerkende besturen voor de planperiode (voor dit ondersteuningsplan 2018-2022).
In het plan presenteren we de wijze waarop zij het realiseren van die doelstellingen bestuurlijk en financieel organiseren.
Het ondersteuningsplan wordt uitgewerkt in activiteitenplannen per schooljaar. Hierin maken we de
doelstellingen concreet en schrijven we de benodigde activiteiten uit. Ook koppelen we hieraan een
kwaliteits- en monitoringssystematiek waarin we bijhouden in welke mate het SWV de doelen bereikt.
1.4 Terugblik 2014-2018 en stand van zaken: op zoek naar een nieuwe balans
De wet op Passend Onderwijs is effectief vanaf augustus 2014. De afgelopen vier jaar werden gekenmerkt door een zoektocht naar een zo optimaal mogelijke organisatie van het SWV. In combinatie met
een relatief beleidsarm ondersteuningsplan werd het door deelnemende besturen in eerste instantie
als complex ervaren om de samenwerking, in het belang van ieder kind, duurzaam en betekenisvol
van de grond te krijgen. Hoewel de autonomie van de deelnemende besturen als een groot goed ervaren werd (en wordt), bleek in de praktijk toch dat ieder afzonderlijk niet volledig toegerust is om tegemoet te komen aan het brede scala aan mogelijke ondersteuningsvragen van leerlingen. Gezien de
harde afspraak dat er geen leerlingen aan de voordeur van een school geweigerd worden, stelde dit
de schoolbesturen voor complexe situaties. In zijn totaliteit bleek het voor het samenwerkingsverband
niet mogelijk om het aanbod volledig dekkend te maken.
In het voorjaar van 2016 beseften de deelnemende besturen dat er een koerswijziging nodig was om
de kwaliteitsstandaarden en ambities van het SWV te realiseren.
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Dit resulteerde in het Optimaliseringsplan 2016-2018, waarin het startschot werd gegeven voor een
zoektocht naar een betere balans tussen solidariteit en autonomie. Bij de zwaardere casuïstiek kreeg
het SWV een bemiddelende rol m.b.t. het vinden van een passende onderwijsplek. Ook werd actief de
afstemming gezocht met de ketenpartners binnen de jeugdhulpverlening. Zowel bij de gemeenten als
bij het samenwerkingsverband is de notie gegroeid dat een succesvolle aanpak (vooral bij zwaardere
casuïstiek) gebaat is bij een gezamenlijke aanvliegroute.
Tenslotte is in 4 jaar samenwerken geconstateerd dat een aantal type ondersteuningsvragen en gesignaleerde trends vragen om een nauwere samenwerking met elkaar en met ketenpartners. Op basis
hiervan zijn kansrijke samenwerkingsthema’s benoemd door de gezamenlijke schoolbesturen. Een
voorbeeld hiervan is het opzetten van gezamenlijk beleid en aanbod voor kinderen (en hun ouders)
met het syndroom van Down. Hiertoe is in de huidige planperiode reeds het initiatief genomen.
1.5 Vooruitblik 2018-2022: samen leren!
De belangrijkste uitdaging bij het vormgeven aan en uitvoeren van het ondersteuningsplan 2018-2022
ligt in het vinden van de juiste balans tussen solidariteit en autonomie. Besturen kiezen voor een bestuursmodel dat hen juist uitdaagt tot ontwikkeling van de eigen organisatie. Zij beseffen echter dat
een vorm van solidariteit gevonden dient te worden die voorkomt dat de situatie zich voordoet dat gebrek aan coördinatie rondom bepaalde groepen leerlingen impliceert dat er voor hen geen passende
plek beschikbaar is. Het betreft een herkenning van de noodzaak en de wenselijkheid en tevens een
erkenning van het feit dat samenwerking hier de juiste oplossingsrichting is. De gezamenlijke schoolbesturen spreken dan ook af om deze samenwerking verder vorm te geven, mede omdat deze bij kan
dragen aan leren van elkaar, een betere ontwikkeling van kinderen en aan de wederzijdse ontwikkeling van (soms concurrerende) organisaties. De nadruk ligt hierbij dus niet ten principale op de allocatie van middelen. De gezamenlijke besturen stellen als voorwaarde voor alle samenwerkingsprojecten
dat deze leiden tot wederzijds leren en vooral dat ze innovatief zijn. Innoveren is een combinatie van
leren en uitvoeren en van ontdekken en vooruitgaan. Dat doe je bij voorkeur samen.
(Zie bijlage: Bestuurlijke koers)
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HOOFDSTUK 2: MISSIE EN VISIE
2.1 Missie
De missie van het samenwerkingsverband luidt: “Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod.”
2.2 Visie
Uit de missie wordt onze visie afgeleid, die bestaat uit zes pijlers. Deze zes pijlers vormen de kenmerken van ons handelen en definiëren ons ideaalbeeld van hoe onderwijs(ondersteuning) er uit zou
moeten zien:
1. Passend: We ondersteunen leerlingen regulier waar dat kan en specialistisch waar dat moet.
2. Thuisnabij: We schalen pas op als de gewenste ondersteuning niet meer geboden kan worden in
de directe (fysieke) leefomgeving van de leerling. We streven er altijd naar om de ondersteuning
naar het kind toe te brengen in plaats van het kind naar de ondersteuning.
3. Integraal: We ondersteunen kinderen vanuit de gedachte ‘Eén kind, één gezin, één plan. Hiertoe
maken we afspraken met gemeenten in het kader van jeugdhulpverlening.
4. Handelingsgericht: We bekijken een kind altijd in context en zoeken altijd naar mogelijkheden in
plaats van problemen: wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht, in
deze wijk, in deze gemeente, nodig om tot ontwikkeling te komen?
5. Preventief, licht en kort: onderwijsondersteunings-, jeugdhulp en zorgaanbod wordt zo vroeg en
licht mogelijk georganiseerd, waarmee escalatie en behoefte aan zwaardere ondersteuningsinterventies wordt voorkomen.
6. Effectief en efficiënt: Schoolbesturen organiseren, in samenwerking met het SWV, een zo effectief mogelijk aanbod op de meest efficiënte plek.
2.3 Bestuurlijke strategie en gedragslijn
Aan de bovenstaande missie en visie worden de volgende strategische uitgangspunten ontleend voor
de planperiode 2018-2022:
 Er is een gedeelde verantwoordelijkheid in de zorg voor alle kinderen binnen het SWV op basis
van solidariteit.
 Elkaar vinden op die terreinen waarbinnen de spankracht van het reguliere aanbod niet groot genoeg is.
 Een hoog niveau van deskundigheid van de leerkrachten - met name in de omgang met en de opvang van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften - om zoveel mogelijk leerlingen binnen een
reguliere setting te kunnen opvangen.
 Expertise dient beschikbaar te zijn - bij voorkeur binnen het verband - voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in specialistische settingen.
 Het SWV gaat over het WAT en gaat ervan uit dat het HOE op een lager niveau binnen de gestelde
kaders georganiseerd wordt met respect en ruimte voor verschillen in uitvoering (mits deze verschillen het gezamenlijke proces niet verstoren).
 De besturen spreken elkaar aan en leggen verantwoording aan elkaar af over de uitvoering van
afspraken die zijn vastgelegd in het ondersteuningsplan.
 Alle processen worden zo eenvoudig mogelijk georganiseerd met zo min mogelijk bureaucratie.
 Op het niveau van het SWV wordt bepaald dat:
o zoveel mogelijk middelen worden ingezet op de werkvloer, gebaseerd op afspraken over basisondersteuning en extra ondersteuning;
o de toewijzing van middelen en de toegankelijkheid van de extra ondersteuning transparant georganiseerd wordt
o er monitoring plaatsvindt met vooraf duidelijke vastgestelde doelstellingen; de leerlingenstromen
zijn een belangrijke indicator.
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 Het SWV wil effectief en efficiënt samenwerken met partners: gemeenten, voortgezet onderwijs,
ketenpartners, etc. Deze samenwerking wordt zoveel mogelijk op het niveau van het SWV geregeld.
 Het SWV richt zich met name op kinderen van (3) 4 t/m 12 (13, 14) jaar. Het SWV stelt zich proactief op richting de voor- en vroegschoolse periode en het V(S)O.
 Besturen spreken uit dat individuele besturen zelf de keuze kunnen maken om het SBO als voorziening in stand te houden, maar dat het aan de (overige) individuele besturen zelf is om te bepalen of zij van dit aanbod gebruik willen (gaan) maken.
 Besturen zetten de deuren van de scholen open voor alle kinderen die toelaatbaar zijn.
Om dit waar te kunnen maken wordt van de deelnemende schoolbesturen een houding gevraagd om
vanuit eigen kracht (of beperking) samen te werken. Binnen het SWV spreken wij uit dit niet via protocollen te regelen, maar via een gedragslijn en de route van een lerende organisatie. Deze gedragslijn
luidt als volgt:
“Wat je zelf goed kunt doen, doe je zelf.
Wat beter is om samen te doen, doe je samen.
Wat je zelf niet kunt of wat een ander beter kan, laat je een ander doen.”
2.4 Ambities
In de verdere hoofdstukken van dit ondersteuningsplan worden missie, visie en strategie uitgewerkt in
concrete beleidsvoornemens. De hoofdstukken volgen hierbij de met het Optimaliseringsplan 20162018 geïntroduceerde en vervolgens in alle relevante documentatie aangehouden, onderverdeling in 7
domeinen. Deze domeinen bieden een kader aan de 7 kernambities van het SWV voor de periode
2018-2022:
1. Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen.
2. In pedagogisch partnerschap betrokkenen zélf laten arrangeren richting een oplossing, met inachtneming van de zorgplicht.
3. Een goede samenwerking met gemeenten en ketenpartners om onderwijsoverstijgende ondersteuningsvragen te kunnen beantwoorden.
4. Optimale communicatie vanuit het samenwerkingsverband, met name naar ouders.
5. De financiële beheersbaarheid en financiële transparantie wordt bewaakt en geborgd.
6. Het bestuursmodel stimuleert tot verwezenlijking van de missie en visie.
7. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen en zicht hebben op de ontwikkeling
daarvan.
Bovenstaande ambitiedoelstellingen worden omgezet in zichtbaar gedrag en in meet- of merkbare
resultaten. De wijze van monitoring wordt vastgelegd in een kwaliteitszorgsystematiek.
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HOOFDSTUK 3: DEKKEND NETWERK
3.1 Basisondersteuning
Basisondersteuning betreft die ondersteuning die op alle scholen binnen het SWV aanwezig is. De samenwerkende besturen spreken met elkaar af wat wel en wat niet onder de basisondersteuning valt.
Binnen het SWV kiezen we voor een systematiek waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de afspraak over basisondersteuning (de lat voor de grens van extra ondersteuning) en de inhoudelijke invulling van die afspraak. Die invulling betreft dan een minimumstandaard voor te verwachten kwaliteit,
aangevuld met de extra mogelijkheden en expertise van de school (het schoolondersteuningsprofiel).
Basisondersteuning is geformuleerd op het niveau van een verwijzing (>40% onderwijs buiten stamschool). De inhoudelijke invulling van de basisondersteuning is minimaal vastgesteld op het niveau
van het basisarrangement van de inspectie. Daarbovenop is het schoolbestuur verantwoordelijk voor
ontwikkeling van het schoolondersteuningsprofiel. Op termijn zou de uitspraak eventueel uitgebreid
kunnen worden naar meer specifieke eisen binnen de basisondersteuning.
Visueel

S(B)O
(extra ondersteuning)

SOP

basisondersteuning

Basisarrangement
Minimale inhoudelijke
lat
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Resultaat van het voeren van de inhoudsrijke discussie over het niveau van basisondersteuning is dat
scholen zichtbaar in beweging zijn gekomen. Zij werken individueel meer aan de eigen ontwikkeling
en expertise. Onderwijskwaliteit is als thema stevig op de agenda gezet.
De uitdaging voor de planperiode 2018-2022 zit er nu in om de individuele ontwikkelingen van scholen
beter in lijn te brengen met de regionale ontwikkeling van een dekkend ondersteuningsaanbod. Het
gevaar van volledig eigenstandige ontwikkeling is dat er collectief weinig zicht blijft op het totale aanbod van expertise en voorzieningen en de dynamiek daarin. Dat kan leiden tot een situatie waarin
leerlingen geen passende plek kunnen vinden, omdat geen enkele school (thuisnabij) een antwoord
heeft op hun ondersteuningsvraag of men (bv. in de Triade) geen zicht heeft op het aanbod van collega-scholen. Ook kunnen scholen last krijgen van hun eigen ontwikkelde deskundigheid als dit een
onevenredige toename van het aantal leerlingen met een en dezelfde ondersteuningsvraag tot gevolg
heeft. Reden te meer om onderlinge afstemming tussen scholen en besturen tot een belangrijke doelstelling voor de komende planperiode te maken. Daarbij is het ook van belang dat er op het niveau
van het samenwerkingsverband zicht komt op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het afgesproken niveau van basisondersteuning.
Ambities 2018-2022
 We ontwikkelen een werkwijze voor (bestuursdoorbroken) collegiale consultatie, die zicht op ontwikkeling van de basisondersteuning garandeert.
 We brengen de huidige afspraak over basisondersteuning in lijn met het nieuwe waarderingskader
van de onderwijsinspectie.
 We ontwikkelen het bestuursondersteuningsprofiel (BOP) werkenderwijs door tot een bruikbaar instrument voor navigatie en verantwoording in het ondersteuningsaanbod.
 We stimuleren bao-bao-verwijzingen, o.a. door vormgeving van een actuele en dynamische ‘ondersteuningskaart’ die bv. bij Triades gebruikt kan worden.
3.2 Aanbod van voorzieningen in een dekkend netwerk van ondersteuning
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het onderhouden van een dekkend netwerk van
ondersteuningsvoorzieningen in en tussen de scholen in de regio. De basisondersteuning is daar het
fundament voor, extra ondersteuning en specialistische (onderwijs)voorzieningen vormen het bouwwerk. Het dekkend netwerk is de voorwaarde voor het kunnen organiseren van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen.
Ondanks stevige ontwikkeling in het dekkend netwerk blijkt in de praktijk dat er nog veel winst te behalen is. In eerste instantie is dit mogelijk op het gebied van preventief werken en vroegsignalering. De
omslag van curatief naar preventief is weliswaar op gang gekomen, maar leidt momenteel nog niet tot
de gewenste verschuiving ‘naar de voorkant’. Arrangementen zijn vaak nog steeds behoorlijk curatief
van aard, waardoor zware expertise nog veel ‘aan de achterkant’ wordt ingezet. De verschuiving van
deze expertise naar de voorkant, dus aan de kant van preventie en signalering, is de sleutel tot het
voorkomen van de noodzaak tot curatief ingrijpen. Het beter betrekken van de voorschoolse wereld is
onmisbaar bij het realiseren van deze ambitie. Het gaat daarbij met name om vroegtijdige signalering
en, op basis hiervan, met ketenpartners arrangeren richting passend aanbod.
Hiernaast is winst mogelijk door het nog beter dan nu verbinden van de ondersteuningsmogelijkheden
van verschillende werelden, systemen en budgetten, ten behoeve van een leerling. Dit geldt uiteraard
voor de verschillende organisaties binnen het onderwijs (voorschool-PO-VO) maar vooral voor de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Zowel voor school (met HGW) als voor jeugd- en gezinsprofessionals (1 kind-1 gezin-1 plan) is integraal en contextueel denken en handelen het uitgangspunt. In de praktijk van het arrangeren op school moet dit echter nog veel nadrukkelijker een plek krijgen. Het vormgeven van écht integrale onderwijszorgarrangementen loopt nu nog vaak spaak op gescheiden budgetten en verantwoordelijkheden, in combinatie met schroom om te experimenteren.
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Actief samenvoegen van expertise én budget, in combinatie met een ontwikkelklimaat waarin experiment aangemoedigd wordt, is een voorwaarde voor het slagen van de verbinding. Dat levert kansen
op voor leerlingen voor wie onderwijs (als gevolg van een intensieve zorgvraag) geen vanzelfsprekendheid is, of voor leerlingen voor wie voltijd onderwijs volgen (nog) geen optie is.
Tenslotte zitten mogelijkheden in het feit dat er momenteel weliswaar veel en kwalitatief goed aanbod
beschikbaar is bij de individuele scholen en besturen, maar dat er minder sprake is van verbinding van
initiatieven en expertise. De regio is immers te groot om alle scholen daarbinnen elkaar goed te laten
kennen. Het samenwerkingsverband vormt hier in de periode 2018-2022 een belangrijke verbindende
schakel in. Dat doet zij door op te treden als coördinator, spin in het web en ‘wegwijzer met overzicht’
in het zo dekkend mogelijke, maar altijd dynamische aanbod.
Ambities 2018-2022
 We betrekken de partners aan de 0-4-kant steviger bij beleid en praktijk van het PO door:
o verbeterde afspraken te maken over informatieoverdracht (de kwaliteit van de informatie, de
systematiek van overdracht en privacyvraagstukken);
o gezamenlijk signaleringsvaardigheden door te ontwikkelen;
o concrete afspraken te maken over praktische samenwerking en expertise uit het PO beschikbaar te stellen rondom concrete toekomstige leerlingen.
 We stimuleren actief het vormgeven van onderwijszorgarrangementen, dragen hier d.m.v. eigen
kennis aan bij en creëren ruimte voor experiment.
 We stellen een ‘dekkende ondersteuningskaart’ op waarin een overzicht wordt gecreëerd van de
ondersteuningsmogelijkheden en expertise van scholen, besturen en betrokken jeugdpartners in
de regio.
 We nemen een meer nadrukkelijke rol in het verbinden van initiatieven van verschillende deelnemers. We krijgen daarmee de positie van sturend coördinator van het dekkend netwerk. Dat betekent ook dat het SWV iets mag vinden van een (voorgenomen) ontwikkeling en dit bestuurlijk bespreekbaar kan maken. Concreet krijgt dit o.a. vorm in deze ontwikkelingen:
o het faciliteren van een leernetwerk, leer- en onderzoeksbudget en onderwijszorgarrangementen
voor leerlingen met syndroom van Down;
o de uitwerking van het Thuiszitterspact, waarbij de transitie wordt gemaakt van leerplicht naar
leerrecht;
o ontwikkelen van een interventie voor hoogbegaafde leerlingen met gedragsvragen (zie bijlage :
bestuurlijke koers).
 We verstevigen en borgen onze rol als ‘wegwijzer’ in het dekkend netwerk (voor ouders en scholen) door de mogelijkheid te creëren tot een adviesvraag van scholen of besturen aan de directeur
of gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband.
3.3 Rol van het SWV in dekkend netwerk als lerend netwerk
Vanuit de constatering dat veel aanbod reeds aanwezig is, maar dat verbinding de uitdaging vormt, is
het logisch om de rol van het samenwerkingsverband als ‘spin in het web’ ook als uitgangspunt te nemen voor haar taakomschrijving. De rol van het samenwerkingsverband is immers op alle vlakken die
van verbinder; van expertise en van organisaties, maar vooral ook van mensen en belangen. In de
praktijk zien we dat deze rol in de periode 2014-2018 een aantal concrete vormen heeft aangenomen,
die in de komende planperiode worden verstevigd.
Ambities 2018-2022
 Ten eerste organiseren we een lerend netwerk tussen de deelnemende scholen en besturen in de
regio. Dit netwerk ontmoet, vertelt en inspireert elkaar, maar kan ook gezamenlijk leren van buiten.
Concreet betekent dit:
o het faciliteren van thematische leernetwerken;
o het organiseren van (thema)bijeenkomsten;
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o het delen van good practices, regionaal en landelijk;
o het zien van trends en deze in regionaal perspectief plaatsen.
 Ten tweede faciliteren we binnen de regio. Dat wil zeggen: we maken experiment, onderzoek en
nieuwe ervaring mogelijk en moedigen het aan. We volgen initiatieven, ondersteunen deze waar
nodig, en zorgen dat de resultaten of opbrengsten verspreid worden over de regio.
 Ten derde kunnen we, indien dat in het kader van een arrangement nodig is, mediëren tussen twee
partijen waarbij de verbinding niet vanzelf tot stand komt. Dat betreft bijvoorbeeld ouders en school
of onderwijs en jeugdhulp rondom een vastgelopen of zeer complexe casus. We nemen daarbij
nooit de regie over de casus over, maar kunnen wel een sturende rol hebben met ons advies.
 Tenslotte evalueren en duiden we beschikbare gegevens. Op het gebied van ondersteuningsvoorzieningen bestaan rondom kwaliteit en opbrengsten een aanzienlijk aantal kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten. De meeste daarvan zijn vrij beschikbaar. We vertalen deze beschikbare data in
betekenisvolle informatie voor de scholen en besturen binnen de regio.
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HOOFDSTUK 4: ARRANGEREN EN ZORGPLICHT
4.1 Zorgplicht en het schoolondersteuningsprofiel
Het hart van passend onderwijs wordt gevormd door de zorgplicht van schoolbesturen. Deze geeft
een wettelijke basis aan de verantwoordelijkheid die schoolbesturen in de regio hebben voor elke leerling. Als ouders zich aanmelden bij een school, is deze school verplicht om voor de aangemelde leerling een passende onderwijsplek te vinden. Dat wil niet zeggen dat een aangemelde leerling verplicht
moet worden ingeschreven. Zorgplicht betekent niet inschrijvingsplicht. Wel de afspraak dat iedere ouder die zich bij een school meldt (kennismakingsgesprek, oriënteringsgesprek, rondleiding, etc.) een
aanmeldingsformulier krijgt aangeboden. De school van aanmelding heeft vervolgens óók de plicht om
een plek te vinden waar de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Dat kan binnen de eigen school,
maar kan ook op een andere school binnen of buiten het samenwerkingsverband.
(Zie bijlage: aannamebeleid)
In de eerste planperiode hebben scholen en besturen ervaring opgedaan met het uitvoering geven
aan de zorgplicht. Het blijkt daarbij dat de zorgplicht nog een dubbele rol heeft. Enerzijds leidt de wettelijke verplichting om kinderen een passende plek te bieden tot initiatief bij de schoolbesturen. Het
activeert, appelleert aan de schoolse en schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid en zorgt voor heldere
lijnen met ouders. In de uitvoering zorgen gelijkgeschakelde leerlingvolgsystemen en eenzelfde procedure voor een goede overdracht. Anderzijds blijkt er in de praktijk sprake te zijn van meerdere definities van de zorgplicht, die niet altijd overeenkomen met elkaar. Vooral het verschil tussen aanmelding
en inschrijving levert onduidelijkheid op. Het SWV heeft hiertoe een procedure aanmelding ontwikkeld
en vastgesteld. Uit ervaring blijkt ook dat financiën toch nog vaak een (té) belangrijke rol spelen bij de
overweging of aan een leerling op de eigen school een passende plek geboden kan worden. Tenslotte
is het nog vaak onduidelijk hoe de zorgplicht van het onderwijs zich verhoudt tot de zorgplicht die ketenpartners in het jeugd- en sociaal domein hebben.
In de praktijk zien we dit ook terug in de wijze waarop de schoolondersteuningsprofielen zijn op- en
opengesteld. De profielen zijn weinig uitgesproken in termen van aanwezige (specifieke) onderwijsmogelijkheden en zijn vaak nog niet goed vindbaar. Dit betekent dat vaak niet goed bekend is waar expertise aanwezig is. In de komende planperiode wordt daarom een slag gemaakt in de inhoudelijke
kwaliteit van schoolondersteuningsprofielen. Kern hiervan is het beter vindbaar maken van expertise,
duidelijker beschrijven wat de school goed en (nog) niet kan, samenwerking in relatie tot het lokale
aanbod te stimuleren en de profielen begrijpelijker te maken voor ouders.
Ambities 2018-2022
 We stimuleren verdere bewustwording van een sluitende en eensluidende definitie van en kaders
voor het begrip ‘zorgplicht’. Dit betekent concreet:
o een actieve attendering op de definitie van de zorgplicht voor het onderwijs in relatie tot aanmeldingsprocedure;
o de actieve afstemming hiervan met de bestaande zorgplicht van betrokken ketenpartners (waaronder voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en JGZ);
o opstellen van een handreiking ‘zorgplicht 0-14’ en de verspreiding hiervan.
 De schoolbesturen moderniseren het schoolondersteuningsprofiel, resulterend in:
o alle scholen hebben een levend en werkbaar schoolondersteuningsprofiel, dat gelijkgeschakeld
is met de ondersteuningsparagraaf van hun schoolplan;
o de schoolondersteuningsprofielen worden per schoolbestuur gebundeld in een bestuursondersteuningsprofiel, als basis voor o.a. een sociale kaart en monitoring;
o alle bestuursondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Alle schoolondersteuningsprofielen zijn eenvoudig te vinden op de website van de eigen
school.
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 We investeren vroeger in de doorgaande lijn van overdracht van voorschool naar basisschool naar
voortgezet onderwijs en zetten daarbij in op het mogelijk maken van zowel consultatie vanuit het
PO in de voorschool, als consultatie vanuit het VO in het PO.
4.2 Pedagogisch partnerschap
Bij het invulling geven aan de uitdagingen van passend onderwijs werken we met alle scholen en besturen vanuit één gezamenlijk denkkader: pedagogisch partnerschap. Dit wil zeggen dat we in de piramide van ouders, kind, school en ketenpartners oplossingen vinden en optimale omstandigheden creëren voor kinderen om op te groeien en te ontwikkelen. We maken gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ouders en hun eigen sociale omgeving. We organiseren expertise in de school en zorgen
dat deze daar duurzaam aanwezig blijft. Dat leidt tot preventie, integraal werken en minder schakels
rondom een kind.
Vanuit pedagogisch partnerschap zijn scholen steeds beter in staat om handelingsgericht te kijken en
te denken in termen van mogelijkheden en kansen. Ze zijn steeds beter en eerder in staat om ondersteuningsbehoeften van leerlingen te benoemen en vinden ouders daarbij bovendien steeds vaker als
een waardevolle partner. Een breed netwerk van een groot aantal verschillende disciplines is beschikbaar om school en ouders bij te staan bij het benoemen van ondersteuningsbehoeften (voor school en
thuis) en het vinden van een bijpassende oplossing om nieuw perspectief te creëren.
Het écht preventief, creatief en vraaggestuurd ‘arrangeren’ van oplossingen is echter vaak nog lastig.
Concreet zien we in dat kader dat ondersteuningsmogelijkheden vaak juist tamelijk curatief en aanbodgericht van aard zijn. Ook is het vaak nog onduidelijk welke partij op welk moment in een traject de
regie heeft en welke partijen verantwoordelijkheid hebben. Het principe dat hierbij geldt is: daar waar
de zwaarte van de ondersteuningsvraag ligt, ligt ook de regie. Het bespreekbaar maken hiervan is van
groot belang. Tenslotte vormt privacy regelmatig een belemmering in de samenwerking van professionals om een leerling heen.
Om dit creatieve en preventieve arrangeren in de komende planperiode sterker van de grond te laten
komen willen de gezamenlijke schoolbesturen het samenwerkingsverband duidelijker positioneren als
centrale makelaar in een lerend netwerk van scholen en besturen. Op die manier kunnen goede voorbeelden of suggesties van collega-scholen of -besturen dienen als inspiratiebron en als mogelijke oplossing voor de hierboven beschreven knelpunten.
Het samenwerkingsverband zoekt ook de verbinding met de verschillende opleidingen waarbinnen onderwijs- en jeugdprofessionals worden opgeleid. Samen met hen werken we aan het ontwikkelen van
een basispakket van kennis, attitudes en vaardigheden, passend bij preventief en creatief arrangeren.
Ook de samenwerking met ouders en hen zien als een écht pedagogisch partner krijgt in de komende
planperiode volle aandacht van de schoolbesturen. Dat zit zowel beleidsmatig in de samenwerking
met de jeugdhulpverlening rondom het vinden van de hulpvraag van ouders, als om praktische zaken
als inzetten op gespreksvaardigheden en -houding.
Ambities 2018-2022:
 We kunnen worden ingezet als sparringpartner in complexe arrangeertrajecten.
 We zijn gepositioneerd als makelaar van expertise.
 Schoolbesturen delen de op hun scholen aanwezige expertise en stellen deze open voor het hele
SWV. Zeker ook in het proces van het vinden van een oplossing kunnen scholen veel leren van
elkaars ervaringen.
 We stimuleren het gebruik van het SWV als lerend netwerk. We ontwikkelen in dat kader een filter-,
en deelfunctie voor relevante ontwikkelingen, good practice en wetgeving (landelijk, regionaal, lokaal). Daarbij maken we een onderscheid tussen het bestuurlijke en het inhoudelijke.
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 We maken duidelijke afspraken over wie wanneer in een arrangeertraject de regie heeft. Dit geldt
zowel horizontaal (school-schoolbestuur-samenwerkingsverband) als verticaal (onderwijs of jeugd/
gemeente).
 We werken definitie en proces rondom ‘complexe casuïstiek’ uit in een heldere procesbeschrijving,
zonder vastgestelde criteria. Hierin krijgen tenminste een plek:
o definiëring van complexe casuïstiek: wanneer is een situatie ‘complex’?
o de rol van en communicatie met ouders;
o doorzettingsmacht (aan de onderwijs- en de jeugdkant);
o mogelijkheden voor procesbegeleiding, zowel vanuit het schoolbestuur, het samenwerkingsverband als vanuit landelijke instanties.
 We stemmen de ontwikkeling van (passend) onderwijs af met de relevante opleidingen en specifiek
met de PABO.
4.3 Verwijzing en terugplaatsing
De Triade
Passend onderwijs wordt bij voorkeur vormgegeven op het regulier basisonderwijs. Op die manier
worden immers leren en ontwikkelen op school zo dicht mogelijk georganiseerd bij de fysieke en sociale leefwereld van een leerling. Het komt echter voor dat de ondersteuningsbehoefte van een leerling
de mogelijkheden op het regulier basisonderwijs overstijgt. Op dat moment wordt een Triade georganiseerd: school en ouders gaan om tafel met een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Binnen deze Triade wordt gekeken op welk soort onderwijs de leerling de beste mogelijkheden
tot ontwikkeling heeft. Een orthopedagoog of GZ-psycholoog, en een tweede deskundige (afhankelijk
van de ondersteuningsvraag), beoordelen het dossier en geven, indien akkoord, een positief toelaatbaarheidsadvies af aan het SWV. Hierna wordt de toelatingsprocedure opgestart1. Het SWV is de partij die zich wettelijk uit dient te spreken over de vraag of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Het SWV kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs slechts afgeven nadat is voldaan aan de volgende criteria:
1. In de Triade is aan de hand van handelingsgericht werken (HGW) aangetoond wat de ondersteuningsbehoefte is van de leerling.
2. Een orthopedagoog of psycholoog en een tweede (wettelijke verplichte) deskundige hebben
(schriftelijk) een positief advies gegeven over benodigde plaatsing.
3. Alle partijen van de Triade hebben overeenstemming en hebben dit in een overeenkomst vastgelegd.
4. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van de TLV en het soort TLV (categorie laag, midden of hoog) en zijn er afspraken gemaakt over de terugplaatsingsprocedure.
Ervaringen 2014-2018
In de periode 2014-2018 hebben scholen leren werken met de Triade bij een verwijzing. Over het algemeen wordt deze werkwijze als positief ervaren. Zeker aangezien het inhoudelijke besluit of een
verwijzing het best mogelijke perspectief voor een leerling biedt, juist daar genomen wordt waar hierop
het beste zicht is: op school. Het multidisciplinaire overleg draagt bij aan een helder beeld van ondersteuningsvragen en een goede afweging of verwijzing hierop het best passende antwoord is. De plaatsingsmogelijkheden op het speciaal (basis)onderwijs worden steeds breder. Wel is de inrichting en
agendavoering van de multidisciplinaire overleggen nog voor verbetering vatbaar: veel disciplines
vraagt om een combinatie van eenieder de ruimte bieden en daarnaast ook het perspectief van het
kind helder in beeld te houden. Verder dient dit ook niet te leiden tot te uitgebreide administratieve procedures. Het SWV heeft hiertoe ook het initiatief genomen om het deskundigenadvies specifiek te organiseren en niet te laten vervallen in een “handtekeningenjacht”.
Ook de constatering dat school en ouders vaak, als de verwijzing vanuit ieder een fiat heeft gekregen,
nog aanlopen tegen wachtlijsten en plaatsingsproblematiek, verdient aandacht.

1

Zie voor de volledige toelatingsprocedure de bijlage “TLV-procedure”
Ondersteuningsplan SWV Helmond-Peelland PO 2018-2022

15

Scholen, besturen en samenwerkingsverband merken gezamenlijk op dat de echte winst echter te behalen valt aan de voorkant. Als tijdig en adequaat gesignaleerd wordt, leerkracht en intern begeleider
weten welke ‘route’ vervolgens gelopen moet worden, expertise op tijd aan tafel zit en er meer flexibiliteit mogelijk is in arrangementen, is verwijzen in een aantal gevallen niet (meer) nodig.
In de komende planperiode willen de gezamenlijke schoolbesturen sterk inzetten op deze preventie.
Het vraagt van de schoolbesturen om actief en stevig in te zetten op het vergroten van signaleringscapaciteiten.
Eveneens een belangrijke randvoorwaarde is realistische communicatie met ouders. Terugplaatsing,
hoe wenselijk ook, is niet altijd een realistisch scenario. Het wekken van valse hoop moet worden
voorkomen. Het inzetten op flexibilisering van speciaal (basis)onderwijs biedt veel meer kansen dan
een sterke focus op terugplaatsing.
Ambities 2018-2022
 We versterken en borgen bestaande multidisciplinaire overlegvormen: ouders-kind-school, schoolonderwijsexperts en school-jeugdhulp-JGZ.
 We zetten in op preventie door:
o het ontwikkelen van een duidelijke (leerkrachtgerichte) routewijzer van de stappen voor, tijdens
en ná signalering (voor ouders én school);
o het stimuleren van de beleidsmatige en praktische link tussen jeugdhulp en onderwijs: elkaar
kennen en ontmoeten.
 Schoolbesturen zetten in op preventie door
o aanbod te ontwikkelen dat zich richt op het verbeteren van signaleringscapaciteiten van leerkrachten en ouders;
o met hun scholen te werken aan het beter en nog handelingsgerichter kunnen benoemen van
onderwijsbehoeften.
 We verkennen nieuwe en inventariseren bestaande mogelijkheden voor meer tijdelijke, modulaire
of flexibele plaatsing-arrangementen. Bij voorkeur gekoppeld aan meer preventieve signalering van
ondersteuningsbehoeften.
 We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het combineren van onderwijsondersteunings- en
zorg-/jeugdhulpbudgetten in één pot, van waaruit gecombineerde en in gezamenlijkheid vormgegeven onderwijszorgarrangementen kunnen worden bekostigd.
 We leveren een actieve bijdrage aan het verminderen van de administratieve last (het ‘regels ruimen’). Daarbij stellen we ons, zeker in de eigen processen, bij elke verplichting de vraag: wat is nut
en noodzaak en wat is last?
4.4 Onderinstroom en het jonge kind
De huidige praktijk is dat het voor kinderen uit een voorschoolse voorziening of zorginstelling mogelijk
is met een TLV direct in te stromen in het speciaal (basis) onderwijs. De lesplekken voor deze leerlingen worden door de gezamenlijke schoolbesturen op basis van solidariteit bekostigd. De voorschoolse voorziening zoekt samen met ouders naar de meest passende school en neemt contact op.
De school beoordeelt volgens eigen richtlijn en mogelijk middels een observatieperiode of zij de meest
passende plek is. Indien alle partijen het eens zijn over de noodzakelijke plaatsing in het S(B)O, wordt
er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd.
Ook hier is het uitgangspunt dat passende oplossingen het beste bedacht kunnen worden door de Triade van ouders, voorschoolse voorziening en voorgenomen school. Iedere betrokkene in dit proces
kan om bemiddeling vragen van een afgevaardigde van het SWV. Ook kan indien noodzakelijk een
onderwijsconsulent worden ingeschakeld.
Bij voorkeur wordt voor deze leerlingen echter een onderwijsaanbod gevonden op het regulier onderwijs. Dit is, zeker met inzet van stevige expertise, vaak goed mogelijk. Voorwaarde is dan wel dat zeer
bijtijds gestart wordt met het passend arrangeren van dit onderwijsaanbod.
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Het SWV wil hier een steviger rol in spelen. Zij doet dit door aan de voorkant (voorafgaand aan de
aanmelding) actief te participeren in het meedenken over een passende onderwijsplek. Ook is het samenwerkingsverband betrokken bij het ontwikkelen van een arrangement toegespitst op het jonge
kind.
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HOOFDSTUK 5: SAMENWERKING MET ONZE PARTNERS
Het samenwerkingsverband kan haar doelstellingen enkel bereiken in nauwe samenwerking met haar
partners. In de praktijk betreffen dit uiteraard naast scholen de gemeenten binnen het werkgebied van
het SWV, de instellingen voor jeugdhulpverlening, de leerplicht en de instellingen voor speciaal onderwijs. Naast gemeenten en onderwijsinstellingen heeft het SWV tenslotte ook regelmatig contact met
instellingen die weliswaar onder de WMO opereren maar toch een zekere mate van zelfstandig beleid
voeren. Voorbeelden hiervan zijn ORO, MEE, Combinatie Jeugdzorg, Zorgboerderijen, de LEV-groep,
etc. In dit hoofdstuk wordt de samenwerking met gemeenten op het gebied van een integraal ondersteuningsaanbod van onderwijs- en jeugdhulp vanwege de omvang separaat beschreven van de andere bestaande samenwerkingsrelaties.
A – SAMENWERKING MET GEMEENTEN
In het werkgebied van het samenwerkingsverband liggen tien gemeenten: Asten, Boekel, Deurne,
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze (m.u.v. Leende), Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het
SWV is verantwoordelijk voor het onderhouden van een dekkend netwerk van (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen op en tussen de scholen in de regio. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulpverlening, waaronder preventie, jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en reclassering, jeugd- en pleegzorg en zorg voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis
of een licht verstandelijke beperking. In de afgelopen jaren hebben het SWV en de gemeenten in de
regio Helmond-Peelland met elkaar invulling gegeven aan de uitdagingen van passend onderwijs en
de decentralisatie van de jeugdhulpverlening. We werken daarbij vanuit een gezamenlijk denkkader
van pedagogisch partnerschap: met de driehoek van ouders, scholen en gemeenten vinden we oplossingen en creëren we optimale omstandigheden om op te groeien en te ontwikkelen. We zetten in op
1) preventie en een sterke doorgaande lijn, 2) pedagogisch partnerschap en samen arrangeren en 3)
het slechten van schotten in het ontwikkelen van integrale onderwijszorgarrangementen.
5.1 Preventie en doorgaande lijn
Het besef dat preventie de sleutel is voor het creëren van een veilige doorgaande ontwikkelingslijn
voor kinderen - en daarmee van passend onderwijs en de decentralisatie jeugd - is in de afgelopen
planperiode bij alle betrokken partijen sterk doorgedrongen. Juist in de preventieve sfeer kunnen onderwijs en gemeenten het verschil maken. Als stevige deskundigheid laagdrempelig beschikbaar is in
de scholen, wordt voorkomen dat ouders en school onnodig blijven ‘doorworstelen’, waardoor leerlingen stagneren in hun ontwikkeling en uiteindelijk verwezen moeten worden of zelfs thuis komen te
zitten. Vroege interventie voorkomt erger. Het draagvlak om juist op dit terrein stappen te zetten is erg
groot; er is momentum!
Inzetten op preventie kent echter een aantal uitdagingen. Het bewijzen van het nut ervan is bijvoorbeeld een zaak van lange adem. Het vraagt om een heldere en significante investering aan de vóórkant en levert pas na enkele jaren een duidelijk effect op ‘aan de achterkant’. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het werkt2. Ook privacy vormt nog regelmatig een belemmering om écht preventief te werken. Verschillende partijen rondom een kind zijn soms niet in staat om snel de juiste informatie met elkaar te delen, omdat privacywetgeving dit verhindert. Ook ouders gebruiken privacywetgeving om hun kind ‘met een schone lei’ op school aan te melden, waardoor de school soms niet
over essentiële informatie kan beschikken voor het vormgeven van passende ondersteuning. Betere
kennis over privacywetgeving, en de handelingsvrijheid daarbinnen, is noodzakelijk om dit te keren.
De komende planperiode staat in het teken van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op en
aanpak van preventie.

2

Het 1001 critical days is een (wetenschappelijk onderbouwd) manifest dat een pleidooi houdt voor het investeren in vroeginterventie 0-2.
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Daarbij is het enerzijds van belang dat gemeenten en SWV steeds meer gaan denken en werken vanuit eenzelfde visie op kindontwikkeling. Dat vraagt om ontmoeting en uitwisseling. Hiernaast vraagt het
om het beter ‘op elkaar laten passen’ van de respectievelijke verantwoordelijkheden en aanbod van
gemeenten en onderwijs. We moeten zowel overlap in aanbod zien te voorkomen, als synergie zoeken in gezamenlijke opdrachten. Het eerste kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een actuele sociale kaart van ondersteuningsaanbod. Het tweede kan door het vaker integraal bundelen van (preventie)budgetten voor school en thuis.
Concreet richt het SWV zich in de komende planperiode op het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en de voorschoolse instellingen. Daarbij is zij met name gericht op het vergroten van de
expertise om ondersteuningsvragen vroegtijdig te signaleren en vervolgens (in samenwerking met
jeugdhulpverlening) passend te arrangeren). Enerzijds doet zij dat door expertise beschikbaar te stellen in de voorschoolse setting, om zo beter zicht te krijgen op peuters met extra ondersteuningsvragen. Anderzijds door (lokale of regionale) afspraken te maken over het sluitend en warm overdragen
van kinderen met extra ondersteuningsvragen, waarbij het principe geldt: exit = intake.
Ambities SWV en gemeenten 2018-2022
 We maken preventie een expliciet onderdeel van de gezamenlijke visie en agenda. De visie wordt
vertaald in een gezamenlijke strategie, acties en gezamenlijke werkbudgetten met afspraken over
besteding en allocatie.
 In het proces van visievorming maken we expliciet tijd en ruimte voor het op elkaar afstemmen van
bestaande kind-ontwikkelingsvisies van (onderwijs- en jeugdhulp) professionals. Dit wordt georganiseerd door onderwijs- en jeugdhulporganisaties met elkaar op ‘expeditie’ te laten gaan: elkaars
organisaties leren kennen, leren van elkaars werkwijzen, samen scholing volgen en samen werken
aan het (door)ontwikkelen van kennis, attitude en vaardigheden. Het SWV kan hier een coördinerende rol in spelen.
 Op basis van onze gezamenlijke visie maken we lokaal, op school- of wijkniveau, afspraken over
intervisie tussen onderwijs en jeugdhulp. Tijdens de intervisie worden wederzijdse denk- en handelingskaders verkend en wordt bezien waar men elkaar kan vinden. Het samenwerkingsverband
fungeert als vertaler van de lokale intervisie-ervaringen naar regio brede suggesties voor optimalisering van de samenwerking.
 We ontwikkelen gezamenlijk een sociale kaart, waarop zowel onderwijs- als jeugdhulpaanbod te
vinden is. Deze sociale kaart is actueel, compleet en praktisch hanteerbaar (bij voorkeur digitaal).
 We stellen een handreiking op voor het organiseren van een gezamenlijke intake op de basisschool van school, ouders en hulpverlening voor leerlingen met gecombineerde onderwijszorgvragen (een preventief ondersteuningsteam). Een onderdeel van deze handreiking zijn tenminste de
noodzakelijke bouwstenen voor een gezamenlijk ontwikkelingsplan van voorschool, ouders, school
van aanmelding, consultatiebureau/GGD/JGZ en eventuele jeugdhulpverlening.
5.2 Pedagogisch partnerschap en samen arrangeren
Pedagogisch partnerschap impliceert de onvoorwaardelijke verbinding tussen ouders, school en ketenpartners ten behoeve van de ontwikkeling van een leerling. De school is daarbij vindplaats én werkplaats. Om deze verbinding vorm te geven, is het in de eerste plaats van belang dat er op iedere
school een gemakkelijk toegankelijk aanbod van ondersteuning is. Met ondersteuning bedoelen we
jeugdhulp, de expertise binnen de school en haar bestuur en de ervaringsdeskundigheid van ouders
zelf. De jeugdhulpprofessional is een vast en vertrouwd persoon binnen de school, die de preventieve
schakel vormt voor opvoed- en opgroeivraagstukken en is het eerste aanspreekpunt voor ouders met
opvoed- en opgroeivragen. Vanuit het uitgangspunt van pedagogisch partnerschap worden ouders
zelf ook geactiveerd. Wij vragen hen om, samen met hun eigen netwerk, bij te dragen aan vroeg signaleren en het ontwikkelen van een oplossing. Zo versterken school en ouders elkaar.
Ook vraagt het dat het voor ouders mogelijk is om op school een hulpvraag te stellen die betrekking
heeft op thuis, of dat school een nog onuitgesproken hulpvraag van ouders preventief bij een jeugdprofessional op school neer kan leggen.
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Daarnaast willen wij dat de mogelijkheid aanwezig is om, op school, met ouders, een passend arrangement vorm te geven en te zeggen: zó gaan we het doen! Gevolg daarvan is geen dubbele diagnostiek, geen sprake van dubbele formulieren en dossiers en voor ouders geen sprake van twee keer
hetzelfde verhaal doen. We werken in dit geval te allen tijde door op basis van informatie die reeds
aanwezig is.
Het contact tussen school en jeugdhulp wordt door nieuwe organisatie gestimuleerd. Men ziet elkaar,
heeft meer contact, wisselt meer uit, koppelt meer terug. Lijnen zijn korter dan voorheen.
In de praktijk is de uitvoering van de bovenstaande uitgangspunten echter nog ‘werk in uitvoering’. De
ontwikkeling zit op vier niveaus van verbinding:
1. Tussen lokaal en regionaal
De uitvoering van jeugdhulpverlening (preventief en curatief) is nog sterk persoons- en organisatieafhankelijk. Ook hebben verschillende schoolbesturen en gemeenten verschillende visies op samenwerking. Samenwerking in de regio is daarmee nog weinig gestroomlijnd. Het onderwijs kan in
dit gesprek duidelijker aangeven waar zij behoefte aan heeft en wat haar verwachtingen zijn.
2. Tussen onderwijs en jeugdhulp op de individuele school
Jeugdhulpverlening is vaak afhankelijk van het bestaan van een hulpvraag vanuit de ouders. Scholen signaleren echter regelmatig een hulpvraag bij ouders (opvoedvragen of problematiek sociaal
domein) zonder dat deze al duidelijk door ouders zelf gearticuleerd is.
Hiernaast is het niet altijd duidelijk wie in een traject rondom een leerling de regie heeft: de school
of de jeugdhulpverlening. Afspraken daarover dienen eigenlijk bij aanvang van een traject al gemaakt te worden. Voor scholen en jeugdprofessionals is het voort niet altijd duidelijk wie doorzettingsmacht heeft.
3. Tussen onderwijs, jeugdhulp en ouders
In de praktijk blijken school en jeugdhulp richting ouders op elkaars stoel te zitten, waarmee voor
ouders verwachtingen minder duidelijk zijn. Ook bestaat er een sterke behoefte aan het creëren
van een systematiek om beter informatie uit te wisselen (en te verifiëren) tussen ouders, school en
hulpverlening.
4. Tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Vroeger investeren in de doorgaande lijn PO-VO, met name voor kinderen met een ondersteuningsvraag. Bij voorkeur vanaf groep 7. Onderzoek naar gezamenlijke mogelijkheden opzetten arrangementen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.
Ambities SWV en gemeenten 2018-2022
 We maken duidelijke afspraken over regie, verantwoordelijkheid en doorzettingsmacht in gecombineerde trajecten onderwijs-jeugdhulp. Afspraken hierover schrijven we op in een handleiding voor
professionals en een ‘publieksversie’ voor ouders.
 We werken aan het minder persoons- en organisatieafhankelijk laten zijn van de kwaliteit (regels,
richtlijnen, protocollen, instrumentarium) van hulpverlening.
 We werken aan het verder implementeren van de vaste jeugdhulpprofessional op school. Daarbij
wordt toegewerkt naar de mogelijkheid om óp school, met ouders aan tafel, afspraken te maken
over inzet van jeugdhulp en onderwijsondersteuning.
 We ontwikkelen een mogelijkheid om lokaal en regionaal gemelde zorgelijke signalen op centraal
niveau bij het samenwerkingsverband terecht te laten komen.
 We ontwikkelen één elektronisch kinddossier of kind-registratiesysteem waarbij monitorbare acties
opgenomen en gevolgd kunnen worden. Dit wordt opgezet voor leerlingen die dusdanige specifieke ondersteuning nodig hebben dat hiertoe een met het SWV afgestemd onderwijszorgarrangement opgezet moet worden (kinderen die dreigen uit te vallen uit het onderwijs of zijn uitgevallen).
In dit dossier kunnen alle betrokkenen informatie delen.
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5.3 Onderwijszorgarrangementen
De wettelijke verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening zorgt in de regio voor een grote drive
en betrokkenheid. Veel deskundigheid en inzet, die eerst ten onrechte (mede door de complexiteit van
de transities) separaat werden georganiseerd, krijgt nu de kans om rondom een kind ‘samen te smelten’. De diversiteit en kwaliteit van expertise maakt het ook mogelijk om écht integrale arrangementen
te ontwikkelen, die zowel onderwijsondersteuning als jeugdhulpverlening als (indien nodig) zorg in zich
hebben. Échte samensmelting vraagt echter om een gezamenlijke visie op de uitvoering, die leidt tot
gezamenlijke werkwijzen, taal en ook gezamenlijke budgetten. Zo ver zijn we nog niet. In de praktijk
zien we dat onderwijs en jeugdhulpverlening nog vaak twee werelden zijn, met eigen organisaties en
geschiedenis, en eigen manier van doen en denken. Dit betekent dat we nu in het ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen nog regelmatig langs elkaar heen arrangeren.
Voor de komende planperiode liggen er overduidelijke kansen voor het verder naar elkaar toegroeien
en het meer integraal samenwerken. Dat zal moeten beginnen bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op de uitvoering, waarin zowel preventie als onderwijszorgarrangementen een belangrijke plek kennen. Hiernaast is het van belang dat professionals elkaar op de werkvloer blijven ontmoeten en al doende van elkaar leren: visies delen, ervaringen delen, kennis delen, wellicht zelf samen scholing volgen.
Voor het ontwikkelen van écht waardevolle integrale onderwijszorgarrangementen is het echter vooral
van belang dat het onderscheid tussen onderwijs- en jeugdhulpbudgetten wordt opgeheven. Gescheiden geldstromen en budgetten leiden tot afbakening van ‘verantwoordelijkheidsterreinen’ en daarmee
tot onduidelijke situaties over regie en bekostiging. Flexibel en gebundeld inzetten van financiering, op
basis van gezamenlijke afspraken, biedt de grootste kans op succesvolle arrangementen die beide
werelden incorporeren. Daartoe is het belangrijk dat professionals ook ‘over de grens durven kijken’
en flexibel over en weer in te zetten zijn. Het vrijer laten van professionals om invulling te geven aan
de allocatie van een gebundeld budget ten behoeve van kinderen, leidt tot meer vraag- in plaats van
aanbodgerichte ondersteuning en meer maatwerkmogelijkheden.
Ambities SWV en gemeenten 2018-2022
 We werken toe naar het écht kunnen uitvoeren van 1k-1g-1p, door gebundelde en flexibele budgetten voor onderwijs en jeugdhulpverlening, met name in knellende of complexe situaties.
 We bezien leerlingondersteuning en gezinsondersteuning als één vraagstuk met één regisseur/regie.
 We maken afspraken met specialistische jeugdhulpvoorzieningen over maximale wachttijden.
 We onderzoeken hoe binnen het huidige decentrale allocatiemodel van het samenwerkingsverband afspraken over jeugdhulpverlening en onderwijszorgarrangementen toch een meer centrale
vorm kunnen krijgen (in samenwerking met gemeenten). Daarmee wordt voorkomen dat te vaak
opnieuw het wiel wordt uitgevonden.
 We versterken netwerken en uitwisselingsmogelijkheden voor leerkrachten en hulpverleners op het
gebied van arrangementen.
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B – SAMENWERKING MET KETENPARNTERS EN OUDERS
5.4 Samenwerking met het voortgezet onderwijs
De samenwerkingsverbanden PO en VO werken in elkaars verlengde. Beiden hebben de opdracht om
passend onderwijs te garanderen voor alle leerlingen binnen hun verzorgingsgebied. Daarbij past uiteraard intensieve afstemming. Binnen de regio zijn hiertoe de volgende overleggen ingericht:
 Bestuurlijk overleg: Een aantal keren per jaar vindt gepland overleg plaats tussen de bestuurders
van de beide samenwerkingsverbanden. De agenda bevat actuele zaken die afstemming behoeven.
 OOGO: Tweemaal per jaar is er een OOGO (op overeenstemming gericht overleg) met de gemeenten. Dit overleg wordt door PO en VO gezamenlijk voorbereid en van een agenda voorzien.
 Werkgroep POSVO: Jaarlijks stelt de werkgroep, met daarin vertegenwoordigers van PO, VO,
SO, VSO en de beide samenwerkingsverbanden, een tijdpad op met betrekking tot de overstap
PO-VO. Thema’s zijn onder andere advisering, toetsing en aanmeldingsbeleid. Tevens wordt in
deze werkgroep de voortgang en uitwerking van de overdrachtsprocedure gemonitord.
Ambities SWV PO en SWV VO 2018-2022
 We optimaliseren de doorgaande lijn PO-VO; met name voor kinderen met een ondersteuningsvraag.
 We onderzoeken de mogelijkheden tot een gezamenlijke (PO-VO) 10-14-aanpak.
 We onderzoeken de organisatorische mogelijkheden tot samenwerking tussen beide bureaus met,
als doel mogelijk verhogen van efficiëntie.
5.5 Samenwerking met speciaal onderwijs cluster 1 (Visio), cluster 2 (Vitus Zuid) en ambulante
begeleiding & epilepsie
Scholen gespecialiseerd in onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een
communicatieve beperking (speciaal onderwijs cluster 2) en scholen gespecialiseerd in onderwijs aan
leerlingen met een visuele beperking (speciaal onderwijs cluster 1) behoren bestuurlijk niet tot het samenwerkingsverband. Om te zorgen dat leerlingen met dit type beperking toch de meest passende
ondersteuning krijgen, onderhouden scholen en SWV nauwe contacten met de instellingen die deze
ondersteuning verzorgen.
Voor cluster 1 betreft dit Visio. Voor cluster 2 betreft het De Taalbrug (onderdeel van Vitus Zuid). Zij
verzorgen in deze regio specialistische onderwijskundige begeleiding op reguliere scholen en andere
scholen voor speciaal onderwijs. Deze ondersteuning kan variëren van (ambulante) ondersteuning in
reguliere setting, ondersteuning in andere vormen van onderwijs (SBO en SO niet zijnde cluster 1) tot
en met plaatsing in een onderwijsvoorziening voor cluster 1 of cluster 2.
Wanneer in de schoolinterne of schoolnabije ondersteuningsstructuur vastgesteld wordt dat de school
niet volledig aan haar zorgplicht kan voldoen vanwege de specifieke beperkingen van de leerling, kan
een toeleidingstraject naar extra onderwijsondersteuning aangevraagd worden bij het aanmeldpunt
respectievelijke instelling3. Het vinden van een passend arrangement gebeurt altijd in dialoog met
school en ouders en met behulp van daartoe bestemde signaleringsinstrumenten.
Leerlingen met epilepsie kunnen, als er sprake is van (dreigende) schoolproblemen en specifieke ondersteuningsbehoeften, rekenen op ondersteuning vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

3

Contact:
- Visio Cliënt Servicebureau (088-5858585) of voor ambulante onderwijskundige begeleiding via de website:
www.visio.org/onderwijs
- Vitus-Zuid: de Taalbrug tel. 040-2902345 info@taalbrug.nl; website: www.taalbrug.nl
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Het LWOE 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 SEIN.
Het LWOE biedt ambulante onderwijskundige begeleiding aan leerlingen met epilepsie in het reguliere
onderwijs (PO, VO, MBO) en voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Na aanmelding bij
het LWOE door ouders, arts, school of samenwerkingsverband volgt directe, preventieve betrokkenheid
(= service arrangement) door een onderwijskundig begeleider van het LWOE. Indien meer ondersteuning nodig is, wordt op basis van de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte een vervolg gegeven aan
het begeleidingsarrangement voor de betreffende leerling. De inhoud van een begeleidingsarrangement
wordt altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een vast aantal
uren.
Het ministerie OCW financiert het LWOE rechtstreeks voor de landelijke ambulante onderwijskundige
begeleiding van leerlingen met epilepsie. Als bij een begeleidingsarrangement van LWOE specifiek
onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft en/of inzet van ‘extra handen in of buiten de klas’ door
bijv. een leraar, onderwijsassistent of remedial teacher nodig is, dient een school hiervoor een beroep
te doen op de daarvoor bestemde budget van het eigen regionale samenwerkingsverband. De zorggelden voor de extra ondersteuning in de klas bij leerlingen met epilepsie zijn namelijk verevend toegekend aan de samenwerkingsverbanden (dit is afwijkend van de regeling voor cluster 1 en 2).
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.
Voor meer informatie zie www.lwoe.nl
5.6 Ouders als educatieve partner
Ouders (verzorgers) en school hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend onderwijs. De betrokkenheid thuis levert een bijdrage aan het succes op school. Het SWV ziet ouders als gelijkwaardige partners. Zij hebben een belangrijke stem bij het kiezen van een passend onderwijsaanbod.
Zowel school als ouders zijn eigenaar van de oplossing en voelen zij zich verantwoordelijk voor het te
behalen resultaat. Dit past ook bij de inrichtingsfilosofie van het SWV: zo decentraal mogelijk de juiste
accenten leggen.
Educatief partnerschap
Binnen het SWV gaan we er vanuit dat de besturen samen met hun scholen invulling geven aan het
educatief partnerschap gericht op het vormgeven van een passend ondersteuningsaanbod.
Ouders/verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Als eerstverantwoordelijken willen zij invloed uit kunnen oefenen op het beleid en de werkwijze van de school
waarop hun kind is geplaatst.
De leerkracht is de onderwijsprofessional en is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs aan de leerlingen. Denk hierbij aan een gezond pedagogisch klimaat, de didactiek en de klassenorganisatie. Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)erkennen, maar anderzijds continu met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen zij
profiteren van elkaars kennis bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. Het in continue dialoog vinden van oplossingen noemen we educatief partnerschap.
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Communicatie naar/met ouders
Om ouders ook gelijkwaardig partner te kunnen laten zijn, is het van belang dat ouders ook zelf informatie kunnen vergaren over de (on)mogelijkheden binnen (passend) onderwijs en binnen ons SWV.
Hiertoe is in eerste instantie een website ingericht. De insteek is dat ouders op deze website algemene informatie over passend onderwijs vinden en worden geïnformeerd over de mogelijkheden van
begeleiding op de basisscholen, de route naar het speciaal (basis)onderwijs. Tevens geeft de website
een overzicht van de relaties met andere instellingen die specifieke ondersteuning of deskundigheid
bieden. De website is erop gericht om ouders te informeren en niet om te adviseren.
Effectief arrangeren is pas aan de orde als school, ouders en samenwerkingsverband van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben en elkaar in de praktijk (op het goede moment) kunnen vinden. Op dit
moment blijkt uit de praktijk juist dat ouders niet goed weten wat het samenwerkingsverband is en hoe
het een bijdrage kan leveren aan een oplossing voor de ondersteuningsbehoefte van hun kind. Het
samenwerkingsverband is slecht ‘vindbaar’. Door het samenwerkingsverband weer beter vindbaar te
maken voorkomen we dat er kansen gemist worden in de samenwerking tussen ouders, school en
SWV bij het vinden van oplossingen. Daarnaast maakt goede vindbaarheid van het samenwerkingsverband ook dat het SWV eerder als partner betrokken wordt, en er zo een beter zicht ontstaat op de
vragen en behoeften van ouders en school (input voor doorontwikkeling van het dekkend netwerk).
Via de ondersteuningsplanraad zijn ouders betrokken bij de beleidsontwikkeling binnen het SWV. De
ondersteuningsplanraad moet instemming verlenen aan het ondersteuningsplan van het SWV. Op de
website staat op welke wijze contact opgenomen kan worden met de leden van de ondersteuningsplanraad. Met ingang van januari 2018 krijgen ouders die te maken hebben gehad met een TLV-procedure, na vier weken een ouderbetrokkenheidsonderzoek toegestuurd.
De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de jaarlijkse monitor van het samenwerkingsverband.
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HOOFDSTUK 6: FINANCIËN
6.1 Financiële stand van zaken
Vanaf de start van het SWV (2014) is er een solide financieel beleid gevoerd. Uitgangspunt van het
allocatiemodel was dat de middelen zoveel mogelijk naar de aangesloten besturen/scholen zouden
gaan. Op het niveau van het SWV zijn er slechts in zeer geringe mate middelen beschikbaar gesteld.
Hiervan werd de organisatie van het SWV bekostigd en zijn risico’s afgedekt in een weerstandsfonds.
Bij de invoering van Passend Onderwijs is vastgesteld dat, in het kader van een landelijke verevening,
door het SWV Helmond-Peelland in een zestal jaren een vereveningsopdracht van € 1.338.317,- gerealiseerd dient te worden. Dit houdt in dat we de komende twee jaren nog enige aanvullende middelen
krijgen maar dat in 2020 (wanneer de verevening is afgerond) het SWV bekostigd wordt op basis van
het landelijk gemiddelde. De terugloop van de besteedbare middelen werd echter 4 jaar geleden reeds
voorzien. In het financiële beleid is hier rekening mee gehouden. Het SWV komt hierdoor niet in financiële problemen.
Een ander aspect waar rekening mee gehouden dient te worden is de geprognosticeerde krimp van
het totale leerlingenaantal met 2,5% binnen het SWV. Dit is van invloed op de hoogte van de uitkering
die het SWV ontvangt. Deze is immers gebaseerd op leerlingenaantallen.
6.2 Allocatiemodel
Het SWV hanteert een decentraal allocatiemodel. In dit model stelt het bestuur van het SWV het ondersteuningsbudget dat resteert na aftrek van ondersteuningskosten voor de leerlingen in het SBO en
SO en na aftrek van de kosten voor overhead en organisatie, jaarlijks beschikbaar aan de schoolbesturen. De verdeling van dit resterende budget vindt dan plaats op basis van het aantal leerlingen per
schoolbestuur in het basisonderwijs. Procentueel gezien, ziet de verdeling van de middelen (op basis
van de resultaten 2017) er binnen het SWV als volgt uit:

6.3 Verantwoording
Voor meer dan 95% van de lasten van het samenwerkingsverband ligt de financiële verantwoording
gedeeltelijk buiten het SWV. Deelnemende schoolbesturen zijn uiteraard verantwoordelijk voor de
doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen. Via de bestuursmonitor (zie hoofdstuk 8 Kwaliteitszorg) kijkt het SWV naar de besteding van deze middelen.
De scholen SBO en SO ontvangen vanuit het SWV alleen de wettelijke verplichtingen. Om te kunnen
bepalen of de gestelde doelstellingen worden behaald, wordt door middel van een financiële monitoring het gesprek aangegaan met de betreffende schoolbesturen om de doelmatige besteding door te
spreken.
Rechtmatigheid en doelmatigheid
Ondersteuningsmiddelen voor de basisondersteuning en de extra ondersteuning worden ongeoormerkt overgemaakt naar de schoolbesturen. Deze middelen dienen zowel op hun rechtmatige inzet
als op hun doelmatige inzet verantwoord te worden. De rechtmatigheid van inzet blijkt uit het jaarverslag van de individuele schoolbesturen. Het oordeel van de accountant hierover is hierin leidend voor
de interne verantwoordingsplicht.
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Over de doelmatigheid van middeleninzet kan echter enkel extern verantwoording worden afgelegd
als het samenwerkingsverband hier actief zicht op heeft. Om dit te realiseren wordt in de eerste helft
van de planperiode 2018-2022 een format ontwikkeld (op bestuurlijk niveau) waarmee besturen kunnen aangeven op welke wijze zij de vanuit het samenwerkingsverband ontvangen ondersteuningsmiddelen hebben ingezet. Het samenwerkingsverband zal deze verantwoordingsformats gebruiken voor
een eigen doelmatigheidsanalyse en voor haar (collectieve) verantwoording naar de onderwijsinspectie. Deze analyse kan tevens gebruikt worden voor het interne bestuurlijke gesprek over het naleven
van financiële afspraken.
6.4 Overdracht bekostiging bij onvoldoende budget voor lichte en zware ondersteuning
Mocht de situatie ontstaan waarin onverhoopt de lasten voor zware en/of lichte ondersteuning leiden
tot een tekort, dan moet het samenwerkingsverband alsnog in staat zijn om een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor het speciaal onderwijs. Bij wet (WPO, artikel 18a, lid 8j) is bepaald dat in een
dergelijk geval, DUO de deelnemende bevoegd gezagen van de scholen in het samenwerkingsverband zal korten op de lumpsum, om op die manier de toelaatbaarheidsverklaring te bekostigen. Diezelfde bevoegd gezagen zullen in dat geval bovendien de middelen van het samenwerkingsverband
aanvullen zodat de uitvoering en lasten van het samenwerkingsverband gedekt zijn. De bevoegd gezagen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken deze korting te laten geschieden naar rato
van leerlingenaantal per bevoegd gezag dat toe te rekenen valt aan het samenwerkingsverband.
Indien de lichte ondersteuningsbekostiging die het samenwerkingsverband ontvangt, niet voldoende is
om daaruit de verplichtingen in het kader van de overdrachtsverplichting en/of groeiregeling voor het
speciaal basisonderwijs na te komen, dragen de bevoegd gezagsorganen van alle basisscholen (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het samenwerkingsverband de ontbrekende bekostiging over aan het samenwerkingsverband. De bevoegd gezagen in het samenwerkingsverband hebben afgesproken deze bijdrage te laten geschieden naar rato van leerlingenaantal per bevoegd gezag
(regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) dat toe te rekenen valt aan het samenwerkingsverband.
6.5 Vooruitblik 2018-2022 en ambities
Zoals in de inleiding van dit ondersteuningsplan reeds te lezen valt, is de planperiode 2018-2022 voor
de deelnemende schoolbesturen een periode die in het teken zal staan van verkenning van nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden en een meer stimulerende rol van het samenwerkingsverband. Deze
koerswijziging kan (financiële) implicaties hebben voor het huidige allocatiemodel. Op het moment van
schrijven is deze doorvertaling echter nog niet concreet te duiden. In schooljaar 2017-2018 buigen bestuur en Algemene Ledenvergadering zich over de mogelijke implicaties en de daaruit voortvloeiende
acties en ambities.
Het is dan ook bijzonder moeilijk om een meerjarenbegroting op te stellen voor de komende vier jaren.
Het valt niet te zeggen hoe de wijzigingen die het model, middels besluitvorming in de ALV, van invloed zullen zijn op de begroting. Vooralsnog wordt de begroting 2018 toegevoegd als bijlage bij dit
ondersteuningsplan. In de bijlage wordt ook een meerjarenprognose gegeven op basis van ongewijzigd beleid. In 2019 zal het bestuur een nieuwe meerjarenbegroting presenteren. Na vaststelling door
de vereiste gremia zal deze begroting vanaf dan integraal deel uit gaan maken van dit ondersteuningsplan (zie bijlage: begroting 2018).
Ambities 2018-2022
 We ontwikkelen een format voor doelmatige verantwoording van ondersteuningsmiddelen door
deelnemende schoolbesturen, ten behoeve van de verantwoording van het samenwerkingsverband.
 We verschaffen zicht op de implicaties van de nieuwe bestuurlijke koers op het allocatiemodel.
 We vertalen nieuw beleid in transparante financiële termen.
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HOOFDSTUK 7: BESTUURLIJKE VORMGEVING
7.1 Algemene bestuurlijke gegevens
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 3008 is een vereniging die statutair is opgericht op 30
oktober 2013. De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering (ALV) en een bestuur. De Algemene Ledenvergadering, bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen4. Deze ALV benoemt het bestuur van het samenwerkingsverband en fungeert tevens als toezichthouder. Hiermee voldoet het samenwerkingsverband aan de scheiding van bestuur en intern toezicht zoals in de wet is bepaald. Voor wat betreft besluitvorming streeft men in de ALV naar consensus. Mocht er gestemd moeten worden dan wordt dit gedaan met gewogen stemmen.
Het bestuur is een afspiegeling van de deelnemende schoolbesturen en bestaat (2018) uit de volgende 6 leden:
 de heer J. van der Heijden (voorzitter)
 mevrouw A. Martens (secretaris)
 de heer P. van de Sande (penningmeester)
 mevrouw I. Schrama
 de heer J. Verstegen
 [vacature]
Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De uitvoerende taken van het bestuur zijn belegd bij de directeur samenwerkingsverband. Deze geeft leiding aan de
dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband
7.2 Organogram

7.3 Governance
Mede vanuit de Code Goed Bestuur is in 2015 besloten dat een speciale werkgroep vanuit de Algemene Ledenvergadering het Governance-model van het SWV zal herijken. In de periode 2016-2018
heeft deze evaluatie plaatsgevonden. De evaluatie heeft de constatering opgeleverd dat op verschillende deelaspecten verbeteringen aangebracht dienen te worden wil het SWV er in slagen om een
goede invulling te geven aan de eigen opdracht/missie.

4

Voor een overzicht van deelnemende schoolbesturen en scholen: zie bijlage ‘Adressen besturen en scholen’
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Deze conclusie heeft geleid tot de volgende aanbevelingen:
1. Aanpassing van de invulling van de huidige structuur van het SWV zodat scheiding van toezicht,
bestuur en uitvoering transparant is (incl. inrichten van het toezichtkader).
2. De werkwijze van het SWV zodanig wijzigen dat de opdracht en de inhoud meer centraal komen te
staan.
3. De aanpassing van de structuurinvulling en de werkwijze zodanig wijzigen dat samenwerking en
‘eigenaarschap’ van de opgave wordt bevorderd.
 De concrete vertaling van deze adviezen krijgt vorm in 2018 door het opstellen van een duidelijk
managementstatuut waarin taken en bevoegdheden duidelijk zijn weergegeven en gescheiden
naar uitvoering, besturen en toezicht. (als voorbeeld: zie bijlage: concept-toezichtskader)
 Ten tweede het inrichten van een aantal inhoudelijk werkgroepen waarbij elk ALV-lid participeert in tenminste één werkgroep. Dit om de inhoudelijk betrokkenheid te vergroten en het contact met het bestuur te vergroten. Werkgroepen bestaan op de volgende thema’s:
o onderwijs(aanbod)inhoudelijk en innovatie;
o educatief partnerschap en de rol van ouders in het SWV;
o auditcommissie financiën;
o governance;
o kwaliteit.
7.4 Medezeggenschap
Het samenwerkingsverband kent twee medezeggenschapsorganen, de Ondersteuningsplanraad en
de Medezeggenschapsraad Personeel (zie ook bijlage Medezeggenschapstatuut ).
De ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad is het formele medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband
en heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad bestaat uit 11 ouders en 11 onderwijsmedewerkers en is gekozen door en uit de medezeggenschapsraden van de
aangesloten scholen. De huidige bezetting in de OPR is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
Naast het formele instemmingsrecht dat de ondersteuningsplanraad heeft op het ondersteuningsplan,
vindt het samenwerkingsverband het van belang ouders en personeel te betrekken bij haar beleidsvorming. Bij voorkeur fungeert de ondersteuningsplanraad tevens als klankbord voor de besturen en
leest, denkt en adviseert zij mee in de besluitvorming.
De Medezeggenschapsraad Personeel (MRP)
Het samenwerkingsverband heeft personeel in dienst en huurt personeel in vanuit aangesloten
schoolbesturen. Deze personeelsleden hebben geen vertegenwoordiging in de OPR maar wel in de
MRP van het samenwerkingsverband. Deze MRP bestaat uit 3 medewerkers van het samenwerkingsverband, verkozen uit de eigen geleding. De raad heeft instemmingsrecht op een aantal personele
aangelegenheden, waaronder formatie van het SWV en arbeidsvoorwaarden.
De leden van de raad worden door middel van verkiezingen gekozen uit het totale personeelsbestand
van het samenwerkingsverband. De huidige bezetting van de MRP is te vinden op de website van het
samenwerkingsverband.
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HOOFDSTUK 8: KWALITEITSZORG
De taken die op het SWV afkomen worden steeds complexer. Zoals reeds op andere plaatsen in dit
plan gesteld dient de samenwerking steeds meer vorm te krijgen. Terwijl bij de start van het SWV de
focus nog lag op de autonomie van de deelnemende besturen, is in vier jaar tijd wel de notie gegroeid
dat het SWV als bindende factor een rol heeft te vervullen. Het SWV stelt zichzelf dan ook een aantal
doelen en heeft ambities (beschreven in dit plan). Dat impliceert ook dat er een systematiek dient te
zijn waarmee gemonitord wordt of de doelen en ambities verwezenlijkt worden. In 2017 is een start
gemaakt met de ontwikkeling van deze systematiek. In de komende planperiode zal deze verder worden uitgewerkt.
8.1 Uitgangspunten kwaliteitszorg
Het SWV zorgt voor een systematisch, transparant en merk- of meetbare invulling van de kwaliteitszorg, zodat inzichtelijk wordt of de kwaliteitszorg de doelen en visie ondersteunt. Kwaliteitszorg focust
daarbij zowel op het primaire als op het secundaire proces. De systematiek van kwaliteitszorg (inclusief de monitor) moet compact en overzichtelijk zijn en dient administratieve belasting voor het SWV
en de schoolbesturen/scholen tot een minimum te beperken. Uitgangspunt is een Plan-Do-Check-Actcyclus, waarin:
 Het SWV zijn resultaten plant, normeert, uitvoert en checkt in een cyclus.
 Het SWV voert zelfevaluaties uit m.b.t. de kwaliteit en resultaten van passend onderwijs.
 Het SWV werkt planmatig aan kwaliteitsverbeteringen.
 Het SWV borgt de kwaliteitsverbeteringen.
 Het SWV legt jaarlijks verantwoording af over de gerealiseerde kwaliteit en resultaten naar de besturen, de scholen, OPR, ouders, inspectie en gemeenten.
 Het SWV meet de tevredenheid over het SWV bij de scholen en de stakeholders: ouders, gemeenten en voortgezet onderwijs.
Het SWV heeft hiertoe een kwaliteitszorgplan opgesteld en werkt met kwaliteitskaarten, die de beleidsdomeinen (waarop ook dit ondersteuningsplan gestoeld is) volgen.
8.2 Instrumentarium
Het samenwerkingsverband werkt voor uitvoering van de kwaliteitszorg met een 8-tal instrumenten,
die op verschillende niveaus de kwaliteit in beeld brengen c.q. evalueren. Op basis daarvan kan de
praktijk al of niet bijgesteld worden:
 Kwartaalreview op kengetallen m.b.t. verwijzing en terugplaatsing.
 Tweemaandelijkse rapportage stand van thuiszitters/zorgleerlingen.
 Financiële monitor (jaarlijks).
 Bestuursmonitor (jaarlijks).
 Montoringsgesprekken met bevoegde gezagen (jaarlijks).
 Kwaliteitskaarten op grond van de zeven domeinen (kwartaal).
 Consultatiebijeenkomsten (jaarlijks, zie onder).
 Ouderbetrokkenheidsmonitor.
8.3 Consultatiebijeenkomsten
Met het opstellen van het ondersteuningsplan 2018-2022 is de formele periode van beleidsvorming
afgerond. Het in het ondersteuningsplan voorgenomen beleid wordt door alle betrokkenen bij het SWV
gebruikt om beleid/praktijk bij te stellen of te ontwikkelen. Het feit dat een volgende fase aanbreekt betekent echter niet dat het peilen van beleving en behoeften van betrokkenen niet meer relevant is. Integendeel, het stellen van vragen blijft continu van belang, ook al is de beleidsvorming volledig afgerond.
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Mede als gevolg van de constatering dat enkel cijfermatige monitoring niet meer de juiste wijze is om
antwoord te krijgen op deze vragen, wordt in de nieuwe planperiode op jaarlijkse basis een serie consultatiebijeenkomsten gevoerd met de relevante actoren uit het arrangeerproces. Primair betreft dit
intern begeleiders, directeuren en professionals uit de jeugdhulpverlening c.q. ketenpartners. Hiernaast worden separaat bijeenkomsten belegd voor leraren en ouders.
Kwaliteitszorg is echter statisch en blijft continu in ontwikkeling, al was het maar omdat doelstellingen
blijven veranderen. De momenteel gekozen vorm van kwaliteitszorg is een eerste wijze om invulling te
geven aan dit complexe begrip. De directeur heeft de opdracht om de kwaliteitszorg, richting het ingaan van het nieuwe ondersteuningsplan, verder vorm te geven en op een toekomstbestendige wijze
in te richten.
Ambities 2018-2022
 We brengen gelaagdheid aan in het uitvoeren van de kwaliteitscyclus, waarbij zowel jaarlijks als
over de loop van een (ondersteunings)planperiode een cyclische benadering wordt gehanteerd.
 We brengen merk- en meetbare indicatoren en kwalitatieve en kwantitatieve manieren om kwaliteit
te meten in evenwicht met elkaar.
 We organiseren consultatiebijeenkomsten voor het ophalen van input en uitwisseling van ideeën
t.a.v. uitvoering van het ondersteuningsplan.
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HOOFDSTUK 9: DOELSTELLINGEN 2018-2022
DOMEIN I: Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen
Ontwikkelrichting: naar een completer aanbod, dat onderling afgestemd is, inzichtelijk is voor betrokkenen en continu in ontwikkeling is.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Stelt een dynamische ‘kaart’ van ondersteuningsvoorziening en expertise van scholen, besturen en
betrokken (jeugdhulp)parnters in de regio op, zodat:
 het dekkend netwerk overzichtelijker wordt voor degenen die bij het arrangeren betrokken zijn;
 het kiezen van bao-bao-verwijzing in de Triades eenvoudiger wordt (door inzicht in specifiek
aanbod andere reguliere basisscholen).
b. Brengt de huidige afspraak over basisondersteuning in lijn met het nieuwe waarderingskader van
de onderwijsinspectie.
c. Ontwikkelt het (format voor het) bestuursondersteuningsprofiel (BOP) werkenderwijs door tot een
bruikbaar instrument voor navigatie en verantwoording in het dekkend netwerk van ondersteuning.
d. Zorgt dat alle BOP’s te vinden zijn op de website van het SWV.
e. Neemt een meer nadrukkelijke rol als ‘sturend coördinator’ van het dekkend netwerk. Het verbindt
actief initiatieven van schoolbesturen en partners. Het mag ook iets vinden van een (voorgenomen)
ontwikkeling en dit bestuurlijk bespreekbaar maken. Concreet krijgt dit o.a. vorm in deze ontwikkelingen:
 het faciliteren van een leernetwerk, leer- en onderzoeksbudget en onderwijszorgarrangementen
voor leerlingen met syndroom van Down;
 de uitwerking van het Thuiszitterspact, waarbij de transitie wordt gemaakt van leerplicht naar
leerrecht;
 ontwikkelen van een interventie voor hoogbegaafde leerlingen met gedragsvragen (zie o.a. bijlage “Bestuurlijke koers”).
f. Inventariseert en verkent nieuwe en bestaande mogelijkheden voor meer tijdelijke, modulaire of
flexibele plaatsing-arrangementen. Bij voorkeur gekoppeld aan meer preventieve signalering van
ondersteuningsbehoeften.
Schoolbesturen binnen de regio Helmond-Peelland:
g. Moderniseren het schoolondersteuningsprofiel, zodanig dat:
 een ‘levend’ en werkbaar schoolondersteuningsprofiel ontstaat, dat gelijkgeschakeld is met de
ondersteuningsparagraaf van hun schoolplan en vindbaar is op de website van de school.
h. Bundelen de schoolondersteuningsprofielen in een bestuursondersteuningsprofiel, als basis voor
o.a. een sociale kaart en monitoring;
DOMEIN II: Arrangeren en zorgplicht
Ontwikkelrichting: naar een grote focus op preventie, een duidelijker begrip van zorgplicht en regie en
een steviger rol voor het samenwerkingsverband als gids en kennispartner.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Verstevigt en borgt haar rol als ‘wegwijzer’, sparring partner en makelaar in het dekkend netwerk
door:
 de mogelijkheid te creëren voor ouders, scholen en besturen tot het stellen van een adviesvraag aan de directeur of gedragsdeskundige van het SWV;
 de mogelijkheid te bieden tot mediëren tussen twee partijen waarbij de verbinding niet vanzelf
tot stand komt indien dat in het kader van een arrangement nodig is. Het SWV neemt nooit de
regie over, maar kan wel een sturende rol hebben met haar advies.
Ondersteuningsplan SWV Helmond-Peelland PO 2018-2022

31

b. Stimuleert verdere bewustwording van een sluitende en eensluidende definitie van en kaders voor
‘zorgplicht’, waaronder:
 een actieve attendering op de definitie van de zorgplicht voor het onderwijs in relatie tot aanmeldingsprocedure;
 de actieve afstemming van de zorgplicht van onderwijs met de bestaande zorgplicht van betrokken ketenpartners (waaronder voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp en JGZ);
 het opstellen van een handreiking ‘zorgplicht 0-14’ en de verspreiding hiervan.
c. Stimuleert het maken van gezamenlijke en duidelijke afspraken over wie wanneer in een arrangeertraject de regie heeft, zowel horizontaal (school-schoolbestuur-samenwerkingsverband) als
verticaal (onderwijs of jeugd/gemeente).
d. Ontwikkelt een leerkrachtgerichte “routewijzer” voor de stappen voor, tijdens en ná signalering
(voor ouders én school);
e. Werkt de term ‘complexe casuïstiek’ uit in een heldere definitie en procesbeschrijving, zonder vastgestelde criteria. Hierin krijgen tenminste een plek:
 definiëring van complexe casuïstiek: wanneer is een situatie ‘complex’?
 de rol van en communicatie met ouders;
 doorzettingsmacht (aan de onderwijs- en de jeugdkant);
 mogelijkheden voor procesbegeleiding, zowel vanuit het schoolbestuur, het samenwerkingsverband als vanuit landelijke instanties.
Schoolbesturen binnen de regio Helmond-Peelland:
f. Ontwikkelen aanbod dat zich richt op het verbeteren van signaleringscapaciteiten van leerkrachten
en ouders;
g. Werken met hun scholen actief aan het beter en nog handelingsgerichter kunnen benoemen van
onderwijsbehoeften.
DOMEIN III - Samenwerking met gemeenten en ketenpartners
Samenwerking met gemeenten
Ontwikkelrichting: van twee samenwerkende projecten rondom één kind naar één project rondom een
kind met twee verbonden samenwerkingspartners - in visie, uitvoeringspraktijk en financiële flexibiliteit.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Stimuleert het vormgeven van onderwijszorgarrangementen, draagt hier d.m.v. eigen kennis aan
bij en creëert ruimte voor experiment.
b. Maakt duurzame afspraken met (specialistische) jeugdhulpvoorzieningen over maximale wachttijden.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland en gemeenten:
c. Doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het (centraal) combineren van onderwijsondersteunings- en zorg-/jeugdhulpbudgetten in één pot, van waaruit gecombineerde en gezamenlijk vormgegeven onderwijszorgarrangementen kunnen worden bekostigd, met name in complexe of knellende casuïstiek.
d. Maken preventie een expliciet onderdeel van de gezamenlijke visie en strategie, die worden vertaald in een gezamenlijke agenda met acties, (gezamenlijke) werkbudgetten en afspraken over besteding en allocatie.
e. Maken in het proces van visievorming expliciet tijd en ruimte voor het op elkaar afstemmen van bestaande kind-ontwikkelingsvisies van (onderwijs- en jeugdhulp) professionals. Dit behelst tenminste
het leren kennen van elkaars organisaties en werkwijzen en het volgen van gezamenlijke scholing,
zowel op regionaal als op lokaal (school)niveau.
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f.
g.

h.

i.

j.
k.
l.

Het samenwerkingsverband fungeert als vertaler van de lokale intervisie-ervaringen naar regiobrede suggesties voor optimalisering van de samenwerking.
Borgen en stimuleren doorontwikkeling van bestaande multidisciplinaire overlegvormen: ouderskind-school, school-onderwijsexperts en school-jeugdhulp-JGZ.
Ontwikkelen op basis van eigen overzichten een “sociale kaart”, waarop zowel onderwijs- als
jeugdhulpaanbod te vinden is. Deze sociale kaart is actueel, compleet en praktisch hanteerbaar (bij
voorkeur digitaal).
Maken duidelijke afspraken over regie, verantwoordelijkheid en doorzettingsmacht in gecombineerde trajecten onderwijs-jeugdhulp en beschrijven deze in een handleiding voor professionals en
een ‘publieksversie’ voor ouders.
Dragen zorg voor implementatie van één vaste jeugdhulpprofessional op school, waarbij op school
en met ouders afspraken gemaakt kunnen worden over inzet van jeugdhulp en onderwijsondersteuning.
Ontwikkelen een mogelijkheid om lokale en regionale zorgelijke signalen omtrent ontbrekend onderwijs-zorgaanbod gestroomlijnd bij het SWV terecht te laten komen.
Samen met gemeenten werken aan het minder persoons- en organisatieafhankelijk laten zijn van
de kwaliteit (regels, richtlijnen, protocollen, instrumentarium) van hulpverlening.
Ontwikkelen één elektronisch kind-registratiesysteem voor alle betrokken partners, waarin monitorbare acties opgenomen en gevolgd kunnen worden voor leerlingen met een gecombineerd onderwijszorgarrangement.

Samenwerking voorschool en voortgezet onderwijs
Ontwikkelrichting: een steviger doorgaande lijn, met meer focus op de risico- en beschermende factoren op overgangsmomenten in de schoolloopbaan.
SWV Helmond-Peelland PO, voorschoolse voorzieningen en gemeenten:
a. Stimuleren de betrokkenheid van partners aan de 0-4-kant bij beleid en praktijk van het PO, door
een verbindende rol te nemen op de volgende thema’s:
 verbeterde afspraken over informatieoverdracht (de kwaliteit van de informatie, de systematiek
van overdracht en privacyvraagstukken);
 gezamenlijk doorontwikkelen van signaleringsvaardigheden;
 afspraken maken over praktische samenwerking en het betrekken van expertise uit het PO
rondom concrete toekomstige leerlingen, waaronder consultatiemogelijkheden in de voorschool.
b. Stellen een handreiking op voor het organiseren van een gezamenlijke intake op de basisschool
van school, ouders en hulpverlening voor leerlingen met gecombineerde onderwijszorgvragen. Onderdeel van deze handreiking zijn tenminste de noodzakelijke bouwstenen voor een gezamenlijk
ontwikkelingsplan van voorschool, ouders, school van aanmelding, consultatiebureau/GGD/JGZ en
eventuele jeugdhulpverlening.
SWV Helmond-Peelland PO en SWV Helmond-Peelland VO:
c. Optimaliseren de doorgaande lijn PO-VO, met name voor kinderen met een ondersteuningsvraag.
d. Creëren gezamenlijk de mogelijkheid tot consultatie vanuit het VO in groep 7 en 8.
e. Onderzoeken de mogelijkheden voor een gezamenlijke (PO-VO) 10-14-aanpak.
f. Onderzoeken de organisatorische mogelijkheden tot samenwerking tussen beide bureaus met, als
doel mogelijk verhogen van efficiëntie.
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DOMEIN IV: Communicatie en educatief partnerschap
Ontwikkelrichting: feeling hebben met en vindbaar zijn voor alle relevante stakeholders.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Peilt met ingang van januari 2018 de tevredenheid onder ouders die te maken hebben gehad met
een TLV-procedure.
b. Zorgt voor betere (digitale) vindbaarheid van het SWV voor ouders, school en partners.
DOMEIN V: Financiële beheersbaarheid en transparantie
Ontwikkelrichting: toename van transparantie door middel van beter zicht op beleidsimplicaties en
doelmatige inzet van ondersteuningsmiddelen.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Ontwikkelt een format voor doelmatige verantwoording van ondersteuningsmiddelen door deelnemende schoolbesturen, ten behoeve van de verantwoording van het SWV.
b. Verschaft deelnemende besturen meer zicht op implicaties van de nieuwe bestuurlijke koers en
nieuw beleid op het allocatiemodel van het SWV.
DOMEIN VI: Een stimulerend bestuursmodel
Ontwikkelrichting: naar een bestuursmodel dat zowel voldoet aan eisen voor deugdelijk bestuur als
stimulerend is in het realiseren van de missie en visie.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Stelt een managementstatuut op waarin taken en bevoegdheden duidelijk zijn weergegeven en zijn
gescheiden naar uitvoering, besturen en toezicht.
b. Onderzoekt mogelijkheden voor aanpassing van de huidige organisatiestructuur van het SWV zodat scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering transparanter wordt (inclusief het inrichten van
een toezichtkader).
DOMEIN VII: Goed onderwijs ondersteunen en faciliteren en zicht hebben op ontwikkeling
Ontwikkelrichting: naar een rijkere discussie over wat het ‘goede’ is, hoe we dat in kaart brengen en
hoe we mensen en organisaties verbinden om te leren en hun rol daarin te vinden.
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland:
a. Evalueert en duidt beschikbare gegevens afkomstig uit kwalitatief en kwantitatief kwaliteitsinstrumentarium. Het samenwerkingsverband vertaalt beschikbare data in betekenisvolle informatie voor
de scholen en besturen binnen de regio.
b. Organiseert een lerend netwerk tussen de deelnemende scholen en besturen in de regio. Dit netwerk ontmoet, vertelt en inspireert elkaar, maar kan ook gezamenlijk leren van buiten. Concreet
betekent dit:
 het ontwikkelen van een werkwijze voor (bestuursdoorbroken) collegiale consultatie, die zicht
op de basisondersteuning garandeert;
 het faciliteren van thematische leernetwerken;
 het organiseren van (thema)bijeenkomsten;
 het vervullen van een filter-, en deelfunctie voor relevante (bestuurlijke en inhoudelijke) ontwikkelingen, good practices en wetgeving (landelijk, regionaal, lokaal);
 het organiseren van consultatiebijeenkomsten voor ophalen van input en uitwisseling van
ideeën t.a.v. uitvoering van het ondersteuningsplan.
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c. Faciliteert experiment en onderzoek en creëert ruimte voor het opdoen van nieuwe ervaring: initiatieven volgen, ondersteunen waar nodig, en opbrengsten verspreiden.
d. Stemt ontwikkeling van (passend) onderwijs af met relevante opleidingen en specifiek met de
PABO’s in de regio.
e. Levert een actieve bijdrage aan het verminderen van de administratieve last (het ‘regels ruimen’)
door scherp te kijken naar nut en noodzaak van eigen (onderdelen van) processen.
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Bijlage 1
Contactgegevens SWV Helmond-Peelland PO
Bestuur
De heer Jan van der Heijden, voorzitter
Mevrouw Annemie Martens, secretaris
De heer Peter van de Sande, penningmeester
Mevrouw Ingeborg Schrama
De heer Jac Verstegen
Vacature
De heer drs. Erik Wissink, directeur
Adres
Berkveld 19, 5709 AE Helmond
Postbus 551, 5700 AN Helmond
E-mail po@swv-peelland.nl
Telefoon 0492-511232

Bijlage 2
IN HET SAMENWERKINGSVERBAND PARTICIPEREN DE NAVOLGENDE SCHOOLBESTUREN
30240
31088
32580
37428

Stichting QliQ Primair
Onderwijs
Stichting Islamitische Scholen
Helmond e.o.
Stichting GOO

39352

Ver. voor Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs Helmond
Stichting Neutraal Onderwijs
Wilhelmina
Het Nut Geldrop

40557

Eenbes Basisonderwijs

41008

41223

Aloysiusstichting;
Sectorbureau Zuid
Stg. Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland (MOZON)
Stichting PRODAS

41246

Stichting Pallas

41349

73906

Stichting Openbare
Basisscholen Helmond
Stichting De Kempen,
Organisatie voor Openbaar en
Algemeen Toegankelijk
onderwijs
PlatOO bestuur voor openbaar
en algemeen toegankelijk
onderwijs
Stichting Scholen in de
Parochie H. Bernadette
Stichting Speciaal Onderwijs
Expertisecentra
R.K. Stichting De Goede
Herder
Stichting Kempenhaeghe

75388

SAAM

75688

Ver. voor Bijzonder Onderwijs
op Algemene Grondslag
Stichting Emiliusschool

38169

41167

41662

41860

60061
72905
73283

82253
85269

Stg. Speciaal Onderwijs
Zuiderbos

Nieuwveld 61
5702 HW Helmond
Postbus 395
5700 AJ Helmond
Postbus 157
5420 AD Gemert
Koekoekstraat 1
5702 PM Helmond
Bachlaan 9
5707 RM Helmond
Postbus 24
5660 AA Geldrop
Nieuwendijk 49c
5664 HB Geldrop
Kerkstraat 3
6085 AX Horn
Noordkade 2f
6003 ND Weert
Heikamperweg 7
5725 AZ Asten-Heusden
Helmondselaan 71
5702 NM Helmond
Bronckhorstsingel 11
5403 NA Uden
Postbus 877
5700 AW Helmond
Provincialeweg 74
5503 HJ Veldhoven

info@qliqprimair.nl
qliqprimair.nl
school@salaheddinelayyoubi.nl
salaheddinelayyoubi.nl
info@stichtinggoo.nl
stichtinggoo.nl
info@rankhelmond.nl
rankhelmond.nl
info@wilhelminaschool.nl
wilhelminaschool.nl
bestuurskantoor@nutgeldrop.nl
nutgeldrop.nl
secretariaat@eenbes.nl
eenbes.nl
sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl
aloysiusstichting.nl
info@mozon.nl
mozon.nl
info@prodas.nl
prodas.nl
info@vrijeschoolpeelland.nl
vrijeschoolpeelland.nl
stichtingpallas.nl

Deurneseweg 13
5709 AH Helmond

info@platoo.nl
platoo.nl

Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven
Montgolfierstraat 71
5703 EB Helmond
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze
Postbus 661
5340 AR Oss
St. Michaelstraat 30
5421 NK Gemert
Nieuwstraat 72
5691 AE Son
Postbus 2214
5260 CE Vught

admin@silvester-bernadette.nl
silvester-bernadette.nl
secretariaat@ssoe.nl
ssoe.nl
info@bs-goedeherder.nl
bs-goedeherder.nl
informatie@berkenschutse.nl
berkenschutse.nl
algemeen@saamscholen.nl
saamscholen.nl
info@depandelaar.nl
depandelaar.nl
administratie@emiliusschool.nl
emiliusschool.nl
info@zuiderbos.nl
zuiderbos.nl

info@obshelmond.nl
obshelmond.nl
info@rbobdekempen.nl
rbobdekempen.nl

Onder deze stichtingen ressorteren de volgende scholen:
30240 - Stichting QliQ Primair Onderwijs
02SG SBO De Toermalijn
Reigerlaan 5
03UL
De Korenaar
Rector Heuvelsstraat 4
06MF De Vlier
Maaslaan 197
06OF
St. Trudo
Sint Trudostraat 2
07UU Westwijzer
Cortenbachstraat 70
08LC
De Vuurvogel
Prins Karelstraat 127
10FM
Mozaïek
Nieuwveld 61
10IU
Talentrijk
Theo Driessenhof 35
18JH
‘t Baken
Dolfijnlaan 81
18MK St. Odulfus
Slegersstraat 2A
18NR Jorisschool
Mahoniehoutstraat 9
25KH
Dierdonk
Nijendaldreef 1
27JN
De Vendelier
Schutsboom 67
30AZ
Mondomijn
Abendonk 17

5702 PT
5704 AN
5704 LD
5708 GL
5707 TJ
5701 VL
5702 HW
5709 BA
5706 BT
5706 AX
5706 VS
5709 RK
5706 KH
5706 WB

Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

31088 - Stichting Islamitische scholen Helmond e.o.
23VF
Salah Eddin El Ayyoubi
Venuslaan 29

5702GA

Helmond

32580 – Stichting GOO
02RT
SBO Petrus Donders
04LM
De Klimboom
04SB
De Kastanjelaar
06RW De Bakelaar
09KQ Het Venster
10NY
De Regenboog
10WW De Samenstroom
11KO
Kleinerf
11PT
Octopus
11WC De Dompelaar
12AQ
St. Cornelius
12FR
De Havelt
12OT
Berglaren

5421 HB
5764 PR
5763 AP
5761 BV
5421 HA
5427 CH
5421 VA
5425 VR
5427 AL
5424 TS
5428 GL
5423 TX
5421 HW

Gemert
De Rips
Milheeze
Bakel
Gemert
Boekel
Gemert
De Mortel
Boekel
Elsendorp
Venhorst
Handel
Gemert

De Stroom 15
Meester Hertsigstraat 7
Elsenstraat 3
Schoolstraat 35
Churchilllaan 18
Kennedystraat 3
Predikant Swildensstraat 35
Oude Molenweg 10
Parkweg 36
St. Janstraat 49-51
Sint Josephplein 7
Johannes Keijzershof 2
Groeskuilenstraat 32

37428 - Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Helmond
07LW De Rank
Koekoekstraat 1
5702 PM

Helmond

38169 - Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina
04QP
Wilhelmina
Bachlaan 9

5707 RM

Helmond

39352 – Het Nut Geldrop
04RI
Beneden Beekloop
07ML
De Regenboog
08WD De Ganzebloem

5662 HM
5665 VS
5663 SK

Geldrop
Geldrop
Geldrop

Beneden Beekloop 90
Amundsenstraat 51
Saruman 1

40557 - Eenbes Basisonderwijs
03PP
Bernadette
03SK
De Branding
04JV
St. Jozef
05GT
Van der Puttschool SBO
05GU Vijfblad
06HL
De Wentelwiek
06LC
De Vlinder
06WD De Sprankel
07NU
De Heindert
07PW ‘t Klokhuis
08KX
Heuvelrijk
08WZ Brukelum
08XS
Dommeldal
08ZG
‘t Otterke
08ZW Merlebos
09KL
Sint Jozef
09XA
De Parel
10PE
De Raagten
10PM Dirk Heziusschool
10WU De Dassenburcht
11EF
De Muldershof
11KM Crijnsschool
11XU
Puur Sang
12FO
Nieuwe Linde
12HB
De Kersentuin

Mariastraat 31
Amundsenstraat 53
Papenvoort 10
Parallelweg 8
Linze 3
Jacobushoek 5
Sint Jozefplein 3
Grotenhof 4
Schoolstraat 1
Hazelaar 47
Heuvel 5
Broekelingstraat 2
Beneden Beekloop 93
Beverstraat 11
De Spinner 6
De Koppel 1
Pastoor Gastlaan 2
Otterweg 31
Schoolstraat 1
Jacob Catsstraat 1-3
Molenweg 5
Heikampen 3
Haver 13
Van Duynhovenlaan 15
Wersakker 55-57

5738 AH
5665 VS
5663 AH
5664 AC
5667 AH
5672 HZ
5666 RL
5737 CB
5735 CG
5664 VE
5674 RR
5735 HC
5662 HK
5741 KW
5591 NG
5674 NW
5591 BM
5741 BC
5591 HK
5671 VP
5741 NA
5672 ST
5731 LA
5673 AP
5731 KE

Mariahout
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Geldrop
Nuenen
Geldrop
Lieshout
Aarle-Rixtel
Geldrop
Gerwen
Aarle-Rixtel
Geldrop
Beek en Donk
Heeze
Nederwetten
Heeze
Beek en Donk
Heeze
Nuenen
Beek en Donk
Nuenen
Mierlo
Nuenen
Mierlo

41008 – Aloysiusstichting
19ES
De Hilt SO en VSO

Azalealaan 38

5701 CM

Helmond

41167 - Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON)
Montessorischool
15SY
Dinkelstraat 65
5704 GK

Helmond

41223 - Stichting PRODAS
03UQ De Wegwijzer
03UR Zeilberg
03VG Gerardusschool
05DJ
St. Jozef
06IC
SBO De Brigantijn
06ME
06VX
06XD
07SM
08NM
08NN
08YV
09KU

De Zonnebloem
St. Antonius
‘t Rendal
LeerRijk
Montessorischool
St. Willibrordus
St. Willibrordus
Maria
St. Bonifatius

Galileistraat 1
Margrietstraat 2
Klingerveld 6
Kerkendijk 81
Kanaalstraat 38
Schelde 1
Het Hofke 12
Heikamperweg 1
Offermansstraat 9
Van Gijselstraat 24
Romboutsstraat 2
Dorpsstraat 11
Laan ten Roode 34
Kruiskensweg 8

5756 AW
5754 AH
5752 AK
5712 ET
5711 EJ
5751 VJ
5757 BB
5725 AZ
5715 AM
5712 HE
5751 BW
5758 AM
5711 GC
5721 KD

Vlierden
Deurne
Deurne
Someren
Someren
Deurne
Liessel
Heusden
Lierop
Someren
Deurne
Neerkant
Someren
Asten

09MJ
09MK
10EW
10FW
10HE
10WZ
11KR
11NH
11WG
16UM
16UU
24AN

D’n Heiakker
De Peelparel
De Diamant
Voordeldonk
De Piramide
Lambertusschool
Het Talent
De Vonder
Het Lover
Tijl Uilenspiegel
D’n Bogerd
De Ratelaar

41246 - Stichting Pallas
06UK Vrije School Peelland

Patrijs 33
Oude Peelstraat 10
Avennelaan 17
Bergweg 60
Schelde 1
Zonnehof 2
Asterstraat 35
Willem Alexanderlaan 3
Biggekruid 7
Schutsboom 14
Keltenstraat 16
Romboutstraat 2

5754 DJ
5759 PC
5711 BB
5721 JD
5751 VJ
5721 AZ
5721 EE
5712 CA
5721 RB
5751 JB
5753 GN
5751 BW

Deurne
Helenaveen
Someren
Asten
Deurne
Asten
Asten
Someren-Eind
Asten
Deurne
Deurne
Deurne

Helmondselaan 71

5702 NM

Helmond

5706 VS
5702 SM
5709 KG
5709 HD
5704 HZ
5708 EV
5708 ZJ

Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond

41349 - Stichting Openbare Basisscholen Helmond
09GM 't Hout
Mahoniehoutstraat 13
10CH
De Bundertjes
Basstraat 208
10UB
De Straap
Twentehof 200
11IF
De Rakt
Baroniehof 212
11TY
De Stroom
Rijnlaan 103
22KK
De Lindt
Sprengersstraat 1
27JP
Brandevoort
De Plaetse 150

41662 – Stichting De Kempen, Organisatie voor Openbaar en Algemeen Toegankelijk onderwijs
03BV
De Trumakkers
De Spinner 2
5591 NG
Heeze
41860 - PlatOO openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
07FL
De Horizon
Jan van der Diesduncstr 42
07GU De Bron
Spaarne 18
08DM 't Schrijverke
Heer van Grevenbroeckweg 1
08JE
De Mijlpaal
Brabantring 1
20OW ‘t Einder
Wetering 25
21DA De Kleine Kapitein
Bernhardstraat 2A
21MV De Hasselbraam
Torteltuin 2
23BW De Rietpluim
Ouwlandsedijk 27
23TN
Ranonkel
Dommel 20
23ZM De Driehoek
Schoolstraat 1b
24AB
Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3A
24DV Het Toverkruid
Dalkruid 23

5721 VM
5751 WJ
5731 EK
5672 EE
5422 AN
5761 BJ
5754 HA
5673 PS
5711 KT
5735 CG
5741 ND
5721 RR

Asten
Deurne
Mierlo
Nuenen
Gemert
Bakel
Deurne
Nuenen
Someren
Aarle-Rixtel
Beek en Donk
Asten

60061 - Stichting Scholen in de Parochie H.Bernadette
05BO Silvester Bernadette
Dahliastraat 2

5701 ET

Helmond

72905 - Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven
16SO
Mytylschool
Toledolaan 4
14VL
Antoon van Dijkschool
Berkveld 19

5629 CC
5709 AE

Eindhoven
Helmond

73283 - RK Stichting De Goede Herder
09PD De Goede Herder
Montgolfiestraat 71

5703 EB

Helmond

73906 - Stichting Kempenhaeghe
05HJ
De Berkenschutse

Sterkselseweg 65

5591 VE

Heeze

75388 - SAAM
23TP
Uilenspiegel

Parkweg 10

5427 AL

Boekel

75688 – Vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag
06XW De Pandelaar
St. Michaelstraat 30
5421 NK
82253 - Stichting Emiliusschool
01PA
Emiliusschool

Nieuwstraat 72

85269 - Stichting Speciaal Onderwijs Zuiderbos
23XK
Zuiderbos
Brevierpad 34

Gemert

5691 AE

Son

5709 AD

Helmond

Bijlage 3
VISIE-DOCUMENT: BESTUURLIJKE KOERS - BEWEGEN BINNEN DE UITGANGSPUNTEN
November 2017
Aanleiding: zoeken naar een nieuwe balans
De gezamenlijke schoolbesturen, verenigd in samenwerkingsverband Helmond-Peelland, zijn in 2014
gestart met de uitvoering van passend onderwijs. Veel facetten van passend onderwijs waren destijds
nieuw: het samenwerkingsverband een nieuwe organisatielaag, de bredere regio als het nieuwe platform voor bestuurlijke afstemming en verdeling van middelen, de koppeling tussen onderwijs en jeugdhulpverlening als de nieuwe link tussen leren en opgroeien. Als gevolg hiervan zijn de deelnemende
besturen voorzichtig begonnen aan de nieuwe constellatie. Men keek waar mogelijkheden lagen, maar
opereerde in eerste instantie bedachtzaam in een nog onzekere omgeving. Een gedwongen samenwerking leidt immers automatisch tot vraagstukken rondom de eigen schoolbestuurlijke autonomie.
Dat triggert logischerwijs bij elke bestuurder een beschermende houding. Er is immers een eigen organisatie, met een eigen missie en visie, en een eigen kijk op onderwijs, en eigen werknemers.
Ondanks dat de reactie een voorstelbare was, leidde dit in de praktijk tot een situatie waarin samenwerking op veel terreinen niet direct de meest voor de hand liggende optie was. In combinatie met een
relatief beleidsarm ondersteuningsplan kwam de samenwerking nog niet helemaal van de grond. In
het voorjaar van 2016 beseften de deelnemende besturen dat er een koerswijziging nodig was om de
kwaliteitsstandaarden en ambities van het SWV te realiseren. Dit resulteerde in het Optimaliseringsplan 2016-2018, een eerste opmaat naar een nieuw ondersteuningsplan, waarin het startschot werd
gegeven voor een zoektocht naar een betere balans tussen solidariteit en autonomie.
Thema’s die vragen om gezamenlijkheid
In de periode augustus 2016 tot en met september 2017 hebben de deelnemende besturen gezamenlijk verkend op welke gebieden momenteel de noodzaak bestaat om verdere samenwerking vorm te
geven. Dit betreft altijd vraagstukken die baat hebben bij een collectieve aanpak. Bijvoorbeeld vanwege de onvoorspelbaarheid van hun voorkomen (zeer specifieke ondersteuningsvragen), omdat zij
álle scholen raken en niet slechts enkele (thuiszitters en schoolverzuim) of omdat het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie de aangewezen partij is om invulling te geven aan de gebundelde
stem van de schoolbesturen (bijvoorbeeld in de samenwerking met jeugdhulp).
De gezamenlijke besturen hebben de volgende thema’s benoemd als kansrijke samenwerkingsthema’s voor de planperiode 2014-2018.
1. Leerlingen met syndroom van Down
Het samenwerkingsverband wordt met regelmaat geconsulteerd rondom leerlingen met het syndroom van Down. Voor deze leerlingen is het van belang dat er maximale zorgplicht wordt gerealiseerd in het samenwerkingsverband. Ook is het van belang dat voor scholen de randvoorwaarden
voor het bieden van een onderwijsplek aan deze leerlingen (wat een flinke uitdaging kan zijn) optimaal op orde zijn.
Het bieden van een passende onderwijsplek aan deze leerlingen vraagt om zowel een forse investering in termen van financiële middelen als om een forse kennis- en ervaringsbasis. Handelingsbekwaamheid is immers een veel sterke valuta dan de euro.
De schoolbesturen zetten in de komende planperiode in op het ontwikkelen van een Leernetwerk,
waarbinnen regio-breed kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Ook wordt het vanuit het Leernetwerk mogelijk om middelen in te zetten voor specifieke leer- en onderzoeksvragen.
Tenslotte wordt gewerkt aan het concreet ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor
Down-leerlingen. Dit arrangement start als de leerling 2,5 jaar is en loopt bij voorkeur door tot en
met het VO.

Het vraagt directe betrokkenheid van en samenwerking met voorschoolse organisaties, met het VO,
maar ook met jeugdhulp- en zorginstanties. Het samenwerkingsverband is hier bij uitstek de organiserende (netwerk)partner voor.
2. Het jonge kind
Hoe vroeger er geïntervenieerd wordt, hoe beter een ontwikkelingsbelemmering in het leven van een
kind opgelost of geminimaliseerd kan worden. Wetenschappelijk onderzoek laat dat al jaren zien.
Vroeginterventie is echter een zeer complexe zaak: de ontwikkeling van jonge kinderen is immers ongelooflijk grillig. De besturen binnen SWV Helmond-Peelland willen nog sterken dan nu inzetten op
preventie. Zij willen dat organiseren via drie lijnen:
a. Versterking van signaleringsvaardigheden in de kleuterklas en het ontwikkelen/inzetten van sterke
observatievoorzieningen voor jonge (risico) leerlingen. Dit hangt samen met het aanzienlijke aandeel van onderinstromers (direct vanuit voorschoolse voorziening) in het speciaal onderwijs.
b. Een versterkte positie van het SWV (onderwijs) bij het opzetten van onderwijs-zorg arrangementen
na vroegtijdige signalering van specifieke ondersteuningsvragen.
c. Het nauw betrekken van de partners aan de 0-4 kant bij beleid en praktijk van het primair onderwijs.
Dat betreft ten eerste afspraken over informatieoverdracht (de kwaliteit van de informatie, de systematiek van overdracht en privacyvraagstukken). Daarnaast betreft het gezamenlijk doorontwikkelen
van signaleringsvaardigheden (zie 1). Tenslotte betekent het vooral ook het maken van concrete
afspraken over samenwerking en het betrekken van expertise uit het PO rondom concrete leerlingen.
Het samenwerkingsverband wil een rol spelen in de verbinding tussen partijen.
3. Thuiszitters
De enige écht concrete inhoudelijke opdracht aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de
wet betreft het realiseren van een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen. Dit zou automatisch moeten impliceren dat er geen enkele leerling verstoken is van een passende onderwijsplek. In
de praktijk is het volledig dekkend krijgen van een ondersteuningsnetwerk echt een zeer complexe opgave. Al was het maar omdat de opdracht een ‘onderwijsplek’ voor alle leerlingen te realiseren, nog
lang niet betekent dat dit voor alle leerlingen ook een optimale ontwikkelingsplek betekent.
In dat kader is het van groot belang dat er landelijk een beweging gaande is (het Thuiszitterspact) die
zich vertaalt in concrete aanpassingen in wetgeving en in denkkaders. In termen van wetgeving impliceert dit een sterke verruiming van zowel de flexibiliteit van onderwijstijd als van de de inhoudelijke
onderwijsmogelijkheden (symbiose). Gelijktijdig is een verschuiving in mindset te bespeuren waarbij
in plaats van leerplicht, de focus meer komt te liggen op leerrecht van kinderen.
Dit biedt ongelooflijk veel kansen om, zeker in samenwerking met jeugdhulp- en zorginstellingen en
met leerplicht, te werken aan een werkelijk dekkend netwerk van ontwikkelingsvoorzieningen. Het
samenwerkingsverband kan in deze complexe casuïstiek, als schakel tussen meerdere instanties, een
rol in nemen vanuit het principe van sturend coördineren.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de crisisplaatsen op observatievoorziening Zuiderbos. Hier heeft het samenwerkingsverband vanuit collectiviteit twee plaatsen ingekocht, waarvoor
zij zelf de toegangsprocedure uitvoert. Dit terwijl de verantwoordelijkheid voor de betreffende leerling
duurzaam bij de bao-school van herkomst blijft liggen.
4. Hoogbegaafde gedragsvragen
Tenslotte ligt er een rol voor het samenwerkingsverband in het (stimuleren van het) ontwikkelen van
aanbod voor doelgroepen waar momenteel passend aanbod voor ontbreekt.
Binnen het samenwerkingsverband blijkt dat veel scholen handelingsverlegenheid ervaren bij de combinatie van extreme hoogbegaafdheid en gedragsvragen.

Voor leerlingen met deze combinatie van ondersteuningsvragen is het slecht mogelijk een aanbod te
doen binnen het reguliere plusonderwijs.
Daarnaast hangen het gedrag van deze leerlingen vaak zeer sterk samen met hun hoge intelligentie –
het zijn geen twee separate ondersteuningsvragen. Het gevolg van het ontbreken van passend aanbod
is dat momenteel deze categorie leerlingen een onevenredig groot deel uitmaakt van de (dreigende)
thuiszitterslijst binnen de regio.
De gezamenlijke besturen zijn van mening dat het samenwerkingsverband het juiste niveau vormt om
te komen tot een innovatieve interventie voor deze leerlingen.
Samenwerken! Maar hoe dan?
De belangrijkste uitdaging bij het vormgeven aan en uitvoeren van het ondersteuningsplan 2018-2022 zal
liggen in het vinden van de juiste balans tussen solidariteit en autonomie. Besturen hebben gekozen - en
blijven kiezen - voor een bestuursmodel dat hen juist uitdaagt tot ontwikkeling van de eigen organisatie.
De bovenstaande vraagstukken impliceren echter allen in meer of mindere mate een vorm van solidariteit.
Die solidariteit voorkomt dat de situatie zich voordoet dat gebrek aan coördinatie rondom bepaalde groepen leerlingen impliceert dat er voor hen geen passende plek beschikbaar is.
Zoals in de inleiding van deze notitie reeds gesteld beseffen de besturen zich steeds sterker dat samenwerking op deze thema’s noodzakelijk is. Het betreft een herkenning van de noodzaak, en een erkenning
het feit dat samenwerking daar de juiste oplossingsrichting voor is.
Echter, in het verder doordenken en gezamenlijk doorpraten over deze vraagstukken ontstaat steeds sterker het besef dat samenwerking uit noodzaak ook leidt ook tot besef dat het wenselijk is. Dat het kan bijdragen aan leren van elkaar, aan een betere ontwikkeling van kinderen, en aan de wederzijdse ontwikkeling van (soms concurrerende) organisaties. Dat het recht doet aan de maatschappelijke relevantie en opdracht van zowel schoolbesturen en samenwerkingsverband. We worden er in veel gevallen, allemaal beter van.
De gezamenlijke schoolbesturen spreken binnen deze koersnotitie af om deze samenwerking verder vorm
te geven. ‘Van alleen naar samen’ kan daarbij als overkoepelend motto dienen. Echter, de nadruk zal
hierbij niet ten principale dienen te liggen op de allocatievraag van middelen. Dat is, in termen van samenwerking, te kort door de bocht. De gezamenlijke besturen willen als voorwaarde voor alle samenwerkingsprojecten stellen dat deze leiden tot leren van elkaar en vooral innovatief zijn. Innoveren is een combinatie
van leren en uitvoeren en van ontdekken en vooruitgaan. Dat doe je bij voorkeur samen.

Bijlage 4
TOEZICHTKADER SAMENWERKINGSVERBAND HELMOND PEELLAND PO
In de statuten is bepaald dat de algemene ledenvergadering de functie van intern toezichthouder vervult.
De ALV stelt een toezichtkader vast dat richting geeft aan het toezichtproces. Het toezichtkader is daarmee het kompas voor de ALV in de dialoog met de bestuurder. Dit toezichtkader gaat over de:
 WAT-vraag: Wat is de focus van het toezicht?
 HOE-vraag: Hoe wordt toezicht gehouden?
1. Positionering ALV als intern toezichthouder
Het toezichtkader bevat de criteria en aandachtspunten op basis waarvan de ALV het voorgestelde
beleid zal goedkeuren. In de toezichthoudende rol van de ALV staat het algemeen belang van het
SWV voorop en is het belang van de leerling te allen tijde leidend. Dit luistert extra nauw omdat de
ALV bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen en in die hoedanigheid ook verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van passend onderwijs voor hun leerlingen, binnen de afspraken van
het SWV.
De ALV vervult binnen het SWV een toezichtfunctie. Zij doet dat vanuit het perspectief en belang van
de leerling; het gaat om passend onderwijs voor elke leerling in de regio (‘is het voor de leerling goed
geregeld’). Naast de toezichthoudende rol hebben de leden van de ALV ook een schoolbestuurlijke
verantwoordelijkheid. In de ingestelde werkgroepen is er ook ruimte voor inbreng vanuit het schoolbestuurlijke perspectief in de beleidsvoorbereiding. De bestuurlijke functie van het samenwerkingsverband is neergelegd bij het statutaire bestuur.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om alle betrokken belangen op een professionele wijze af te
wegen, beleid te ontwikkelen en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoerende taken van het
SWV. Het bestuur kan taken delegeren aan de directeur van het SWV.
Een belangrijke kanttekening bij het toezicht is dat de taken en bevoegdheden in het SWV zijn verdeeld over:
 Taken waarvoor het bestuur van het SWV rechtstreeks verantwoordelijk is.
 Taken waarvoor de schoolbesturen van het SWV verantwoordelijk zijn.
Het toezicht van de ALV richt zich op het bestuur. Van het bestuur wordt derhalve gevraagd ook te rapporteren over de uitvoering van de taken in het SWV die zijn belegd bij de schoolbesturen. Het bestuur
is in haar doelrealisatie derhalve in belangrijke mate afhankelijk van een goede uitvoering door de aangesloten schoolbesturen en verantwoording door de schoolbesturen.
2. De focus bij het toezicht (WAT)
De WAT-vraag betreft de focus van de toezichthouder. Het toezicht houden behelst formeel en statutair o.a. het goedkeuren van het ondersteuningsplan, het jaarplan en de (meerjaren)begroting. De ALV
dient voorgenomen beleid te toetsen aan de eigen wettelijke en maatschappelijke opdracht van het
SWV. Deze maatschappelijke opdracht is verwoord in de visie en missie van het SWV.
Afgeleid van de missie/visie zal de ALV voorgenomen beleid vooral toetsen op het realiseren van de
volgende ambities:
Doelen voor de leerlingen:
 Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. De gezamenlijke schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een dekkend aanbod waarbij rechtsgelijkheid (uitgangspunt: gelijke gevallen dienen gelijk
te worden behandeld) binnen het hele verband gegarandeerd is.

 Voor leerlingen die aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs is een goede, passend en zo veel
mogelijk thuisnabije plek (bij S(B)O) aanwezig. Er is sprake van een dekkend, divers aanbod met
voldoende beschikbaarheid van speciale voorzieningen.
 Er zijn geen leerlingen die thuiszitten.
Doelen voor het SWV:
 De toelaatbaarheidsverklaringen worden afgegeven op basis van een zorgvuldige en transparante
procedure in samenwerking met school en ouders.
 Er zijn sluitende afspraken met de gemeenten over de beschikbaarheid van en inzet vanuit de
jeugdhulp met het oog op 1-kind-1-plan.
 De middelen gaan zoveel mogelijk naar passend onderwijs voor alle kinderen.
Doelen voor de schoolbesturen/scholen:
 Alle scholen voldoen aan het in het SWV afgesproken niveau van basisondersteuning.
 Alle scholen beschikken over voldoende mogelijkheden om de extra-ondersteuning vorm te geven,
en realiseren hiermee ondersteuning die past bij wat de leerling nodig heeft.
 Alle besturen voorkomen dat ingeschreven leerlingen thuis zitten en geen onderwijs ontvangen.
 Schoolbesturen realiseren in de regio en in de wijk de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
realiseren van een passend ondersteuningsaanbod voor de leerling.
 Schoolbesturen werken in de regio en in de wijk effectief samen met externe partners zoals jeugdhulp.
3. Vormgeving van het intern toezicht (HOE)
De ALV zal voorgenomen beleid toetsen aan bovenstaande ambities als uitvloeisel van de visie/ missie
van het SWV. Het proces van toezichthouden volgt daarbij de PDCA-cyclus. Hieronder worden de belangrijkste elementen van de inrichting van het toezichtproces weergegeven.
De toezichthouder verwacht van het bestuur het volgende om bovenstaande doelen te realiseren:
 Het opstellen van een ondersteuningsplan voor vier jaar dat in elk geval voldoet aan de volgende
eisen:
- uitwerking van de doelen in concreet beleid en strategie voor de komende 4 jaar;
- de te behalen resultaten over vier jaar op de ingezette beleidslijnen;
- een beschrijving van de ontwikkelagenda in het kader van de ambitie van het SWV (‘wat moet
nog beter’);
- een beschrijving van de benodigde financiële middelen voor de diverse beleidsdoelen.
 Het opstellen van een ontwikkelagenda als uitvoering van het ondersteuningsplan dat in elk geval
voldoet aan de volgende eisen:
- het is gebaseerd op een evaluatie van het afgelopen jaar en het geldende ondersteuningsplan
met inbreng van de schoolbesturen en scholen;
- de ontwikkelagenda draagt bij aan de beoogde resultaten benoemd in het toezichtkader en het
ondersteuningsplan;
- de ontwikkelagenda geeft per beleidsterrein de daarvoor benodigde financiële middelen aan en
koppeling met de begroting.
 Het samen met de schoolbesturen jaarlijks evalueren van de resultaten in de basisondersteuning
en extra-ondersteuning op schoolniveau.
 Het samen met de schoolbesturen jaarlijks evalueren van de verwijzingen SBO/SO per schoolbestuur.
 Het twee maal per jaar leveren van een voortgangsrapportage (managementrapportage) aan de
toezichthouder zodat de voortgang kan worden gemonitord door de toezichthouder.

Op basis van het bovenstaande wordt een jaarlijks monitoringschema opgesteld waarin wordt vermeld wanneer welk onderwerp aan bod komt in de toezichtcyclus inclusief vergaderdata van de
ALV.
4. Risico’s en aandachtsgebieden in het toezicht
Om goed toezicht te kunnen uitoefenen is het van belang dat de toezichthouder weet welke risico’s er
spelen in het SWV en welke omstandigheden een belemmering kunnen veroorzaken in het realiseren
van de doelen in het SWV.
Het bestuur rapporteert minimaal twee keer per jaar over deze risico’s aan de ALV. Daarnaast rapporteert het bestuur aan de ALV in voorkomende gevallen waarin continuïteit van het samenwerkingsverband in gedrang komt.
Het bestuur en de ALV beschikken over:
 Rapportages die inzicht geven in leerlingenstromen, verwijzingspercentages per school en schoolbestuur, aantal leerlingen met extra-ondersteuning per school en schoolbestuur (actueel en trendmatig).
 Rapportages die inzicht geven in de mate waarin scholen voldoen aan het toezichtkader van de inspectie ten aanzien van passend onderwijs.
 Rapportages over de inhoud, kwaliteit en voortgang van de afspraken met de gemeenten in het kader van afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg.
 Rapportages die inzicht geven in de tevredenheid van scholen over de activiteiten van het SWV en
aantal en type klachten van scholen en/of ouders en de afhandeling daarvan.
 Rapportages die inzicht geven in de financiële stand van zaken van het samenwerkingsverband en
het realiseren van een jaarresultaat binnen de begroting.
 Een (meerjaren)begroting die voorziet in een programmatische koppeling aan de beleidsvoornemens van het SWV, een voldoende buffer en reserve die hoort bij de risico-inventarisatie van het
SWV en de verdeling van de middelen in de begroting tussen de scholen/schoolbesturen en het
SWV.

Bijlage 5

MEDEZEGGENSCHAP

-

Medezeggenschapsreglement OPR van SWV Helmond-Peelland PO 3008

-

Medezeggenschapsreglement MRP van SWV Helmond-Peelland PO 3008
MRP betreft het wettelijk verplichte medezeggenschapsreglement van het samenwerkingsverband.
Hiertoe is het SWV verplicht bij meer dan 2 personeelsleden.

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT OPR VAN SWV HELMOND-PEELLAND PO 3008
N.B.
Artikel 21 wordt nader uitgezocht of dit correspondeert de positie van de OPR binnen het SWV. Op korte
termijn wordt het reglement dan opnieuw vastgesteld.
Toelichting vooraf:
Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds om werkbare of lesweken, -dagen of -maanden. Vakanties tellen dus niet mee.
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 - Begripsbepalingen
a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);
b. bestuur: het bestuur van het samenwerkingsverband;
c. OPR: de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 4a van de wet;
d. scholen: de scholen als bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs;
e. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen van de scholen;
f. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij ten minste één van de scholen;
g. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, als bedoeld in artikel 4a, tweede lid, van de wet; en
h. reglement: dit medezeggenschapsreglement.
Artikel 2 - Werkingsduur en wijzigingen reglement
1. Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2014.
2. Het bestuur legt het reglement en elke wijziging daarvan als voorstel voor aan de OPR en stelt het (gewijzigde) reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de OPR heeft verworven.
3. Het eerste reglement heeft een werkingsduur van een jaar. Drie maanden voor het verstrijken van het
eerste jaar legt het bestuur aan de OPR een voorstel voor een nieuw reglement voor.
Hoofdstuk 2: Inrichting van de OPR
Artikel 3 - OPR
1. Aan het samenwerkingsverband is een OPR verbonden.
Artikel 4 - Leden OPR
1. De leden van de OPR worden afgevaardigd volgens de bepalingen van dit reglement.
2. Het aantal leden van de OPR bedraagt 22, verdeeld over de volgende kiesgroepen:
a. 11 leden worden afgevaardigd door de leden van de personeelsgeledingen van de MR-en;
b. 11 leden worden afgevaardigd door de leden van de oudergeledingen van de MR-en.
Artikel 5 - Zittingsduur leden
1. De zittingsduur van de leden van de OPR bedraagt vier jaar.
2. Een lid van de OPR treedt na zijn zittingsperiode af en kan terstond opnieuw worden afgevaardigd met
een maximale zittingsduur van 2 termijnen.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is afgevaardigd, treedt af op het tijdstip waarop
degene in wiens plaats hij is afgevaardigd, zou moeten aftreden.

4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de OPR:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. zodra het lid geen personeelslid of ouder meer is, of
d. door onder curatele stelling.
Artikel 6 - Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag van een van de scholen, het bestuur dan wel het
intern toezicht als bedoeld in artikel 17b van de Wet op het primair onderwijs, kunnen geen zitting nemen in de OPR.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bestuur op te treden in besprekingen met de
OPR kan niet tevens lid zijn van de OPR.
Hoofdstuk 3: Afvaardiging leden OPR
Artikel 7 - Organisatie afvaardiging
1. De afvaardiging van de leden van de OPR geschiedt door middel van verkiezingen.
2. De leiding van de verkiezingen berust bij de OPR. De OPR kan de organisatie daarvan opdragen aan
een commissie.
3. De OPR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de in het tweede lid bedoelde
commissie, alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van deze commissie wordt beslist.
4. De OPR stelt een verkiezingsreglement vast.
Artikel 8 - Datum verkiezingen
1. De OPR bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de
stemming.
2. De OPR stelt het bestuur en de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen in kennis van
de in het eerste lid genoemde tijdstippen.
Artikel 9 - Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
1. Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel van ten minste één van de
scholen of ouder van ten minste één van de scholen zijn, zijn verkiesbaar tot lid van de OPR.
2. Zij die op de dag van de kandidaatstelling lid zijn van de medezeggenschapsraden van ten minste één
van de scholen zijn kiesgerechtigd.
Artikel 10 - Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De OPR stelt vier weken voor de verkiezingen een lijst vast van de scholen waarvan ouders- en/of personeelsleden gekozen kunnen worden. Deze lijst wordt aan de leden van de medezeggenschapsraden van
de scholen bekend gemaakt.
Artikel 11 - Onvoldoende kandidaten
1. Indien uit het personeel dan wel de ouders niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de OPR
voor die geleding zijn, vindt voor die geleding of geledingen geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. De OPR stelt het bestuur, de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen en de betrokken
kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.

Artikel 12 - Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming, waaronder wordt begrepen een digitaalschriftelijke stemming.
Artikel 13 - Stemming en volmacht
1. Een kiesgerechtigde brengt één stem uit.
2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander, die tot
dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één
andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.
Artikel 14 - Uitslag verkiezingen
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen
op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de OPR vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan het
bestuur en de medezeggenschapsraden van de scholen.
Artikel 15 - Tussentijdse vacature
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de OPR tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 14, eerste
lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De OPR doet van deze
aanwijzing mededeling aan het bestuur, de medezeggenschapsraden van de scholen en de betrokken
kandidaat.
3. Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de OPR voor die
geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s)
voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezingen. In dat geval zijn de artikelen 7
t/m 14 van overeenkomstige toepassing.
4. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature reguliere verkiezingen plaatsvinden,
vinden er geen tussentijdse verkiezingen plaats.
Hoofdstuk 4: Taken, bevoegdheden en verplichtingen OPR
Artikel 16 - Vergaderingen OPR
1. De vergaderingen van de OPR zijn openbaar, tenzij de OPR anders besluit.
2. Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van
de OPR in het geding is, kan de OPR besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De OPR kan tegelijkertijd besluiten dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
Artikel 17 - Overleg met bestuur
1. Het bestuur en de OPR komen bijeen indien de OPR dan wel het bestuur daarom onder opgave van
redenen verzoekt.
2. Indien twee derde deel van de leden van de OPR en de meerderheid van elke geleding dat wensen,
voert het bestuur de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk.
3. De voorzitter van het bestuur SWV voert namens het bestuur het overleg, als bedoeld in dit reglement,
met de OPR.
4. Op verzoek van de OPR of op verzoek van de voorzitter van het SWV kan het bestuur besluiten de
voorzitter van het bestuur te ontheffen van zijn taak om een bespreking namens het bestuur te voeren.

5. Op verzoek van de OPR voert het bestuur in bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de OPR.
Artikel 18 - Initiatiefbevoegdheid OPR
1. De OPR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden het samenwerkingsverband betreffende.
Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
2. Het bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede
reactie uit aan de OPR.
3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bestuur de OPR ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de OPR.
Artikel 19 - Algemene taken OPR
1. De OPR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in het samenwerkingsverband.
2. De OPR waakt voorts in het samenwerkingsverband tegen discriminatie op welke grond dan ook en
bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
Artikel 20 - Wijze informatieverschaffing
Het bestuur stelt de informatie die de OPR nodig heeft voor het uitoefenen van zijn taken, op een toegankelijke wijze beschikbaar. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze waardoor de
informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de uitoefening van de taken van de OPR.
Artikel 21 - Voordracht lid raad van toezicht
Het bestuur stelt de OPR op grond van artikel 17a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs tijdig
in de gelegenheid een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één van de leden van de
raad van toezicht van het samenwerkingsverband.
Artikel 22 - Jaarverslag
1. De OPR stelt jaarlijks voor 1 mei een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar
vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen.
2. De OPR draagt er zorg voor dat het verslag op een algemeen toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband en de scholen ter inzage wordt gelegd .
Artikel 23 - Geheimhouding
1. De leden van de OPR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen en ten aanzien waarvan het bestuur dan wel de OPR hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de
betrokken aangelegenheid meegedeeld.
2. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze geheimhouding duurt, alsmede of er personen of aangelegenheden zijn ten aanzien van wie
of waarvan de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
3. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de OPR dan wel
doordat het lid geen personeelslid dan wel ouder meer is.
Artikel 24 - Instemming ondersteuningsplan
Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de OPR met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 25 - Termijnen instemming
1. De OPR besluit binnen zes weken tot instemming of onthouding van instemming met betrekking tot het
voorgenomen ondersteuningsplan. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de OPR het verzoek
tot instemming heeft ontvangen.
Op verzoek van de OPR verlengt het bestuur deze termijn met maximaal drie weken.
2. De OPR besluit binnen zes weken tot instemming of onthouding van instemming met betrekking tot het
medezeggenschapstatuut en medezeggenschapsreglement, elke wijziging daaronder begrepen. Deze
termijn gaat lopen vanaf het moment dat de OPR het verzoek tot instemming heeft ontvangen.
Op verzoek van de OPR verlengt het bestuur deze termijn met maximaal drie weken.
Hoofdstuk 5: Inrichting en werkwijze OPR
Artikel 26 - Voorzitter en secretaris
1. De OPR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de OPR in
rechte.
Artikel 27 - Uitsluiting leden OPR
1. De leden van de OPR komen de uit het lidmaatschap van de OPR voortvloeiende verplichtingen na.
2. De OPR kan tot het oordeel komen dat een lid de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt,
indien het betrokken lid:
a. ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet of het reglement;
b. de plicht tot geheimhouding als bedoeld in artikel 23 hierboven schendt; of
c. een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de OPR.
3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de OPR met een meerderheid van ten minste twee derde deel van het aantal leden besluiten het betrokken lid te wijzen op zijn verplichtingen
dan wel het betrokken lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de OPR dan wel het betrokken lid
uitsluiten van de werkzaamheden van de OPR voor de duur van ten hoogste drie maanden.
4. De OPR pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen als
bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de leden van de medezeggenschapsraden
waardoor het betrokken lid is afgevaardigd, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van gegevens.
5. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
6. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het betrokken lid in
de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen
bijstaan door een raadsman.
Artikel 28 - Betrokkenheid werkzaamheden
De leden van de OPR verzorgen de informatievoorziening aan de achterban en betrekken de achterban
hier zoveel mogelijk bij.
Toelichting:
Het onderhouden van de relatie met de achterban is vereist. Mogelijke invullingen zijn:
1. De ondersteuningsplanraad dan wel een geleding van die raad kan besluiten, alvorens een instemming te geven over het voorstel-ondersteuningsplan van het bestuur het personeel en de ouders dan
wel de afzonderlijke geledingen over dat voorstel te raadplegen.
2. De ondersteuningsplanraad kan ook jaarlijks met de organisaties van ouders en de vakorganisaties in
de regio een informatief overleg houden. Een middel kan ook een nieuwsbrief of een website zijn.

Het steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs heeft voor de website een faciliteit voor elke
OPR beschikbaar. Via www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl kan hier meer informatie over
verkregen worden. De OPR moet deze website zelf beheren en kan ook andere informatie en tussentijds nieuws of discussies via de faciliteit toepassen.
Artikel 29 - Huishoudelijk reglement
1. De OPR stelt, met inachtneming van de voorschriften van het reglement en de wet, een huishoudelijk
reglement vast.
2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming; en
e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen.
3. De OPR zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bestuur.
Hoofdstuk 6: Regeling overige geschillen
Artikel 30 - Geschillenregeling overige geschillen
Op verzoek van het bestuur dan wel de OPR beslist de landelijke commissie voor geschillen als bedoeld
in artikel 30 van de wet overeenkomstig diens reglement in geschillen tussen het bestuur en de OPR
waarvoor de wet niet in een geschillenregeling voorziet. De uitspraak van de commissie is bindend.

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MRP VAN SWV HELMOND-PEELLAND PO 3008
Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1 - Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.2006, 658);
b. bestuur: het bestuur van het samenwerkingsverband;
c. MR: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 3, leden 1 en 5 van de wet;
d. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het samenwerkingsverband en dat werkzaam is bij het samenwerkingsverband en het personeel dat is benoemd of ten minste 6 maanden te werk gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten behoeve van het samenwerkingsverband.
Artikel 2 - Werkingsduur en wijzigingen reglement
1. Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2015.
2. Het bestuur legt het reglement en elke wijziging daarvan als voorstel voor aan de MR en stelt het (gewijzigde) reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden van de MR heeft verworven.
Hoofdstuk 2: Inrichting van de medezeggenschap
Artikel 3 - MR
Aan het samenwerkingsverband is een MR verbonden. De MR wordt rechtstreeks door en uit het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.
Artikel 4 - Omvang en samenstelling MR
De MR bestaat uit 3 leden die uit en door het personeel worden gekozen in overeenstemming met dit reglement.
Artikel 5 - Zittingsduur
1. Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van 3 jaar.
2. Een lid van de MR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het
tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de MR:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. zodra het lid geen personeelslid meer is.
Artikel 6 - Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van het bestuur, het bestuur van een van de scholen van het samenwerkingsverband dan wel het intern toezicht van het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17 kunnen geen zitting nemen in de MR.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bestuur op te treden in besprekingen met de MR
kan niet tevens lid zijn van de MR.

Hoofdstuk 3: De Verkiezing
Artikel 7 - Organisatie verkiezingen
1. De leiding van de verkiezing van de leden van de MR berust bij de MR. De MR kan de organisatie
van de verkiezingen opdragen aan een verkiezingscommissie.
2. De MR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie
alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.
Artikel 8 - Datum verkiezingen
1. De MR bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de
stemming.
2. De MR stelt het bestuur en het personeel in kennis van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.
Artikel 9 - Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de MR.
Artikel 10 - Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De MR stelt 4 weken voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan het personeel bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde termijn.
Artikel 11 - Onvoldoende kandidaten
1. Indien uit het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de MR zijn, vindt geen
verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. De MR stelt het bestuur, het personeel en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.
Artikel 12 - Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming, waaronder wordt begrepen een digitaalschriftelijke stemming.
Artikel 13 - Stemming en volmacht
1. Een kiesgerechtigde brengt 1 stem uit voor elke vacante plaats. Op een kandidaat kan slechts één
stem worden uitgebracht.
2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander personeelslid zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.
Artikel 14 - Uitslag verkiezingen
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben
verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal
stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de MR vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan
het bestuur, het personeel en de betrokken kandidaten.
Artikel 15 - Tussentijdse vacature
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de MR tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 14, eerste lid, daarvoor als eerste in
aanmerking komt.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De MR doet van
deze aanwijzing mededeling aan het bestuur, het personeel en de betrokken kandidaat.

3. Indien er door het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de MR zijn of indien er
geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden
door het houden van een tussentijdse verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 7 t/m 14 van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk 4: Taken, bevoegdheden en verplichtingen MR
Artikel 16 - Vergaderingen MR
1. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij de MR anders besluit.
2. Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden
van de MR in het geding is, kan de MR besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat
onderdeel daarvan niet deelneemt. De MR kan tegelijkertijd besluiten dat de behandeling van de
desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
Artikel 17 - Overleg met bestuur
Het bestuur en de MR komen bijeen, indien de MR of het bestuur daarom onder opgave van redenen
verzoekt.
Artikel 18 - Initiatiefbevoegdheid MR
1. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden het samenwerkingsverband betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
2. Het bestuur brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de MR.
3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bestuur de MR ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de MR.
Artikel 19 - Algemene taken MR
1. De MR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in het samenwerkingsverband.
2. De MR waakt voorts in het samenwerkingsverband in het algemeen tegen discriminatie op welke
grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
3. De MR doet aan alle bij het samenwerkingsverband betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt het personeel in de gelegenheid om over aangelegenheden met hem overleg
te voeren.
Artikel 20 - Informatieverstrekking
1. De MR ontvangt van het bestuur, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2. De MR ontvangt in elk geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied;
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit ’s
Rijks kas die worden toegerekend aan het bestuur;
c. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs.
d. de uitgangspunten die het bestuur hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;
e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, als bedoeld in artikel 14 van de
Wet op het primair onderwijs waarbij de commissie een klacht gegrond heeft geoordeeld en
over de eventuele maatregelen die het bestuur naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, een
en ander met inachtneming van de privacywetgeving;

f.

ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in het samenwerkingsverband werkzame personen en de leden van het bestuur waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot
die van het voorafgaande jaar;
g. tenminste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het
toezicht op het bestuur waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
h. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de samenstelling
van het bestuur, de organisatie binnen het samenwerkingsverband, het managementstatuut en
de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
3. Het bestuur stelt de informatie die de MR nodig heeft voor het uitoefenen van zijn taken, op een
toegankelijke wijze beschikbaar. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op een wijze
waardoor de informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de uitoefening van de taken van de
MR.
Artikel 21 - Jaarverslag
1. De MR stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en maakt dit
bekend aan alle betrokkenen.
2. De MR draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden ter inzage op een
algemeen toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband wordt gelegd.
Artikel 22 - Geheimhouding
1. De leden van de MR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid
vernemen en ten aanzien waarvan het bestuur dan wel de MR hun geheimhouding heeft opgelegd
of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
2. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij
tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen
en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
3. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de MR dan wel
doordat de betrokkene geen personeelslid van het samenwerkingsverband meer is.
Hoofdstuk 5: Bijzondere bevoegdheden MR
Artikel 23 - Instemmingsbevoegdheid MR
Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de MR voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, de gezondheids- en welzijnsbeleid;
b. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen niet gebaseerd op de onderwijswetgeving;
c. de vaststelling of wijziging van de voor het samenwerkingsverband geldende klachtenregeling;
d. de gevolgen voor het personeel van overdracht van het samenwerkingsverband of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van het samenwerkingsverband met een ander samenwerkingsverband, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

e. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit tot een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 24, onder b, c, d en k van dit reglement;1
f. de gevolgen voor het personeel van vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;
Toelichting:
In het ondersteuningsplan wordt de aard en omvang van de formatie bepaald. Daarmee wordt in het
ondersteuningsplan dus zowel de personele begroting (formatieplan) als het functiebouwwerk (op
hoofdlijnen) bepaald. De MRP kan over de details in de functiebeschrijvingen en taakinvullingen de rol
vervullen.
g. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;
h. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de
inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;
i. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;
j. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;
k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en
gratificaties aan het personeel;
l. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel,
de leiding daaronder niet begrepen;
m. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en
functiedifferentiatie;
n. de gevolgen voor het personeel van vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het
overdragen van de bekostiging;
o. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid;
p. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
q. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;
r. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn
voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
s. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het gebied
van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt
met de grondslag van het samenwerkingsverband of de wijziging daarvan;
t. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeen gekomen dat die regels of de w. wijziging daarvan in het overleg tussen
bestuur en de MR tot stand wordt gebracht;
u. vaststelling of wijziging van de regeling inzake de faciliteiten.
Artikel 24 - Adviesbevoegdheid MR
1. De MR wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bestuur voorgenomen besluiten met betrekking tot:
a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor het samenwerkingsverband, voor zover het betrekking heeft op het personeel van het samenwerkings-verband, waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bestuur ten behoeve van samenwerkingsverband uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen;
b. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van het samenwerkingsverband of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het
beleid ter zake;
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artikel 22 b (beëindiging), c (duurzame samenwerking), d (deelneming experiment), l (centrale dienst).

c. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
d. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan
wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
e. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van het samenwerkingsverband;
f. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor
zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van het samenwerkingsverband of de wijziging daarvan;
g. aanstelling of ontslag van de leiding van het samenwerkingsverband;
h. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de leiding, alsmede de vaststelling of wijziging van het managementstatuut;
i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders
in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;
j. regeling van de vakantie;
k. het oprichten van een centrale dienst;
l. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van het gebouw van het samenwerkingsverband;
m. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van het gebouw van het
samenwerkingsverband;
n. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan.
2. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in 24, onder b, c, d en k van dit reglement, wordt niet ten uitvoer gelegd voordat een definitief besluit is genomen over de regeling
van de gevolgen van dat besluit voor het personeel tenzij dringende redenen in het belang van het
samenwerkingsverband een eerdere tenuitvoerlegging noodzakelijk maken.
Artikel 25 - Adviesaanvragen
Indien een te nemen besluit vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de MR, draagt het bestuur er zorg voor dat:
a. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de
besluitvorming;
b. de MR in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat advies wordt uitgebracht;
c. de MR zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven; en
d. de MR, indien het bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, in de gelegenheid wordt gesteld
nader overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief wordt genomen.
Artikel 26 - Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden
1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 23 en 24, zijn niet van toepassing, voor zover:
a. de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift;
b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 37 en 38 van de Wet op primair onderwijs
of artikel 40a van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan de MR over te laten.
2. De bevoegdheden van de MR zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Artikel 27 - Termijnen
1. De MR brengt binnen 4 weken een schriftelijke standpunt uit over de voorgenomen besluiten met
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 23 en 24 van dit reglement.

Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de MR het verzoek tot instemming of advies heeft
ontvangen. Overschrijding van deze termijn door de MR wordt niet aangemerkt als een instemming
met het voorgenomen besluit.
2. De MR besluit binnen 4weken tot instemming of onthouding van instemming met betrekking tot het
medezeggenschapstatuut en medezeggenschapsreglement, elke wijziging daaronder begrepen.
Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de MR het verzoek tot instemming heeft ontvangen.
Overschrijding van deze termijn door de MR wordt niet aangemerkt als een instemming met het
voorgenomen medezeggenschapstatuut en medezeggenschapsreglement, elke wijziging daaronder begrepen.
Hoofdstuk 6: Inrichting en werkwijze MR
Artikel 28 - Verkiezing voorzitter en secretaris
1. De MR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de MR in
rechte.
Artikel 29 - Uitsluiting van leden van de MR
1. De leden van de MR komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
2. De MR kan tot het oordeel komen, dat een lid van de MR de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid;
a. ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet en dit reglement;
b. de plicht tot geheimhouding als bedoel in artikel 22 van dit reglement; of
c. een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de MR.
3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de MR met een meerderheid van ten
minste twee derden van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn verplichtingen, dan wel het lid uit te sluiten van de werkzaamheden van de MR voor de duur van ten hoogste
drie maanden, dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de MR.
4. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
5. Een in het derde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het betrokken lid in de
gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich desgewenst kan
doen bijstaan door een raadsman.
Artikel 30 - Indienen agendapunten door personeel
Personeelsleden kunnen agendapunten indienen bij de voorzitter van de MRP.
Artikel 31 - Raadplegen personeel
De MRP kan besluiten om voorafgaande een besluitvorming het personeel te raadplegen.
Artikel 32 - Huishoudelijk reglement
1. De MR stelt, met inachtneming van de voorschriften van dit reglement en de wet, een huishoudelijk
reglement vast.
2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming; en
e. het quorum dat vereist is om te kunnen vergaderen.
3. De MR zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bestuur.

Hoofdstuk 7: Regeling overige geschillen
Artikel 33 - Geschillenregeling overige geschillen
Op verzoek van het bestuur dan wel de MR beslist de landelijke commissie voor geschillen als bedoeld in artikel 30 van de wet overeenkomstig diens reglement in geschillen tussen het bestuur en de
MR, die de medezeggenschap als bedoeld in de Wms betreffen en waarvoor de wet niet in een geschillenregeling voorziet. De uitspraak van [de commissie] is bindend.
Hoofdstuk 8: Overige bepalingen
Artikel 34 - Rechtsbescherming
Het bestuur draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan hebben op een lijst van kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 10 van dit reglement, alsmede de leden en de gewezen
leden van de MR niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot het samenwerkingsverband.
Artikel 35 - Wijziging reglement
Het bestuur legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de MR en stelt het gewijzigde
reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van
ten minste twee derde deel van het aantal leden van de MR heeft verworven.

Bijlage 6
BELEID AANMELDINGSPROCEDURES IN HET KADER VAN PASSEND ONDERWIJS
April 2015
In februari 2015 is de notitie aanmeldingsprocedures besproken door het bestuur van het SWV.
Het bestuur van het SWV heeft zich positief uitgesproken over de gedragslijn die in deze notitie geschetst wordt.
In dit voorstel wordt deze gedragslijn omgezet in beleid.
Het beleid spitst zich toe op kinderen die binnen de verantwoordelijkheid van het swv vallen. Er worden geen uitspraken gedaan over aanmeldingsprocedures die individueel door schoolbesturen zijn
opgesteld en schoolbestuurlijke definities als “voorinschrijving, kijkdagen e.d.”
Het voorgestelde beleid wordt voorgelegd aan de ALV en de OPR.
Na goedkeuring door deze gremia worden deze afspraken opgenomen in de eerstvolgende revisie
van het ondersteuningsplan. Na goedkeuring door de genoemde gremia wordt dit gezien als vastgesteld beleid en worden besturen gehouden aan het volgen daarvan.
Onderwerpen
De gedragslijn omvat de volgende onderwerpen:
1. Status van kennismakings-/oriëntatiegesprek.
2. De begrippen aanmelding en inschrijving.
3. Opschorting onderzoekstermijn van 6+4 weken.
4. Tijdelijke plaatsing.
5. Zorgplicht bij overstap BAO-BAO.
6. Rechtstreekse aanmelding bij SBO of SO.
N.B.
- Toegevoegd aan de notitie is artikel 40 uit de WPO. Bij ieder onderwerp wordt aangegeven op basis van welk lid van dit artikel het SWV handelt. Tevens is opgenomen een toelichting op de wet
m.b.t. de verschillende artikelen rondom aanmelding en toelating.
Ook is het stroomschema aanmelding van de PO-Raad als bijlage toegevoegd. Dit is in feite een
grafische vertaling van artikel 40 WPO.
- Waar gesproken wordt over de termijn van zes weken m.b.t. de bepaling van het ondersteuningsaanbod het volgende: Deze termijn mag wettelijk verlengd worden met vier weken indien noodzakelijk. De aanmelder wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
1. Status van kennismakings-/oriëntatiegesprek
In de praktijk is het op veel scholen gebruikelijk om eerst een kennismakings-/oriëntatiegesprek te
voeren met nieuwe ouders. Dit gesprek is bedoeld om de ouders een indruk te verschaffen omtrent
de visie, de dagelijkse praktijk en de mogelijkheden van de school.
Afspraak binnen het SWV is dat de ouders na een dergelijk gesprek altijd een aanmeldingsformulier, c.q. een beschrijving van de aanmeldingsprocedure, overhandigd krijgen waarop nadrukkelijk
vermeld staat dat zij hun kind bij de betreffende school aan kunnen melden.
Toelichting
Dit is een interne afspraak binnen het SWV. De wettekst gaat uit van het moment van schriftelijke
aanmelding (artikel 40, lid 2).
Er is geen directe koppeling tussen het kennismakings-/oriëntatietraject, anders dan het vroegtijdig
verstrekken aan ouders van de aanmeldprocedure binnen het betreffende bestuur.
Hiermee wordt het signaal afgegeven aan de ouders dat het hun vrij staat om hun kind aan te melden op de betreffende school.

2. De begrippen aanmelding en inschrijving
De term aanmelding is gekoppeld aan de onderzoeksperiode van zes weken waarbinnen de school
van aanmelding de ondersteuningsbehoefte van een leerling dient te bepalen.
Deze periode start wanneer een ouder schriftelijk aanmeldt.
De aanmeldingsprocedure van de school is daarbij leidend. In de aanmeldprocedure mogen geen
beperkingen staan m.b.t. het daadwerkelijk aanmelden. Wel dient de wijze waarop de school de
aanmelding geregeld heeft beschreven te staan. De enige wettelijke verplichting bij aanmelding is
het verstrekken van burgerservicenummer (BSN-nummer), geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum en geslacht.
In de wet staat de bepaling dat een school een leerling mag weigeren wanneer de school vol is.
De criteria dienen duidelijk omschreven te staan in het aannamebeleid van de school. Dit geldt dan
voor alle aanmeldingen, dus niet alleen voor een leerling met een ondersteuningsvraag (Wet gelijke behandeling).
Wanneer een ouder, met inachtneming van het bovenstaande, aangemeld heeft dan heeft de
school de wettelijk toegestane termijn om een ondersteuningsaanbod te bepalen.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school zelf kan voorzien in deze ondersteuningsbehoefte
dan wordt de leerling ingeschreven.
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, of
dat de ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting gaat vormen, dan is het aan de school
om op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor de betreffende leerling (= onderdeel
van de zorgplicht). Het volstaat niet om aan de ouder mede te delen dat de leerling niet geholpen
kan worden op de betreffende school.
De zorgplicht verdwijnt pas wanneer de leerling ingeschreven is op een andere school.
Toelichting
Artikel 40 WPO lid 3,4,5,6,7.
3. Opschorting onderzoekstermijn van 6 weken
Wanneer een school, met instemming van de ouders, oordeelt dat er nader onderzoek nodig is om
de ondersteuningsbehoefte van een leerling te bepalen dan kan de periode van zes weken tijdelijk
onderbroken worden. De ouders dienen daarvan in kennis gesteld te worden binnen 4 weken na
de schriftelijke aanmelding.
In het geval dat de leerling de leerplichtige leeftijd bereikt heeft gaat de school wel over tot tijdelijke
plaatsing.
Afspraak binnen het SWV is dat, indien een kind tijdelijk geplaatst wordt en, na nader onderzoek,
blijkt dat een SBO/SO plaatsing alsnog wenselijk is, de bekostiging van deze plaatsing bij het betreffende schoolbestuur ligt.
Toelichting
Deze afspraak is gebaseerd op het gegeven dat het SWV de lijn kiest voor het maximaal invullen
van de zorgplicht.
Verder is de wettelijke basis voor opschorting onderzoekstermijn te vinden in de volgende artikelen: artikel 40 WPO, lid 7 en artikel 63 WPO lid 4 (zie toelichting wettelijke regeling).
(Wanneer er sprake is van onderinstroom en er tijdens de onderzoekstermijn door de school wordt
vastgesteld dat extra ondersteuning noodzakelijk is in de vorm van een extern arrangement, dient
er een triade gevormd te worden tussen de ouders, de verantwoordelijken voor de voorschoolse
voorziening en de ontvangende school. In deze gevallen is het SWV verantwoordelijk voor de bekostiging.)

4. Tijdelijke plaatsing
De school gaat over tot tijdelijke plaatsing indien de wettelijk termijn van 6 weken onderbroken is
en het een leerling betreft die leerplichtig is.
Een kind dat nog niet de leerplichtige leeftijd heeft bereikt en (formeel) niet meer naar een peuterspeelzaal mag, hoeft (wettelijk) nog niet geplaatst te worden. Het swv dringt er echter sterk op aan
om ook deze kinderen tijdelijk te plaatsen, dit om zoveel als mogelijk een doorlopende leer en ontwikkelingslijn te bewerkstelligen.
Met de aanmelder wordt gecommuniceerd dat de plaatsing een tijdelijk karakter heeft en dat de
school uiteindelijk met een ondersteuningsaanbod kan komen dat niet op de eigen school geboden
kan worden. Indien het uiteindelijke ondersteuningsaanbod geformuleerd is neemt de school de
noodzakelijk stappen die samenhangen met de zorgplicht.
Toelichting
(Zie onderwerp 4, opschorting onderzoekstermijn) en artikel 40 WPO, lid 9.
5. Zorgplicht bij overstap bao-bao
a. Een ouder heeft altijd het recht om over te stappen naar een andere school, om wat voor reden
dan ook.
b. Wanneer deze ouder aanklopt bij een andere school dan kan er eerst een kennismakings-/oriëntatiegesprek plaatsvinden (zie 1) maar als tweede stap volgt altijd het aanbieden van een
aanmeldingsformulier. Dit is belangrijk omdat de zorgplicht altijd gekoppeld is aan een schriftelijke aanmelding.
c. Tijdens de onderzoeksperiode ligt de zorgplicht feitelijk bij twee scholen/besturen. Bestuur A is
verantwoordelijk voor het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs en bestuur B is verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsaanbod dat past bij de school van aanmelding.
d. De school van aanmelding kan niet volstaan met de mededeling dat de gevraagde ondersteuning niet geboden kan worden. De school moet actief, samen met de aanmelder, op zoek naar
een passende onderwijsplek.
Dat zou, in theorie, de school kunnen zijn waar de leerling al ingeschreven staat.
e. Wanneer de aanmelder het niet eens is met het geformuleerde ondersteuningsaanbod dan kan
deze daartegen in beroep gaan via de geëigende wegen.
f. Wanneer de school van aanmelding concludeert dat het ondersteuningsaanbod het best gerealiseerd kan worden op SO of SBO dan is deze school verantwoordelijk voor de triade.
Ook de bekostiging ligt dan bij dit betreffende bestuur. Het is immers een ondersteuningsaanbod dat door dit bestuur/deze school opgesteld is.
Toelichting
Dit is een uitwerking van de zorgplicht, gebaseerd op artikel 40 WPO. Het betreft dus een afspraak
die wij binnen het swv maken.
Op aanwijzing van het ministerie is de gedeelde zorgplicht opgenomen.
6. Rechtstreekse aanmelding bij SBO of SO
Volgens de wet heeft een ouder het recht om rechtstreeks aan te melden bij SO of SBO.
Toegestaan is om hier per swv aanvullende afspraken op te maken.
Binnen het SWV Helmond-Peelland is de afspraak dat bij aanmelding op een SBO of SO altijd een
basisschool of een zorginstelling (triade) betrokken dient te zijn.
Toelichting
Deze afspraak is gemaakt binnen het SWV en heeft te maken met de gekozen toewijzingssystematiek TLV’s. Verder is de aanmelding, plaatsing SBO en SO geregeld in artikel 40 WPO lid 8 en 9
en artikel 40 WEC lid 8,10,13,14,15.

Bijlage
WPO Artikel 40
Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8
van de Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. Overeenkomsten waarbij ouders worden verplicht tot het betalen van
een geldelijke bijdrage zijn nietig, behoudens voorzover zij na de toelating van de leerling tot de
school schriftelijk zijn aangegaan en in het desbetreffende schriftelijke stuk aan de ouders kenbaar is gemaakt dat het een vrijwillige bijdrage betreft waarvoor de overeenkomst niet behoeft te
worden aangegaan, doch waarvoor geldt dat na de ondertekening wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage bestaat. Zodanige overeenkomsten zijn evenzeer nietig,
indien deze niet hebben voorzien in de vermelding dat de ouders de mogelijkheid hebben er voor
te kiezen om de overeenkomst slechts voor bepaalde voorzieningen aan te gaan en ten behoeve
daarvan niet een specificatie voor de te onderscheiden voorzieningen in de overeenkomst is opgenomen. Zodanige overeenkomsten zijn voorts nietig indien ten aanzien daarvan geen reductieen kwijtscheldingsregeling geldt en de inhoud van die regeling niet in de overeenkomst is opgenomen. Een overeenkomst wordt telkens voor de periode van een schooljaar aangegaan.
De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de
dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten
minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding
aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende
stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de
weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming van de 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 ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een
school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing:
a. indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte beschikbaar is, of
b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders dit weigeren te verklaren.
Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede
en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan
worden gezien, welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.
Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind met
ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop het
kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op

de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke
plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke
plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de
dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te
behandelen.
8. Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband. De beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 8:4
onder e van de Algemene wet bestuursrecht.
9. De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs
van het samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag
van het onderwijs van de school zullen respecteren.
10. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft
zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan
ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet
speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
11. Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare
school bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor
het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

DEEL III WETTELIJKE REGELINGEN INZAKE AANMELDING EN TOELATING
1.1 Aanmelding niet in behandeling nemen en termijn opschorten
In de WPO en WEC is een artikel opgenomen dat in een bepaalde situatie de aanmeldingsprocedure langer kan duren dan 10 weken. Dat geldt in die situaties waarin de ouder in eerste instantie
onvoldoende gegevens aanlevert die wel noodzakelijk zijn voor een gewogen beslissing door het
schoolbestuur. De aanmeldingstermijn kan dan worden opgeschort. Voor het openbaar onderwijs
is dit geregeld in artikel 4.5 Awb. Voor het bijzonder onderwijs is deze mogelijkheid geregeld in de
WPO en WEC
Het artikel 63, lid 4 van de WPO regelt dat het schoolbestuur van een bijzondere school een aanmelding buiten behandeling kan laten wanneer de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de
beoordeling van de aanmelding of de voorbereiding van de toelatingsbeslissing. De school moet
wel de ouder in de gelegenheid gesteld hebben om de aanmelding binnen een door het schoolbestuur gestelde termijn aan te vullen. De beslissing dat het schoolbestuur de aanmelding niet in
behandeling neemt moet aan de ouders van de leerling bekend gemaakt worden. Dit moet binnen vier weken gebeuren nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn is verstreken. Ook regelt dit nieuwe wetsartikel dat de beslistermijn wordt opgeschort indien
sprake is van aanvulling van de aanmelding en dat ouders in kennis worden gesteld van een buitenbehandelingstelling. Hiermee wordt aangesloten bij de voorschriften die voor het openbaar onderwijs gelden op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvulling en buitenbehandelingstelling van ongenoegzame aanvragen (in dit geval aanmeldingen) en de opschorting van de
beslistermijn gedurende de aanvulling van een aanvraag (aanmelding) is geregeld in de artikelen
4:5 en 4:15 Awb.

WPO, artikel 63, lid 4.
Het schoolbestuur van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling
van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn aan
te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag krachtens de eerste volzin de ouders
uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
In de WEC staat een vergelijkbaar artikel.
WEC artikel 61 lid 5
Het schoolbestuur van een bijzondere school kan beslissen een aanmelding voor toelating niet te
behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling
van de aanmelding of voor de voorbereiding van de toelatingsbeslissing, mits de ouders dan wel,
indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, de gelegenheid hebben gehad de aanmelding binnen een door het schoolbestuur gestelde termijn aan te vullen. Een beslissing om de aanmelding niet te behandelen wordt aan de ouders dan wel de leerling bekendgemaakt binnen vier weken nadat de aanmelding is aangevuld of nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. De termijn voor het nemen van de toelatingsbeslissing wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het schoolbestuur krachtens de eerste volzin de ouders
dan wel de leerling uitnodigt de aanmelding aan te vullen, tot de dag waarop de aanmelding is
aangevuld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
1.2 Tijdelijke plaatsing van leerling die wordt aangemeld en niet is ingeschreven op andere
bao, sbo, so/sovso-school of instelling voor cluster 1 of 2.
Het artikel 40, lid 7 van de WPO regelt de tijdelijke plaatsing van leerlingen. Tijdelijke plaatsing is
alleen aan de orde bij leerlingen die niet reeds op een andere school zijn ingeschreven (eerste
aanmelding) en waarvoor de toelatingsbeslissing nog niet is genomen bij de aanvang van het
schooljaar. De school is dan verplicht om de leerling tijdelijk te plaatsen en als leerling in te schrijven. Als de leerling op een later moment wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet
in een definitieve plaatsing. Als de leerling niet wordt toegelaten of er wordt besloten de aanmelding niet te behandelen dan wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven. De bestaande bepaling dat pas mag worden verwijderd als het bestuur ervoor gezorgd
heeft dat de leerling op een andere school terecht kan, wordt gehandhaafd met de aanvulling dat
die andere school ook een school voor so/sovso kan zijn, dus niet alleen een school die onder de
WPO valt.
WPO, artikel 40, lid 7
Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind met
ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop het
kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op
de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke
plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing.

Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven
met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing
wordt genomen de aanmelding niet te behandelen.
Een vergelijkbare regeling staat in de WEC.
WEC, artikel 40, lid 9
Indien de aanmelding voor een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor wat betreft het daaraan verzorgde
voortgezet speciaal onderwijs, een leerling betreft die niet is ingeschreven op een andere zodanige school of instelling of op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, en de
beslissing over de toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan
nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch
niet eerder dan de datum waarop de leerling voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden
toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de
leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien
de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet
te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt
genomen de aanmelding niet te behandelen.
1.3 Overige wettelijke voorschriften
Een aantal wetteksten die verband houden met de aanmelding en toelating van leerlingen
met extra ondersteuningsbehoefte op het sbo en so
- SWV stelt procedure en criteria vast voor plaatsing op so/sovso (artikel 18 a, lid 8 c WPO)
- SWVV beoordeelt toelaatbaarheid leerling tot sbo, so of sovso (artikel 18 a, lid 6c WPO).
- Geen toelating tot het sbo zonder toelaatbaarheidsverklaring van het SWV (artikel 40, lid 8
WPO)
- Geen toelating tot so zonder toelaatbaarheidsverklaring van het SWV (artikel 40, lid 10 WEC).
- Een toelaatbaarheidsverklaring voor het so heeft betrekking op een periode van één of meer
schooljaren
(artikel 40, lid 15 WEC).
WEC, artikel 40, lid 8
Indien de aanmelding voor een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor wat betreft het daaraan verzorgde speciaal
onderwijs, een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere zodanige school of instelling of
op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, en de beslissing over de toelating
is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het
kind met ingang van de dag volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum
waarop het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk
geplaatst op de school en als leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de
tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt
geweigerd of een beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke
plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de
dag waarop de toelating wordt geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te
behandelen
.

WEC, artikel 40, lid 10
Een leerling wordt niet toegelaten tot een school voor speciaal onderwijs of tot een school voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor wat betreft het daaraan verzorgde speciaal onderwijs, behorend tot cluster 3 of cluster 4, dan nadat de leerling toelaatbaar is verklaard tot het speciaal onderwijs.
WEC, artikel 40, lid 13
De beslissing over toelaatbaarheid, bedoeld in het tiende lid, wordt genomen:
a. Indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating was ingeschreven op een school
als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4: door het samenwerkingsverband waartoe die school behoort;
b. Indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een
school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een school, niet zijnde een instelling, of een school als bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs, die behoort tot een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a,
tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs:
1. door het samenwerkingsverband in het gebied waarvan de leerling woonachtig is, indien
de leerling woonachtig is in Nederland;
2. door het samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, waarvoor
toelating wordt verzocht behoort, indien de leerling buiten Nederland woonachtig is;
c. indien de leerling onmiddellijk voorafgaand aan de toelating niet was ingeschreven op een
school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of een school voor speciaal onderwijs of
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 en de leerling was aangemeld bij een school, niet zijnde een instelling, of een school als bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs, die behoort tot een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel
18a, vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs: door het landelijk samenwerkingsverband waartoe de school, niet zijnde een instelling, of de school, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, waar de leerling was aangemeld behoort.
WEC, artikel 40, lid 14
De beslissing over de toelaatbaarheid, bedoeld in het tiende en twaalfde lid, is geen besluit als
bedoeld in artikel 8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht. Indien de leerling onmiddellijk
voorafgaand aan de toelating was ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 op grond van een toelaatbaarheidsverklaring waarvan de periode, bedoeld in het vijftiende lid, bij de toelating nog niet is verstreken, is geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring vereist.
WEC, artikel 40, lid 15
De toelaatbaarheidsverklaring, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk twaalfde lid, heeft betrekking op een periode van één of meer schooljaren. Indien de toelaatbaarheidsverklaring in de loop
van een schooljaar wordt gegeven, wordt de periode tot de eerste dag van het eerstvolgende
schooljaar toegevoegd aan de in de eerste volzin bedoelde periode. In het laatste schooljaar
waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, draagt het schoolbestuur van de school
er zorg voor dat terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of voortgezet onderwijs plaatsvindt, tenzij het schoolbestuur van oordeel is dat voortgezet verblijf van de
leerling in het speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs noodzakelijk is en het samenwerkingsverband, bedoeld in het tiende onderscheidenlijk.

Bijlage 7
NOTITIE TRIADE-PROCES
Januari 2017
Inleiding
Een belangrijk onderdeel van de taken van het SWV Passend Onderwijs is het afgeven van TLV’s.
Binnen het SWV is daarvoor het zogenaamde triade-proces ontwikkeld.
In de kern komt het erop neer dat het SWV ervan uitgaat dat de direct betrokkenen bij een leerling
(ouders, basisschool) uitstekend in staat zijn om te bepalen wel ondersteuningsarrangement het best
“passend” is.
Wanneer dat arrangement plaatsing op een SBO of SO school inhoudt dan wordt de beoogde school
ook bij het overleg betrokken. We spreken dan van een “Triade”.
Wanneer de “Triade” tot de conclusie komt dat (tijdelijke) plaatsing op een SBO of SO het meest voor
de hand ligt dan wordt er een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Het samenwerkingsverband toetst vervolgens of alle betrokken partners de aanvraag getekend hebben en of de wettelijk vereiste deskundige expertise de aanvraag ondersteunt.
Wanneer dat zo is wordt de TLV afgegeven
Het SWV toetst niet inhoudelijk.
Rondom het Triade-proces
Het Triadeproces is niet uitsluitend een administratieve handeling.
Het is een proces waarbij alle betrokken Triade-partners een volwaardige rol dienen te spelen en dat
tot doel heeft een zo goed mogelijke match te vinden tussen de ondersteuningsvraag en het beschikbare ondersteuningsaanbod. De inzet van deskundigen dient dan ook gericht te zijn op de juiste omschrijving van de ondersteuningsbehoefte.
Dat houdt in dat ouders vroegtijdig betrokken dienen te zijn omdat ook zij zich moeten kunnen oriënteren op de juiste keuze voor hun kind. Als een basisschool twijfelt tussen SBO en SO zou het goed zijn
beide partijen te betrekken in het gesprek.
De school voor SO/SBO dient niet alleen te fungeren als sluitstuk van de Triade. Hun inbreng is onontbeerlijk om vast te stellen of de beoogde onderwijsvoorziening wel de juiste is.
Opstart Triade-proces
Het initiatief voor het Triadeproces ligt altijd bij het bestuur waar de leerling ingeschreven is.
In de praktijk zien we dat ouders aandringen op een verwijzing terwijl de school aangeeft niet handelingsverlegen te zijn. Hier ligt een aanbeveling voor de besturen om te borgen dat het standpunt van
de ouder voldoende tot zijn recht komt en dat de verwachtingen tussen partijen helder en schriftelijk
vastgelegd worden.
Acceptatieproblematiek is hierbij een punt van aandacht.
Opdrachtformulering
Het SWV ziet de plaatsing van een leerling op SBO of SO als een zwaarder arrangement waarvoor
een basisschool kan kiezen.
De bekostiging van dit arrangement ligt dan ook bij het schoolbestuur van de betreffende basisschool.
In het Triade-proces kan de verwijzende basisschool dus ook een opdracht meegeven aan het SBO of
SO.Tevens is iedere verwijzing een vraag aan de eigen organisatie: Wat kan ik binnen mijn
school/schoolbestuur veranderen op een zodanige wijze dat ik bij een volgende leerling wel zelf invulling kan geven aan de betreffende ondersteuningsvraag.

Deskundigenadvies
Het samenwerkingsverband is verplicht om, bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een leerling tot
het SBO en het SO , een deskundigenadvies in te winnen. Per AMvB is vastgelegd dat dit deskundigenadvies tenminste moet bestaan uit twee deskundigen, waarvan tenminste één een orthopedagoog is.
Om aan te tonen dat deze deskundigheid daadwerkelijk betrokken is geweest bij de aanvraag van een
TLV is er binnen het SWV de volgende afspraak gemaakt : de verantwoordelijke voor de aanvraag van de
TLV verklaart dat, in het proces, de vereiste deskundigheid betrokken is geweest en dat hun advies aan
het SWV in de aanvraag is verwerkt. Deze werkwijze is getoetst bij de inspectie van het onderwijs.
De geldigheid van de TLV-beschikking.
Hier moeten we een onderscheid maken tussen de beschikking SBO en de beschikking SO.
- SBO valt onder de “lichte” ondersteuning en het is aan het SWV om hierover afspraken te maken.
M.a.w. het SWV is volledig vrij in de bepaling van de looptijd van een beschikking (lopend schooljaar
+1).
De aanbeveling is om de geldigheid van de TLV af te laten spreken door de Triade-partners.
In de communicatie met ouders moet dan heel duidelijk meegenomen worden dat tussentijdse terugplaatsing jaarlijks bekeken wordt.
- SO: voor het SO geldt een wettelijke minimum-looptijd TLV van het lopende schooljaar + het schooljaar daaropvolgend.
Dit als basis hanterend kunnen de triade-partners ook kiezen voor een langere looptijd
Tussen- en eindevaluatie
Bij het aanvragen van een TLV geven de triade-Partners aan wanneer men met elkaar evalueert of het
gekozen arrangement nog wel het juiste is. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief van de betreffende
leerling een belangrijke rol. Dit OPP is de basis van de evaluatie.
De school voor SBO of SO communiceert met de oorspronkelijke verwijzende basisschool ( of het SWV
wanneer het zij-instroom of onder-instroom betreft) over de ontwikkelingen binnen het OPP.
De oorspronkelijke verwijzende basisschool kan verzoeken om een overleg om de verdere gang van zaken te bespreken. Dit overleg dient te worden bijgewoond door alle triade-partners. Dus ook door de ouders.
Wanneer een TLV bijna afloopt vindt er een eindevaluatie plaats door de Triade-partners. Hierin wordt beslist over eventuele terugplaatsing naar een reguliere setting of over voortzetting van het SBO/SO arrangement.
Bij voortzetting vraagt de oorspronkelijke verwijzende basisschool opnieuw een TLV aan.
Het SWV ontvangt een korte rapportage m.b.t. de evaluatiemomenten.
Monitoring
“Verantwoordelijkheid” voor de monitoring blijft bij het verwijzend bestuur. Niet de verantwoordelijkheid
voor het handelen.
Er dient een wederzijdse inhoudelijke betrokkenheid te zijn. Dit houdt alle betrokken partijen scherp.
Tegelijkertijd is vertrouwen in de professionele relatie tussen de verschillende onderwijspartners voorwaardelijk.
Feedback op de inhoud van de TLV-aanvragen is belangrijk.
Er zijn schoolbesturen die dit intern oppakken. Het SWV overweegt om hiervoor themabijeenkomsten te
organiseren.

Bijlage 8

BEGROTING 2018
En een voorzichtige doorkijk naar de toekomst

1

INHOUDOPGAVE
Voorwoord

3

1. Vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2018

4

2. Baten
2.1 Lichte ondersteuning
2.2 Zware ondersteuning
2.3 Subsidie schoolmaatschappelijk werk
2.4 Verevening
2.5 Overige inkomsten
2.6 Baten meerjarenprognose

10
10
10
10
10
11
11

3. Lasten
3.1 SO overdrachtsverplichting
3.2 SBO overdrachtsverplichting
3.3 S(B)O groeibekostiging
3.4 Schoolmaatschappelijk werk

12
12
14
15
16

4. Begroting 2018 en meerjarenprognose

17

5. Verdeling middelen over de besturen

18

6. Overige financiële aspecten
6.1 Financieringsbeleid
6.2 Risicomanagement

19
19
19

2

Helmond, 23 januari 2018

VOORWOORD
Bijgaand de begroting voor het kalenderjaar 2018 en de doorkijk naar de toekomst van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08. Per schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachting
is m.b.t. het financieel verloop van de middelen van het samenwerkingsverband. Vervolgens worden de
gegevens per schoolbestuur doorberekend op kalenderjaarbasis. Door het opmaken van een kalenderjaarbegroting kunnen de financiële gegevens opgenomen worden in de jaarbegrotingen van de onder het
samenwerkingsverband ressorterende schoolbesturen.
De geprognotiseerde bedragen uit deze begroting van 2018-2019 worden door middel van een voorschot
overgeboekt naar de schoolbesturen. Op basis van een afrekening op kalenderjaar, na het vaststellen van
de jaarrekening en controle door de accountant, wordt door het bestuur van het samenwerkingsverband
een beslissing genomen over het resterende saldo (positief of negatief).
Uitgangspunt zijn de kengetallen zoals aangeleverd door OCW/DUO 19-10-2017, de aangeleverde aantallen door de schoolbesturen per 1-10-2017 en de prognoses van de leerlingaantallen na 1-10-2017 door
de schoolbesturen.
Deze begroting is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld op basis van de op eind oktober 2017
beschikbare gegevens. Op basis van veranderende wetgeving kunnen bedragen wijzigen.
Mocht u vragen hebben over de begroting dan kunt u contact opnemen met de heer Peter van de Sande,
penningmeester van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08.
Bereikbaar onder telefoonnummer 088-0088500.
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1. VASTGESTELDE UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING 2018
Hoe zien wij de financiële vertaling van onze doelstellingen voortkomend uit onze visie terug in de begroting 2018? Uitgangspunt hiervoor is nog steeds het ondersteuningsplan dat is opgesteld voor de periode
2014-2018.
We realiseren ons dat de koers is ingezet naar een nieuwe visie, c.q. kijk op passend onderwijs in ons
SWV. U treft reeds enkele aanzetten richting onze nieuwe toekomst aan.
Financiën
Binnen het SWV 30-08 is een gedeeld beeld over de positionering van de scholen, de besturen en
het SWV. Uitgangspunt is het zogenoemde ‘schoolmodel’: verdeling/toewijzing van de middelen
zo laag mogelijk in de organisaties en waar samenwerking een meerwaarde heeft middelen
‘omhoog’ brengen richting het zogenoemde expertisemodel.
Visie
1. Passend
Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. De gezamenlijke schoolbesturen zijn verantwoordelijk
voor een dekkend aanbod waarbij rechtsgelijkheid (uitgangspunt: gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld) binnen het hele verband gegarandeerd is.
2. Thuisnabij (school, wijk, dorp, gemeente en SWV)
De uitgangspunten voor thuisnabij zijn als volgt:
- Er is sprake van opschaling, zoals hierboven genoemd, als de gewenste ondersteuning niet kan
worden geboden.
- De ondersteuning/oplossing gaat zoveel mogelijk naar het kind in plaats van het kind naar de ondersteuning/oplossing.
3. Integraal
Een kind, een gezin, een plan. Hierover moeten, in het kader van de transitie jeugdzorg, afspraken gemaakt worden met onder andere de gemeente. Het gaat dan om onderwijsoverstijgende problemen.
4. Handelingsgericht
Wat heeft dit kind met deze ondersteuningsbehoefte, met deze ouders, met deze leerkracht en met
deze klas nodig? Hoe geven we hier zo direct mogelijk vorm aan met inachtneming van alle aandachtspunten uit de missie en visie.
5. Onderwijsondersteunings- en zorgaanbod
De gezamenlijke besturen van het SWV dragen zorg voor het ondersteunings- en zorgaanbod waarbij
het belang van het kind centraal staat. Het onderwijs- en ondersteuningsaanbod moeten zo preventief,
licht, kort en thuisnabij mogelijk zijn, oftewel een zo effectief mogelijk aanbod op de meest efficiënte
plek.
Dit leidt tot de volgende zes ambitiedoelstellingen voor het SWV:
1. Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen.
2. Goede samenwerking met de zorgpartners realiseren om onderwijsoverstijgende ondersteuningsvragen te kunnen beantwoorden.
3. Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen.
4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen.
5. Optimale ondersteuning vanuit educatief partnerschap bij het passend arrangeren.
6. De financiële beheersbaarheid en de financiële transparantie bewaken.
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Dit alles vindt plaats binnen de door de landelijke overheid vastgestelde financiële kaders en binnen de
randvoorwaarden zoals die voor ‘het traject’ passend onderwijs zijn vastgesteld.
Bovenstaande ambitiedoelstellingen worden omgezet in zichtbaar gedrag en in meetbare resultaten in de
eerste opzet van een monitor. In het jaarplan is de opzet van een monitor opgenomen als een activiteit.
Dit is van belang om goed kwaliteitsbeleid te kunnen opzetten en via de PDCA-cyclus systematisch aan te
werken.
Het voorgaande is de basis voor de verdelingssystematiek binnen het SWV:
- Zoveel mogelijk middelen naar de besturen/scholen.
- Arrangementen worden van ‘onderop’ vormgegeven en bekostigd (door individuele besturen dan wel
door samenwerking tussen individuele besturen).
- Het SWV PO 30-08 gaat over het ‘wat’.
- De besturen gaan over het ‘hoe’.
- De doelmatigheid van de besteding van de middelen wordt jaarlijks gemonitord door het SWV PO 3008.
- Plaatsing op S(B)O wordt gezien als intensief arrangement en in de bekostiging zal daar ook op deze
manier mee worden omgegaan.
Wat zien wij hiervan terug in de financiële vertaling van bovenstaande uitspraken in de jaarverslagen
2014 tot en met 2016, tussentijdse rapportage 2017 en begroting 2018?
Baten
Het samenwerkingsverband ontvangt haar middelen van het Ministerie van Onderwijs.
- Lichte bekostiging circa € 170 (leerlingen BO1).
- Zware bekostiging circa € 360 * (leerlingen BO + SBO2).
(- + Tijdelijk een vereveningsbedrag).
Lasten
Wettelijk af te dragen:
- Overdrachtsverplichting: ondersteuningsbekostiging voor de SO 3-leerlingen binnen het SWV.
- Overdrachtsverplichting: ondersteuningsbekostiging voor de SBO (>2%) binnen het SWV.
- Groeiregeling: Tussentijdse groei SBO- en SO-leerlingen.
Activiteiten centraal (stimulerend schoolmodel):
Enkele activiteiten worden centraal opgepakt door het SWV. Denk hierbij aan het project Vast en Zeker,
optimaliseringsplan en de bijdrage aan het autismesteunpunt. Tevens is er personeel werkzaam binnen
het SWV. Deze personen zijn werkzaam voor alle participerende schoolbesturen.
Na aftrek centrale kosten worden de resterende gelden verdeeld over de deelnemende schoolbesturen
naar rato van de leerlingaantallen (is het zgn. schoolmodel).
Er is dus geen extra geld beschikbaar bij het SWV. Alle gelden worden doorgezet naar de schoolbesturen.
Wanneer je een andere visie hebt ontwikkeld, heeft dat consequenties voor het verdelen van de middelen
over de deelnemende schoolbesturen. We moeten ons goed realiseren dat de keuze voor een andere
aanpak tornt aan de oorspronkelijke keuze van het schoolmodel.

1
2
3

BO =
SBO =
SO
=

Regulier Basis Onderwijs
Speciaal Basis Onderwijs
Speciaal Onderwijs

5

Onderstaand vindt u de uitgangspunten van de begroting kalenderjaar 2018, met dien verstande
dat we slechts 5/12 (schooljaar 2018-2019) van het budget kunnen gebruiken als opmaat naar de
financiële uitwerking van de nieuwe visie. Dit omdat de meeste schoolbesturen reeds voor 7/12
(schooljaar 2017-2018) verplichtingen zijn aangegaan voor 2018.
De beschikbare middelen om de eerder genoemde doelstellingen te realiseren liggen met name op het
niveau van de schoolbesturen (BO) die participeren in het SWV. De scholen SBO en SO ontvangen vanuit het SWV alleen de wettelijke verplichtingen. Om te kunnen bepalen of de gestelde doelstellingen worden behaald, wordt door middel van een financiële monitoring het gesprek aangegaan met de betreffende
schoolbesturen om de doelmatige besteding door te spreken.
Voor 95,72% van de lasten binnen het SWV ligt de financiële verantwoording gedeeltelijk buiten het SWV.
Deelnemende schoolbesturen zijn uiteraard verantwoordelijk voor de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen. Via de bestuursmonitor kijkt het SWV naar de besteding van deze middelen.
Voor het opstellen van de begroting voor 2018 zijn - in afstemming tussen de penningmeester van het bestuur, de coördinator en de controller van het SWV - uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten
hebben betrekking op slechts 4,28% van de totale lasten van het SWV, omdat het huidige ondersteuningsplan nog leidend is.
Uitgangspunten:
- Organisatie SWV
Het SWV kent een bestuur van 6 leden. Deze leden ontvangen een vergoeding. Deze vergoeding
wordt niet ontvangen op persoonlijke titel. Het schoolbestuur waar het betreffende lid werkzaam is, ontvangt deze vergoeding.
Tevens is een OPR ingericht. Ook hiervoor is een vergoeding afgesproken.
De staf van het SWV bestaat uit een coördinator, directiesecretaresse en 2 beleidsmedewerkers. Tevens is een medewerker werkzaam binnen het SWV welke wordt gedetacheerd aan een deelnemend
schoolbestuur. De totaal verwachte kosten voor 2018 bedragen € 485.000.
- Activiteiten conform het stimulerend schoolmodel: enkele activiteiten worden centraal opgepakt
door het SWV. Deze worden niet centraal vanuit de schoolbesturen geïnitieerd.
Hierbij is het voornaamste uitgangspunt het komen tot “leren van en met elkaar”. Voor 2018 worden de
volgende inhoudelijke initiatieven genomen of nader uitgewerkt.
● Research en Development: leernetwerk Down, vernieuwende arrangementen.
● Project Vast en Zeker.
● Autismesteunpunt.
● Bestuur monitor.
● Ouderbetrokkenheidsmonitor.
● Schoolmodel/governance ontwikkeling.
● Route nieuw ondersteuningsplan.
● Analyseopdracht: werkgroep financiën.
● Bezwarenprocedure.
● Scholing.
● Communicatie.
● Crisisplaatsing.
De totaal verwachte kosten bedragen € 155.000.
Anticiperend op de nieuwe koers is een budget van € 100.000 toegevoegd voor nieuwe initiatieven
(passend bij de nieuwe visie).
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-

Administratie/beheer en overige kosten inclusief huisvestingslasten
Voor administratiekosten, accountantskosten, huisvesting en ICT kosten wordt een bedrag verwacht
van € 91.000.
De totale kosten Centraal SWV worden ingeschat op een bedrag van € 821.000 voor het kalenderjaar
2018.
We houden een minimale reserve (weerstandsvermogen) aan. Zodoende gaan nagenoeg alle middelen naar de besturen.

Een nieuwe koers
De gezamenlijke schoolbesturen, verenigd in samenwerkingsverband Helmond-Peelland, zijn in 2014 gestart met de uitvoering van passend onderwijs. Veel facetten van passend onderwijs waren destijds
nieuw: het samenwerkingsverband: een nieuwe organisatielaag, de bredere regio als het nieuwe platform
voor bestuurlijke afstemming en verdeling van middelen, de koppeling tussen onderwijs en jeugdhulpverlening als de nieuwe link tussen leren en opgroeien. Als gevolg hiervan zijn de deelnemende besturen
zeer voorzichtig begonnen aan deze nieuwe constellatie. Men keek waar mogelijkheden lagen, maar opereerde in eerste instantie zeer bedachtzaam in een nog onzekere omgeving. Een gedwongen samenwerking leidt immers automatisch tot vraagstukken rondom de eigen schoolbestuurlijke autonomie. Dat triggert logischerwijs bij elke bestuurder een beschermende houding. Er is immers een eigen organisatie, met
een eigen missie en visie, en een eigen kijk op onderwijs, en eigen werknemers.
Ondanks dat de reactie een voorstelbare was, leidde dit in de praktijk tot een situatie waarin samenwerking op veel terreinen niet direct de meest voor de hand liggende optie was. In combinatie met een relatief
beleidsarm ondersteuningsplan kwam de samenwerking minimaal van de grond. In het voorjaar van 2016
beseften de deelnemende besturen dat er een koerswijziging nodig was om de eigen kwaliteitsstandaarden en ambities te realiseren. Dit resulteerde in het Optimaliseringsplan 2016-2018, een feitelijke opmaat
naar een nieuw ondersteuningsplan, waarin het startschot werd gegeven voor een zoektocht naar een betere balans tussen solidariteit en autonomie.
Thema’s die vragen om gezamenlijkheid: In de periode augustus 2016 tot en met september 2017 hebben
de deelnemende besturen gezamenlijk verkend op welke gebieden momenteel de noodzaak bestaat om
verdere samenwerking vorm te geven. Dit betreft altijd vraagstukken die baat hebben bij een collectieve
aanpak. Bijvoorbeeld vanwege de onvoorspelbaarheid van hun voorkomen (zeer specifieke ondersteuningsvragen), omdat zij álle scholen raken en niet slechts enkele (thuiszitters en schoolverzuim) of omdat
het samenwerkingsverband als netwerkorganisatie de aangewezen partij is om invulling te geven aan de
gebundelde stem van de schoolbesturen (bijvoorbeeld in de samenwerking met jeugdhulp).
De gezamenlijke besturen hebben de volgende thema’s benoemd als kansrijke samenwerkingsthema’s
voor de planperiode 2018-2022.
1. Leerlingen met syndroom van Down
Het samenwerkingsverband wordt met regelmaat geconsulteerd rondom leerlingen met het syndroom
van Down. Voor deze leerlingen is het van belang dat er maximale zorgplicht wordt gerealiseerd in het
samenwerkingsverband. Ook is het van belang dat voor scholen de randvoorwaarden voor het bieden
van een onderwijsplek aan deze leerlingen (wat een flinke uitdaging kan zijn) optimaal op orde zijn.
Het bieden van een passende onderwijsplek aan deze leerlingen vraagt om zowel een forse investering in termen van financiële middelen als om een forse kennis- en ervaringsbasis. Handelingsbekwaamheid is immers een veel sterkere valuta dan de euro.
De schoolbesturen zetten in de komende planperiode in op het ontwikkelen van een Leernetwerk,
waarbinnen regio-breed kennis en ervaring worden uitgewisseld. Ook wordt het vanuit het Leernetwerk
mogelijk om middelen in te zetten voor specifieke leer- en onderzoeksvragen.
Tenslotte wordt gewerkt aan het concreet ontwikkelen van een onderwijszorgarrangement voor Downleerlingen.
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Dit arrangement start als de leerling 2,5 jaar is en loopt bij voorkeur door tot en met het VO. Het vraagt
directe betrokkenheid van en samenwerking met voorschoolse organisaties, met het VO, maar ook
met jeugdhulp- en zorginstanties. Het samenwerkingsverband is hier bij uitstek de organiserende (netwerk)partner voor.
2. Het jonge kind
Hoe vroeger er geïntervenieerd wordt, hoe beter een ontwikkelingsbelemmering in het leven van een
kind opgelost of geminimaliseerd kan worden.
Wetenschappelijk onderzoek laat dat al jaren zien. Vroeginterventie is echter een zeer complexe zaak:
de ontwikkeling van jonge kinderen is immers ongelooflijk grillig. De besturen binnen SWV HelmondPeelland willen nog sterker dan nu inzetten op preventie. Zij willen dat organiseren via drie lijnen:
a. Versterking van signaleringsvaardigheden in de kleuterklas en het ontwikkelen/inzetten van sterke
observatievoorzieningen voor jonge (risico) leerlingen. Dit hangt samen met het aanzienlijke aandeel van onderinstromers (direct vanuit voorschoolse voorziening) in het speciaal onderwijs.
b. Een versterkte positie van het SWV (onderwijs) bij het opzetten van onderwijszorgarrangementen
na vroegtijdige signalering van specifieke ondersteuningsvragen.
c. Het nauw betrekken van de partners aan de 0-4 kant bij beleid en praktijk van het primair onderwijs.
Dat betreft ten eerste afspraken over informatieoverdracht (de kwaliteit van de informatie, de systematiek van overdracht en privacyvraagstukken).
Daarnaast betreft het gezamenlijk doorontwikkelen van signaleringsvaardigheden (zie 1). Tenslotte betekent het vooral ook het maken van concrete afspraken over samenwerking en het betrekken van expertise uit het PO rondom concrete leerlingen.
Het samenwerkingsverband kan hierin een rol spelen in de verbinding tussen partijen.
3. Thuiszitters
De enige écht concreet inhoudelijke opdracht aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de
wet betreft het realiseren van een dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen. Dit zou automatisch moeten impliceren dat er geen enkele leerling verstoken is van een passende onderwijsplek. In
de praktijk is het volledig dekkend krijgen van een ondersteuningsnetwerk echt een zeer complexe opgave. Al was het maar omdat de opdracht een ‘onderwijsplek’ voor alle leerlingen te realiseren, nog
lang niet betekent dat dit voor alle leerlingen ook een optimale ontwikkelingsplek betekent.
In dat kader is het van groot belang dat er landelijk een beweging gaande is (het Thuiszitterspact) die
zich vertaalt in concrete aanpassingen in wetgeving en in denkkaders. In termen van wetgeving impliceert dit een sterke verruiming van zowel de flexibiliteit van onderwijstijd als van de inhoudelijke onderwijsmogelijkheden (symbiose). Gelijktijdig is een verschuiving in mindset te bespeuren waarbij in plaats
van leerplicht, de focus meer komt te liggen op leerrecht van kinderen.
Dit biedt ongelooflijk veel kansen om, zeker in samenwerking met jeugdhulp- en zorginstellingen en
met leerplicht, te werken aan een werkelijk dekkend netwerk van ontwikkelingsvoorzieningen. Het samenwerkingsverband kan in deze complexe casuïstiek, als schakel tussen meerdere instanties, een rol
in nemen vanuit het principe van sturend coördineren.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de afspraken rondom de crisisplaatsen op observatievoorziening Zuiderbos.
Hier heeft het samenwerkingsverband vanuit collectiviteit twee plaatsen ingekocht, waarvoor zij zelf de
toegangsprocedure uitvoert. Dit terwijl de verantwoordelijkheid voor de betreffende leerling duurzaam
bij de BO-school van herkomst blijft liggen.
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4. Hoogbegaafde gedragsvragen
Tenslotte ligt er een rol voor het samenwerkingsverband in het (stimuleren van het) ontwikkelen van
aanbod voor doelgroepen waar momenteel passend aanbod voor ontbreekt. Binnen het samenwerkingsverband blijkt dat veel scholen handelingsverlegenheid ervaren bij de combinatie van extreme
hoogbegaafdheid en gedragsvragen. Voor leerlingen met deze combinatie van ondersteuningsvragen
is het slechts mogelijk een aanbod te doen binnen het reguliere plusonderwijs. Daarnaast hangt het
gedrag van deze leerlingen vaak zeer sterk samen met hun hoge intelligentie, het zijn geen twee separate ondersteuningsvragen. Het gevolg van het ontbreken van passend aanbod is dat momenteel deze
categorie leerlingen een onevenredig groot deel uitmaakt van de (dreigende) thuiszitterslijst binnen de
regio.
De gezamenlijke besturen zijn van mening dat het samenwerkingsverband het juiste niveau vormt om
te komen tot een innovatieve interventie voor deze leerlingen.
Samenwerken! Maar hoe dan?
De belangrijkste uitdaging bij het vormgeven aan en uitvoeren van het ondersteuningsplan 2018-2022 zal
liggen in het vinden van de juiste balans tussen solidariteit en autonomie.
Besturen hebben gekozen - en blijven kiezen - voor een schoolmodel dat hen juist uitdaagt tot ontwikkeling van de eigen organisatie. De bovenstaande vraagstukken impliceren echter allen in meer of mindere
mate een vorm van solidariteit. Die solidariteit voorkomt dat de situatie zich voordoet dat gebrek aan coördinatie rondom bepaalde groepen leerlingen impliceert dat er voor hen geen passende plek beschikbaar
is.
Zoals in de inleiding van deze notitie reeds gesteld beseffen de besturen zich steeds sterker dat samenwerking op deze thema’s noodzakelijk is. Het betreft een herkenning van de noodzaak, en een erkenning
van het feit dat samenwerking daar de juiste oplossingsrichting voor is.
Echter, in het verder doordenken en gezamenlijk doorpraten over deze vraagstukken ontstaat steeds sterker het besef dat samenwerking uit noodzaak ook leidt ook tot besef dat het wenselijk is. Dat het kan bijdragen aan leren van elkaar, aan een betere ontwikkeling van kinderen, en aan de wederzijdse ontwikkeling van (soms concurrerende) organisaties. Dat het recht doet aan de maatschappelijke relevantie en opdracht van zowel schoolbesturen en samenwerkingsverband. We worden er in veel gevallen, allemaal beter van.
De gezamenlijke schoolbesturen spreken binnen deze koersnotitie af om deze samenwerking verder vorm
te geven. ‘Van alleen naar samen’ kan daarbij als overkoepelend motto dienen. Echter, de nadruk zal
hierbij niet ten principale dienen te liggen op de allocatievraag van middelen. Dat is, in termen van samenwerking, te kort door de bocht. De gezamenlijke besturen willen als voorwaarde voor alle samenwerkingsprojecten stellen dat deze leiden tot leren van elkaar en vooral innovatief zijn. Innoveren is een combinatie
van leren en uitvoeren en van ontdekken en vooruitgaan. Dat doe je bij voorkeur samen.
Kortom:
Willen we als SWV werk maken van samenwerken, dan zullen we enkele uitgangspunten m.b.t. het
nieuwe ondersteuningsplan ernstig heroverwegen c.q. aanpassen.
Misschien zelfs fundamenteel veranderen. Voor 2018 stellen wij voor om op basis van genoemde projecten doelen en budgetten strak te formuleren om zodoende al nieuwe vormen van samenwerking uit te
proberen. Waarbij wij moeten proberen om tussentijdse initiatieven ook te honoreren.
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2. BATEN
De baten voor het samenwerkingsverband bestaan uit de volgende onderdelen:
2.1 Lichte ondersteuning
2.2 Zware ondersteuning
2.3 Schoolmaatschappelijk werk
2.4 Verevening
2.5 Overige inkomsten
2.6 Baten meerjarenprognose
2.1 Lichte ondersteuning
De bekostiging van de lichte ondersteuning (voorheen WSNS gelden) blijft qua systematiek onveranderd
t.o.v. de systematiek voor de Wet Passend Onderwijs. Er vindt bekostiging door het Rijk plaats van het
SBO enerzijds en het samenwerkingsverband anderzijds. De personele bekostiging wordt per schooljaar
vastgesteld en de materiële bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend.
Het budget voor lichte ondersteuning bedraagt € 170,19 per leerling (leerlingen basisonderwijs op de
scholen in SWV PO 30-08) voor het schooljaar 2017-2018 (Staatscourant 2017-2018, oktober 2017).
2.2 Zware ondersteuning
De “zware ondersteuning” omvat de middelen die voorheen ontvangen werden voor SO en LGF. Het budget voor zware ondersteuning gaat € 365,65 per leerling bedragen (leerlingen basisonderwijs en speciaal
basisonderwijs op de scholen in het betreffende SWV PO) (Staatscourant 2017-2018, oktober 2017).
2.3 Subsidie schoolmaatschappelijk werk
Deze subsidie is gekoppeld aan het schoolgewicht (/). Gelden worden doorgesluisd naar het schoolbestuur waaraan de brinnummers gekoppeld zijn. De subsidie betreft een bedrag van € 116,04 per schoolgewicht. De opgenomen bedragen in de begroting zijn gebaseerd op het bekende schoolgewicht per 110-2016.
2.4 Verevening
De prijs per leerling in het nieuwe budget voor zware ondersteuning is voor elk SWV PO gelijk. Deze uniformering leidt tot een zogenaamde verevening van middelen over het land. Door de deelnamepercentages aan SO en Rugzakken (LGF) per 1-10-2011 af te zetten tegen de landelijke gemiddelden wordt de
verevening berekend.

PO 30-08
Landelijk

SBAO
2,95%
2,60%

SO cat 1
1,42%
1,34%

SO cat 2
0,09%
0,09%

SO cat 3
0,15%
0,21%

SO totaal
1,66%
1,64%

Rugzakken
1,85%
0,95%

Vanaf 2015-2016 wordt het budget dat het SWV hiervoor ontvangt gefixeerd op 1-10-2011 (+). Door
OCW/DUO wordt bepaald wat de feitelijke waarde is van de op 1-10-2011 aanwezige rugzakken en SOdeelname. De totale verevening komt op een negatief bedrag van € 1.385.841,20 volgens de beschikking
2017-2018 van DUO. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en gecorrigeerd met het correctiepercentage.
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Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Correctiepercentage
100%
95%
80%
60%
30%
0%

Correctiebedrag
- € 1.385,841,20
- € 1.316.549,14
- € 1.108.672,96
- € 831.504,72
- € 415.752,36
-

2.5 Overige inkomsten
Er kunnen meer inkomsten zijn dan bovengenoemde rijksbijdragen, bijvoorbeeld bijdragen van gemeenten of regionale organen, overige subsidies of bijdragen van schoolbesturen voor taken die men aan het
SWV PO 30-08 heeft opgedragen. In de berekeningen is geen rekening gehouden met overige inkomsten.
2.6 Baten meerjarenprognose
In de meerjarenprognose is rekening gehouden met de leerlingaantallen zoals deze door de betreffende
schoolbesturen zijn geprognosticeerd. Waar een schoolbestuur geen prognose heeft doorgegeven is rekening gehouden met een krimppercentage van 2,5%.
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3. LASTEN
De lasten bestaan uit:
3.1 SO overdrachtsverplichting
3.2 SBO overdrachtsverplichting
3.3 Groeiregeling S(B)O
3.4 Schoolmaatschappelijk werk
3.1 SO overdrachtsverplichting
Vanaf het schooljaar 2015-2016 betaalt het SWV PO 30-08 aan leerlingen die in het SO naar school
gaan. In het oude stelsel ontving de SO-school de volledige bekostiging rechtstreeks van OCW/DUO. In
het nieuwe stelsel voorziet OCW de SO-scholen van een vast bedrag (vaste voet in de bekostiging) en
een basisbedrag per leerling. Het SWV PO 30-08 betaalt de overige kosten aan het SO. Dit komt grofweg
neer op het verschil tussen de kosten van een leerling in het SO en die van een leerling in het regulier onderwijs.
Hierbij gelden zes (standaard) tarieven:
SO jonger dan 8
€ 10.152
€ 15.002
€ 22.594

SO cat 1 (Cluster 4, ZMLK, LZ)
SO cat 2 (LG)
SO cat 3 (MG)

SO 8 jaar en ouder
€ 9.373
€ 16.228
€ 23.730

De aard en omvang van de ondersteuningsbehoefte van de leerling bepaalt het toe te kennen bedrag.
Daarbij kan het SWV PO 30-08 vrij kiezen uit één van de drie bedragen, maar geen ander (tussen) bedrag vaststellen.
Deze verplichte afdracht wordt jaarlijks bepaald op basis van de voorafgaande teldatum 1 oktober, in geval van het schooljaar 2018-2019 dus 1 oktober 2017. Elke leerling woonachtig in het gebied van het
SWV PO 30-08 en schoolgaand in het SO, waar dan ook in Nederland, komt voor rekening van het SWV
PO 30-08. De aantallen worden opgevraagd bij de besturen en gecontroleerd aan de hand van Kijkglas 1
van DUO (onderstaand overzicht is integraal overgenomen uit Kijkglas).
categorie 1
(V)SO

Leeftijdscategorie
Deelnemende (V)SO
Niet deelnemende (V)SO
Totaal

categorie 2

categorie 3

Aantal

Aantal

Aantal

Cat
Laag
<8

Cat
Midden
<8

Cat
Hoog
<8

8+
67
17
84

216
72
288

8+
6
10
16

3
16
19

Totaal

8+
4
6
10

16
18
34

312
139
451

Totaal SO per 01-10-2017

451

OCW/DUO betaalt deze bedragen rechtstreeks uit aan de SO-scholen. Deze bedragen worden ingehouden op het budget van het SWV PO 30-08.
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Onderstaand de kengetallen m.b.t. de leerlingaantallen.
Opvallend hierbij is dat het aantal SO-leerlingen verschuift in categorisering. Verder dalen de aantallen
leerlingen in het SBO.

Totaal aantal lln.
SO
Cat 1
Cat 2
Cat 3

mutatie
25249
1-10-2017 mutatie
372
35
44
451

SBO
Leerlingen SBO

1-10-2017 mutatie
SWV
643
-3,16%

1,47%
0,14%
0,17%
1,79%

landelijk
1,28%
0,13%
0,17%
1,58%

mutatie
25577
-2,11%
1-10-2016 mutatie
SWV
landelijk
373
5,67%
1,46%
1,28%
25
8,70%
0,10%
0,13%
46
17,95%
0,18%
0,17%
444
6,99%
1,74%
1,58%

2,55%

landelijk
2,32%

1-10-2016 mutatie
SWV
landelijk
664
-4,32%
2,60%
2,32%

-1,28%
SWV
-0,27%
40,00%
-4,35%
1,58%

De verschuiving van leerlingen binnen het SO van categorie vergt een nadere analyse.
mutatie
26128
-1,62%
1-10-2015 mutatie
SWV
landelijk
353
-10,63%
1,35%
1,29%
23
0,00%
0,09%
0,11%
39
2,63%
0,15%
0,18%
415
-8,99%
1,59%
1,57%

mutatie
26559 -2,30%
27185
1-10-2014 mutatie SWV
landelijk 1-10-2013
395
3,67%
1,49%
1,34%
381
23
0,00%
0,09%
0,10%
23
38 -2,56%
0,14%
0,19%
39
456
2,93%
1,72%
1,63%
443

SWV landelijk
1,40%
1,34%
0,08%
0,09%
0,14%
0,20%
1,63%
1,63%

1-10-2015 mutatie
SWV
landelijk
694
-5,96%
2,66%
2,35%

1-10-2014 mutatie SWV
landelijk 1-10-2013
738 -6,35%
2,78%
2,47%
788

SWV landelijk
2,90%
2,52%
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De landelijke kengetallen zijn als volgt:
Deelname percentages landelijk
1 oktober
2010
SBO-leerlingen
2,715%
SO cat 1
1,334%
SO cat 2
0,090%
SO cat 3
0,209%
SO totaal
1,633%

voorlopige cijfers
2011
2,679%
1,354%
0,089%
0,212%
1,655%

2012
2,597%
1,333%
0,090%
0,209%
1,632%

2013
2,518%
1,344%
0,091%
0,199%
1,634%

2014
2,466%
1,336%
0,099%
0,191%
1,625%

2015

2016

2017

2,351%

2,318%

2,318%

1,288%

1,278%

1,278%

0,106%

0,132%

0,132%

0,179%

0,165%

0,165%

1,572%

1,576%

1,576%

3,000%
2,500%

2,000%
1,500%
1,000%

0,500%
0,000%
2010

2011

SBO-leerlingen

2012

SO cat 1

2013

2014

SO cat 2

2015

SO cat 3

2016

2017

SO totaal

In de visie van het SWV PO 30-08 blijft het SO een onmisbare voorziening.
Het SO zal ook een belangrijke rol spelen in het realiseren van arrangementen (deeltijdplaatsing, ambulante begeleiding, etc.).
3.2 SBO overdrachtsverplichting
De tweede categorie verplichte uitgaven heeft betrekking op de “boven-de-twee-procents” deelname aan
het SBO. Het verrekenen van deze bedragen faciliteert OCW/DUO niet. OCW/DUO bekostigt de SBOscholen in het samenwerkingsverband rechtstreeks voor 2%. Indien de deelname boven de 2% uitstijgt,
betaalt OCW/DUO voor deze leerlingen de basisbekostiging en het SWV PO de ondersteuningsbekostiging (€ 4.665) per leerling.
Aantal leerlingen in het samenwerkingsverband per 1-10-2017:
bao
24.155

sbao
643

totaal (s)bao
24.798

Het aantal leerlingen in het SBO op 1-10-2017 komt op 643 leerlingen.
2% van 24.798 = 496 leerlingen.
In totaal 643 leerlingen in het SBO. Gedeelte > 2% = 147 leerlingen.
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(+) Het budget voor de SBO-scholen is als volgt opgebouwd:
 (+) De basisbekostiging voor alle leerlingen op 1-10.
 (+) Ondersteuningsbekostiging voor 2% van het aantal leerlingen van het SWV op 1-10.
 (+) Het SWV 30-08 is verantwoordelijk voor de uitkering van de ondersteuningsmiddelen voor het aantal leerlingen boven de 2% op 1-10.
 (+) Het SWV 30-08 draagt de basisbekostiging + materiële bekostiging + ondersteuningsbekostiging
over voor het aantal leerlingen op de peildatum (01-02), dat uitstijgt boven het aantal leerlingen op de
teldatum 01-10.
 (+) SBO ontvangt rechtstreeks van het rijk:
- budget personeels- en arbeidsmarktbeleid
- onderwijsachterstandenregeling
- cumi-regeling
- directietoeslag
- prestatie box.
Dit zijn de middelen waar de scholen voor SBO wettelijk recht op hebben. Zij ontvangen deze gelden
rechtstreeks van OCW/DUO.
SBO-gedeelte

Verdeling SBO's
per 1 -1 0
SBO Petrus Donders
SBO De Toermalijn
SBO Burg v d Putt
SBO De Brigantijn
Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

lln

lln

lln

lln

lln

lln

lln

1 22
204
1 50
1 89
665

118
1 92
1 49
1 84
643

2017-2018

Totaal lln. swv
Totaal SBO lln.
2%
> 2%
Zorgbekostiging

€

Verdeling SBO's
per 1-10
SBO Petrus Donders
SBO De Toermalijn
SBO Burg vd Putt
SBO De Brigantijn
Totaal

€ 138.817
€ 232.121
€ 17 0.67 7
€ 215.053
€ 7 56.668

1 03
1 90
1 30
17 9
602

2018-2019

25140
665
503
162
7 56.668 €

€
€
€
€
€

1 07
1 90
1 20
17 5
592

2019-2020

1 08
1 90
110
17 1
57 9

110
1 90
1 00
1 66
566

2020-2021

1 06
1 90
1 00
1 62
558
2021-2022

2022-2023

247 98
643
496
147
685.946 €

24465
24032
23655
23317
602
592
57 9
566
489
481
47 3
466
113
111
106
100
525.7 33 € 519.47 2 € 494.009 € 464.881

125.881
204.824
158.952
196.289
685.946

89.951
165.929
113.530
156.322
525.7 33

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

93.891
166.7 23
105.298
153.560
519.47 2

€ 92.147
€ 162.110
€ 93.853
€ 145.899
€ 494.009

€ 90.348
€ 156.055
€ 82.134
€ 136.343
€ 464.881

3.3 S(B)O groeibekostiging
SO groei
De SO-school ontvangt aanvullende bekostiging van het samenwerkingsverband op basis van de peildatum 1 februari van het samenwerkingsverband.
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Op grond van de peildatum dient het samenwerkingsverband aanvullend de SO-school te bekostigen met
basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging (personeel en materieel) voor het aantal leerlingen met
een nieuwe TLV (ontvangen in de periode tussen 1 oktober en 1 februari daaropvolgend) minus het aantal
leerlingen dat uitgeschreven is in die periode zonder over te zijn gegaan naar een andere SO-school.
Hierbij dient nader gespecificeerd te worden om welke categorie van ondersteuningsbekostiging het gaat
en wordt gerekend met de bedragen die per categorie gelden.
Overgang van een leerling van een SO-school naar een VSO-school betekent uitschrijving bij de SOschool en een nieuwe TLV bij de VSO-school. De aantallen worden opgevraagd bij de betreffende SObesturen en gecontroleerd a.d.h.v. Kijkglas bij DUO.
SBO groei
De SBO ontvangt aanvullende bekostiging van het samenwerkingsverband op basis van de peildatum 1
februari van het samenwerkingsverband wanneer het aantal leerlingen meer dan 2% bedraagt. Op grond
van de peildatum dient het samenwerkingsverband aanvullend de SBO te bekostigen met basisbekostiging (personeel) voor het aantal leerlingen dat op de peildatum uitstijgt boven het aantal leerlingen op de
teldatum 1 oktober. Daarenboven dient ook ondersteuningsbekostiging (personeel) te worden betaald
voor iedere leerling die op de peildatum boven het aantal van de 2% aanwezig is.
3.4 Schoolmaatschappelijk werk
Het SWV PO 30-08 ontvangt voor elk schoolgewicht een bedrag van € 116,04. Deze middelen worden
doorgesluisd naar het schoolbestuur waaraan de scholen met schoolgewicht gekoppeld zijn. Voor de begroting en meerjarenbegroting zijn hierbij de schoolgewichten gehanteerd die bekend waren op 1-102017.
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4. BEGROTING 2018 EN MEERJARENPROGNOSE
Op basis van de in hoofdstuk 1, 2 en 3 beschreven uitgangspunten is de volgende prognose te geven:
2017-2018

lln. BO
lln. SBO
lln. SO cat. 1
lln. SO cat. 2
lln. SO cat. 3

BATEN:
OCW bijdrage
Tijdelijke verevening
Totaal baten

2018-2019

24469
664
373
25
46
25577

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

24155
643
372
35
44
25249

23863
602
372
35
44
24916

23440
592
372
35
44
24483

23076
579
372
35
44
24106

22751
566
372
35
44
23768

Bedragen x € 1.000
13.438
13.283
1.109
832
14.547
14.115

13.111
416
13.527

12.881

12.680

12.501

12.881

12.680

12.501

LASTEN:
SO afdracht
SBO afdracht
S(B)O groei afdracht
afdracht schoolm.werk
tripartiet tijdelijk
overige kosten
Totaal lasten

5.031
756
520
84
19
605
7.015

5.133
686
520
84

5.133
526
520
84

5.133
519
520
84

5.133
494
520
84

5.133
465
520
84

821
7.244

821
7.084

821
7.077

821
7.052

821
7.023

Verdeling schoolbesturen

7.532

6.871

6.443

5.804

5.628

5.478

-

-

-

-

-

-

Saldo

Op kalenderjaar ziet de begroting er als volgt uit:
2018

BATEN:
OCW bijdrage
Tijdelijke verevening
Totaal baten

2019

Bedragen x € 1.000
13.374
13.212
993
658
14.367
13.870

2020

2021

2022

13.015
243
13.258

12.797

12.606

12.797

12.606

LASTEN:
SO afdracht
SBO afdracht
S(B)O groei afdracht
afdracht schoolm.werk
tripartiet tijdelijk
overige kosten
Totaal lasten

5.074
727
520
84
11
695
7.111

5.133
619
520
84

5.133
523
520
84

5.133
509
520
84

5.133
482
520
84

821
7.177

821
7.081

821
7.067

821
7.040

Verdeling schoolbesturen

7.256

6.693

6.177

5.730

5.566

-

-

-

-

-

Saldo
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5. VERDELING MIDDELEN OVER DE BESTUREN
Het samenwerkingsverband ontvangt gelden voor lichte- en zware ondersteuning. Tevens ontvangt men
een subsidie voor schoolmaatschappelijk werk. Na de verplichte afdracht aan het S(B)O en de kosten
m.b.t. de organisatie van het samenwerkingsverband resteert een te verdelen bedrag. Onderstaand de
uiteenzetting van de verdeling van dit bedrag. Uitgangspunt voor de verdeling onder de schoolbesturen
zijn de leerlingaantallen.

Verdeling over de schoolbesturen als volgt:
OOG
Qliq
Islamitische school
GOO
De Rank
Wilhelminaschool
Nut Geldrop
Eenbes
MOZON
Prodas
Pallas
OBS Helmond
Kempen
PlatOO
H. Bernadette
De Goede Herder
Ver.Bijz Ow Alg grondslag

Verdeling middelen schoolmaatschappelijk werk
Qliq
Islamitische school
GOO
De Rank
Nut Geldrop
Eenbes
Prodas
OBS Helmond
PlatOO
H. Bernadette
De Goede Herder

17-18 lln 18-19 lln
111
4025
169
2833
511
424
869
5014
183
4250
192
2212
178
2572
349
374
214
24480

118
3920
197
2839
463
437
827
4917
192
4231
191
2159
169
2558
343
381
223
24165

2017-2018
in Euro's
34.150
1.238.336
51.995
871.604
157.215
130.448
267.358
1.542.613
56.302
1.307.560
59.071
680.546
54.764
791.304
107.374
115.065
65.839
7.531.544

2018-2019
In Euro's
33.548
1.114.478
56.008
807.144
131.634
124.242
235.121
1.397.931
54.587
1.202.897
54.302
613.816
48.048
727.254
97.517
108.320
63.400
6.870.247

23.092
7.891
1.625
812
8.123
7.659
8.355
9.167
116
12.532
4.758
84.130

De geldstromen m.b.t. de TLV’s worden buiten dit verslag gehouden. Op basis van peildatum 1 februari
van het jaar wordt een overzicht opgemaakt voor de schoolbesturen.
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6. OVERIGE FINANCIELE ASPECTEN
6.1 Financieringsbeleid
SWV PO 30-08 is verantwoordelijk voor het best mogelijke passend onderwijs voor ieder kind. Dat is de
belangrijkste opdracht.
Goed financieel management is gericht op het bereiken van gestelde doelen en adequate opbrengsten.
Deze kunnen worden bereikt door een evenwichtige combinatie van sturing, beheersing, verantwoording
en toezicht. Sturing betekent in deze context dat vanuit de doelstellingen van de organisatie richting wordt
gegeven aan de verdeling van middelen over de organisatieonderdelen of activiteiten. Beheersing betreft
maatregelen om te zorgen dat die middelen ook werkelijk door die organisatieonderdelen aan de activiteiten waarvoor ze bedoeld zijn worden uitgegeven. Verantwoording gaat over de verantwoording van de
bestede middelen. Bij toezicht staat de behartiging van de belangen van de stakeholders centraal.
6.2 Risicomanagement
Doeltreffend risicomanagement draagt bij aan zo goed mogelijke inventarisatie en beheersing van risico’s
en het voorkomt het aanhouden van teveel weerstandsvermogen. Te weinig weerstandsvermogen leidt tot
financiële risico’s voor het samenwerkingsverband, maar ook te veel weerstandsvermogen is onwenselijk,
er worden dan te weinig middelen ingezet voor de daadwerkelijke realisatie van passend onderwijs. Er is
een (financiële) verbondenheid tussen het SWV en schoolbesturen. Het SWV heeft gekozen voor het
schoolmodel. Om te voorkomen dat blijkt dat er minder middelen ter beschikking zijn dan wat was verwacht, is het van belang om goed te monitoren en te beheersen en te zorgen voor een financiële buffer
binnen het SWV. Deze financiële buffer kan dan namelijk worden ingezet in een situatie waarin, nadat de
begroting is vastgesteld, blijkt dat er toch hogere uitgaven zijn. Het SWV is dan niet genoodzaakt in de
lopende begroting direct te korten op de aan de scholen uit te keren bedragen.
Op basis van de interne en externe monitoring hebben de besturen van het SWV de uitdaging opgenomen om geformuleerde en vastgestelde ambitiedoelstellingen scherper te operationaliseren en te vertalen
naar verantwoordelijkheden van de gezamenlijke besturen.
Hierop aansluitend en om adequaat in te kunnen spelen op risico’s wordt de planning- en control cyclus
nader ingevuld. Hierdoor is het risicomanagement een continu proces dat anticipeert op het meerjarenperspectief.
Voor SWV PO 30-08 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s. Door het ontbreken van
benchmarkgegevens gaat het om inschattingen van impact en verschijningskans. Tevens wordt ingegaan
op beheersmaatregelen en de huidige status van de tot nu toe genomen beheersmaatregelen.
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Conclusies uit de risico-inventarisatie
In de onderstaande tabel staat een opsomming van de geïnventariseerde risico’s en de daaraan verbonden ondergrens van de algemene reserves op het niveau van het samenwerkingsverband.
Risico
Basisondersteuning wordt bij scholen niet gerealiseerd
Afdrachten aan SO en SBO zijn hoger dan verwacht
Onevenredig veel verwijzingen TLV's doorberekend krijgen als deelnemend schoolbestuur
SBO/SO functioneren kwalitatief of bedrijfseconomisch niet voldoende
Calculerend gedrag
bijdragen in extra zorg zijn ontoereikend
daling leerlingaantallen
Personele invloeden
Bedrijfsvoering
Totaal weerstandsvermogen

Buffer
€ 40.000
€ 150.000
€ 100.000
€ 10.000
€ 12.000
€ 25.000
€ 50.000
€ 75.000
€ 80.000
€ 542.000
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