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Het ondersteuningsplan is het strategisch beleidsplan van het SWV waarin de afspraken 
staan die schoolbesturen en hun scholen in onze regio hebben gemaakt in overeen-
stemming met gemeenten en ketenpartners. 

Actuele ontwikkelingen, beschikbare kengetallen en tot nu toe behaalde resultaten vormen de  
bouwstenen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

In deze notitie blikken we terug op 7 jaar Passend Onderwijs: zowel landelijk als binnen het  
SWV Helmond-Peelland PO. We blikken terug, gaan in op de stand van zaken en geven een  
vooruitblik. We sluiten af met de procesgang die leidt tot een nieuw ondersteuningsplan.

7 JAAR PASSEND ONDERWIJS
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LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

KORTE TERUGBLIK

In 2020 is de landelijke evaluatie Passend Onderwijs afgerond. 
Het blijkt dat de oprichting en inrichting van samenwerkingsverbanden (SWV’en) is gelukt en dat er in 
de uitvoering al veel goed gaat. Kritiek is er vooral op het (on)voldoende faciliteren van docenten, het 
geringe aanbod van extra ondersteuning en op de (te) grote financiële reserves die landelijk zijn  
opgebouwd. Om dit aan te pakken en te verbeteren presenteerde minister Slob 25 maatregelen die 
door de Tweede Kamer op punten extra onderstreept zijn door 14 verscherpende moties. Daarmee is 
de koers bepaald voor de doorontwikkeling van Passend Onderwijs in de komende jaren.

Evaluatie
Hoofdconclusie van de evaluatie is in ieder geval dat het ondersteuningsaanbod op veel plekken beter 
is geworden. Reguliere scholen werken beter samen en de samenwerking tussen regulier en speciaal 
onderwijs is van de grond gekomen. Scholen en gemeenten weten elkaar ook veel beter te vinden. Er 
wordt op steeds meer plekken werk gemaakt van een gemeenschappelijke visie.

Leerlingen en ouders
Het merendeel van de leerlingen en ouders is tevreden met de geboden ondersteuning. Tegelijkertijd is 
er nog veel ontevredenheid, vooral bij die situaties waarbij het complex is om te komen tot een gepast 
ondersteuningsaanbod. Bij leerlingen en ouders is er ontevredenheid over het gebrek aan extra  
ondersteuning en ze vinden dat ze niet als gelijkwaardig gesprekspartner kunnen meepraten. 

Leraren en docenten
Leraren en docenten ervaren Passend Onderwijs als de zoveelste onderwijsverandering die vooral zorgt 
voor extra werkdruk en administratie. De ondersteuningsstructuur op scholen is niet altijd voldoende 
op orde. Er is nog onvoldoende bereikt voor leerlingen, leraren en ouders. Dat komt enerzijds door het 
feit dat grootschalige transities in onderwijs en jeugdzorg natuurlijk tijd vragen, anderzijds wordt er 
nog onvoldoende (samen) toegewerkt naar facilitering van de uitvoering op school en in de klas.



4

DOELSTELLINGEN 2014

Budget beheersbaar en 
transparant

Geen thuiszitters

Minder bureaucratie

Noodzaken tot labelen vervalt

Handelingsbekwame leraren

Betere afstemming andere 
sectoren 

BEHAALD 2020

Beheersbaar vanwege:
• Budgetplafond 
• Voldoende reserves SWV’en
• Extern en intern toezicht  

• Leerlingen beter in beeld
• Afname vrijstellingen 5 sub A
• Doorzettingsmacht  
 georganiseerd 
 
SWV/besturen: complexiteit en 
bureaucratie verminderd
 

• Meer flexibiliteit en  
 ondersteuning
• Afname medisch denken 
• Ouders over algemeen tevreden 
 
Leraren/IB/OCO vinden zich meer 
handelingsbekwaam

• Gemeenten positief over 
 samenwerking 
• Veel innovatieve pilots  

NOG NIET BEHAALD

• Verdeling (verevening) van geld
• Stijgend aantal kinderen op 
 (v)so 
• Toegang zorg in onderwijs
• Kwaliteitszorg niet overal 
 op orde

• Aantallen lopen niet terug
• Veel complexe gevallen  

• Scholen: nieuwe complexiteit   
 heeft oude vervangen
• SO-scholen met meerdere  
 SWV’en te maken 

• Labels geven nog te veel 
 houvast, met name in zorg
• Ontevreden ouders roeren 
 zich meer 

• Externaliserende problematiek 
 neemt toe
• Weinig gerichte 
 professionalisering
• Achterblijven lerarenopleiding 

SWV’en minder tevreden;  
• Verschillen tussen gemeenten  
• Gescheiden circuits en  
 geldstromen  
• Nog steeds lappendeken 
 SWV’en en jeugdzorgregio’s  

Koersbepaling 
Met de verbeterpunten die de minister formuleert, worden hoge eisen gesteld aan het onderwijsveld 
in het algemeen en de SWV’en in het bijzonder. Kort samengevat, luidt de opdracht:

1 I Realisatie van nog beter Passend Onderwijs op de werkvloer en meer samenwerking tussen regulier 
en speciaal onderwijs en de gemeentelijke jeugdzorg. 

2 I Op de langere termijn moet een systeem doorbrekende beweging naar inclusiever onderwijs 
worden gerealiseerd. 

3 I De beweging naar beter passend en inclusiever onderwijs vraagt een verscherpte visie op de doelen 
én de rolverdeling van de SWV’en en de aangesloten schoolbesturen. 
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ONTWIKKELTHEMA’S

Ontwikkelthema’s die voor ‘beter Passend Onderwijs’ van belang zijn, zijn: leerrecht, hoorrecht,  
partnerschap ouders, regionale steunpunten, landelijke norm basisondersteuning, toerusting leraren, 
samenwerking (reguliere en speciale) scholen met jeugdzorg, kwaliteitszorg en verantwoording.
Hieronder volgt een toelichting van deze thema’s.

1 I ALGEMEEN LEERRECHT 

Dekkend netwerk 
In de meeste regio’s is inmiddels sprake van een redelijk dekkend netwerk. De vraag voor de komende 
jaren is welke bovenschoolse voorzieningen aanvullend nodig of wenselijk zijn. Er moet worden  
ingezet op intensivering van maatwerkvoorzieningen, zoals: 
• arrangementen waarbij leerlingen op het reguliere onderwijs zijn ingeschreven, maar met behulp 
 van geld uit het samenwerkingsverband voorzieningen op maat krijgen;
• ontwikkeling van gecombineerde onderwijs-zorgarrangementen, liefst op of direct nabij het 
 reguliere onderwijs. 

Bestrijden thuiszitten 
Om te voorkomen dat leerlingen uitvallen en thuis zitten, is een meer concrete en praktische aanpak 
nodig. Hierbij is samenwerking met leerplicht en gemeentelijke jeugdzorg cruciaal.
Vrijstelling van onderwijs (LPW art. 5 sub a) wordt zo min mogelijk afgegeven, en alleen nadat het 
samenwerkingsverband om onderwijskundig perspectief (advies) is gevraagd. 
Verzuim wordt geregistreerd en gerapporteerd vanaf 16 uur in 4 weken en dus niet pas vanaf  
3 maanden. Aanbieden van afstandsonderwijs aan thuiszitters wordt verplicht gesteld. SWV’en en 
gemeenten krijgen de wettelijke plicht om samen een doorbraakaanpak op te zetten bij verzuim. 

2 I GOEDE (BASIS)ONDERSTEUNING OP SCHOOL

Landelijke normering
Het is belangrijk dat de school altijd open en helder is over de grenzen van het aanbod: maatwerk is 
mogelijk maar individueel onderwijs niet. Er komt een landelijke norm voor basisondersteuning zodat 
helder is wat van elke school verwacht mag worden. 

Basisondersteuning
De minimumnorm voor basisondersteuning is haalbaar en uitvoerbaar voor scholen en wordt  
gerealiseerd binnen de basisbekostiging die scholen van de rijksoverheid ontvangen. 
Op de middellange termijn is nog voorzien in een verdiepingsslag met een ambitieuzere norm;  
aangevuld met wat minimaal nodig is aan jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en andere zorg in en  
om elke school. 

BETER PASSEND ONDERWIJS
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Extra ondersteuning
Voor alle vormen en combinaties van ondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, wordt het 
begrip ‘extra ondersteuning’ gebruikt. 
Zorgplicht voor scholen
De meeste schoolleiders vinden dat ze aan de zorgplicht voldoen. Tegelijkertijd signaleert ongeveer 
driekwart van de schoolleiders dat andere scholen de zorgplicht proberen te ontwijken. Ook ouders  
ervaren dat. Scholen moeten hun zorgplicht daadwerkelijk (er)kennen en nakomen. Inspectie  
intensiveert het toezicht op dit punt.

3 I HANDELINGSBEKWAME LERAREN EN DOCENTEN

Professionalisering en facilitering
Eén enkele leraar kan onmogelijk handelingsbekwaam zijn voor alle leerlingen met verschillende  
ondersteuningsbehoeften. Passend onderwijs is een teaminspanning. De schoolleiding moet een 
cultuur creëren waarin elke leerling welkom is en waarin het team gezamenlijk de verantwoordelijk-
heid draagt voor de leerlingen. Leerkrachten moeten meer ondersteuning (in de klas) gaan krijgen en 
er moet geïnvesteerd worden in professionalisering (binnen school en in regionale netwerkvorming).  
Op alle scholen moet nog meer differentiatie mogelijk worden en moet echt werk worden gemaakt 
van facilitering op de werkvloer. Leraren in het primair onderwijs beheersen de didactische  
competentie voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte doorgaans beter dan leraren in het 
voortgezet onderwijs. Passend onderwijs moet nadrukkelijker een plek krijgen in het curriculum van  
de lerarenopleidingen.

4 I BETERE POSITIE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN 
 
Hoorrecht en steunpunten
Het is essentieel dat leerling en ouder vanaf het begin goed worden betrokken om samen te bepalen 
welke ondersteuning of jeugdzorg nodig is. De ondersteuningsbehoefte van de leerling is leidend en 
de leerling wordt gehoord. 

De vraag die als eerste gesteld moet worden is: wat heeft een leerling in een bepaalde situatie nodig? 
Pas daarna is aan de orde hoe dat georganiseerd of gearrangeerd moet worden en wie daarbij nodig 
is. De leerling heeft inspraak in het gesprek over zijn/haar ondersteuningsbehoefte. Hun mening moet 
meetellen bij beslissingen over het ondersteuningsaanbod. Hoorrecht wordt voortaan structureel  
geregeld. Ook moet iedere vo-leerling een eigen aanpreekpunt krijgen binnen het docentencorps. 

Ouders en onderwijsprofessionals zijn gelijkwaardige partners. Ouders kennen hun kind en weten wat 
helpt of wat averechts werkt. Het betrekken van ouders in de gesprekken over ondersteuning moet 
structureel worden geregeld. Ouders behouden instemmingsrecht op het handelingsdeel van het 
ontwikkelingsperspectiefplan. SWV’en moeten een onafhankelijk steunpunt voor ouders inrichten. Er 
moet voor ouders een duidelijke escalatieladder omschreven zijn bij geschillen, met een plek voor inzet 
van onderwijs(zorg)consulenten. De uitspraken van de landelijke geschillencommissie (GPO) worden 
bindend voor partijen.



7

5 I BETERE SAMENWERKING SCHOOLBESTUREN
 
Doelgerichte samenwerking
Er wordt in een aantal regio’s nog te weinig echt samengewerkt en schoolbesturen geven soms nog te 
vrijblijvend vorm aan de gezamenlijke opgave van Passend Onderwijs. Er moet onderling vertrouwen 
en een gedeelde visie zijn waar alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband achter staan. 

Vanaf 2021 moet iedereen samenwerken vanuit de gedachte: ‘Samen zorgen we voor passende 
ondersteuning voor elke leerling in ons samenwerkingsverband.’ 
SWV’en blijven bestaan maar er worden de volgende eisen aan de organisatie gesteld: 
• schoolbesturen moeten een sterke en onafhankelijke dagelijks bestuurder of directeur aanstellen. 
• taken en verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en de uitvoeringsorganisatie van het 
 samenwerkingsverband moeten duidelijker zijn. 
• er komen regels voor intern toezicht (good governance). Bestuur en intern toezicht moeten
 (op termijn) organiek worden gescheiden. 
• in elke raad van toezicht moet minimaal één onafhankelijk lid van buiten zitten. 

De inspectie gaat nadrukkelijker extern toezicht houden op passende ondersteuning, vooral in het 
regulier onderwijs, maar ook bij de SWV’en. 

6 I MEER SAMENWERKING MET JEUGDZORG

Realiseren jeugdzorg binnen de scholen 
De zorgverlening aan kinderen in Nederland is geregeld in de Wet publieke gezondheid (Wpg),  
Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet. Daarnaast kunnen kinderen  
en gezinnen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ouders worden  
niet vrolijk van het oerwoud waarin jeugdzorg geregeld moet worden. 

Scholen voor (v)so krijgen in 2021 en 2022 hulp van een zorgarrangeur, die helpt met de financiering 
van zorg in onderwijstijd. Als er sprake is van (dreigend) schoolverzuim omdat het onderwijs en/of 
jeugdhulp niet met een integraal aanbod komen, moet er een goede doorbraakaanpak (ondersteu-
ning-jeugdzorg) zijn ingericht. De overheid wil meer ruimte voor collectieve financiering van onderwijs 
en jeugdhulp en gaat experimenten voor ‘onderwijs-zorgcombinaties’ stimuleren. 

Het samenwerkingsverband heeft een spilfunctie in het overleg met (regio)gemeenten en zorg- 
aanbieders om ook zorgaanbod in de scholen te realiseren. 

Het is jammer dat regio’s voor Passend Onderwijs en regio’s jeugdzorg onvoldoende op elkaar  
aansluiten. Nieuwe onderwijs-zorgcombinaties moeten thuiszitten of bovenmatige verwijzing naar 
speciaal onderwijs voorkomen. Belemmeringen in informatie-uitwisseling en samenwerking door de 
privacywetgeving (AVG) moeten overwonnen worden.
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7 I MINDER BUREAUCRATIE 

Nieuwe eenduidigheid
Het samenwerkingsverband beperkt de administratieve last zoveel mogelijk. De school en het samen-
werkingsverband moeten meer vertrouwen op het professionele oordeel van het team in de school, en 
extra dossieropbouw beperken. De bureaucratie is niet afgenomen, sterker: er lijkt nieuwe complexiteit 
voor in de plaats te zijn gekomen. Er wordt ingezet op minder administratieve lasten en er komen 
afspraken over een OPP en over de afgifte van een TLV. Een TLV categorie ‘hoog’ voor cluster 3 (EMB) 
gaat straks altijd gelden voor de gehele schoolperiode van een leerling. 
 

8 I FINANCIËLE BEHEERSBAARHEID 

Transparantie in verdeling, inzet en verantwoording middelen
Bij de transitie Passend Onderwijs (2014) is ervoor gekozen om de middelen te ‘verevenen’: gelijkelijk 
te verdelen over het land en de SWV’en. Hierdoor wordt het beschikbaar (landelijk) budget niet  
overschreden, maar in bepaalde regio’s worden middelen (nog steeds) vanuit schaarste verdeeld 
terwijl in andere regio’s (te) grote reserves worden opgebouwd. Organisatiekosten mogen niet meer 
dan 10% van de jaarlijkse brutobaten bedragen. Er wordt streng toegezien op het naleven van normen 
voor de hoogte van financiële reserves (inspectienorm 3,5% van de jaarlijkse brutobaten). SWV’en 
moeten per direct (2021) plannen maken om de reserves terug te brengen tot deze signalerings- 
waarde. Reserves moeten doelmatig ingezet worden voor het verbeteren van passend onderwijs.  
SWV’en hebben tot en met voorjaar 2021 de tijd om het plan te maken. Als er geen (goed) plan komt, 
krijgen alle SWV’en vanaf schooljaar 2021-2022 minder budget. De OPR krijgt instemmingsrecht op 
de hoofdlijnen van de begroting van het samenwerkingsverband.

9 I KWALITEITSZORG

Verantwoording en ontwikkeling
Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat ruim een kwart van de SWV’en de kwaliteitszorg nog niet  
op orde heeft, dat moet beter. SWV’en zullen beter moeten aantonen welke effecten (resultaten)  
ingezette activiteiten en middelen hebben. 

Schoolbesturen leggen kwalitatief verantwoording af over de uitgave van de middelen voor basis-  
(lumpsum) en extra (via het samenwerkingsverband) ondersteuning in hun jaarverslag, zodat de  
besteding van middelen voor ondersteuning in de school transparant is. Ook maken schoolbesturen  
de verdeelsleutel bekend van de ondersteuningsmiddelen onder de schoollocaties. Zo weten  
schoolleiders, leraren en ondersteuners welk ondersteuningsbudget beschikbaar is. 

Er wordt preciezer voorgeschreven hoe het samenwerkingsverband, de scholen en de aangesloten 
besturen zich moeten verantwoorden over de besteding van financiële middelen. 
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Het ministerie van OCW wil in de komende 15 jaar toewerken naar meer inclusieve  
onderwijsvoorzieningen en doorontwikkeling van het speciaal onderwijs naar  
specialistische netwerken. 

Daardoor kunnen leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte steeds vaker naar dezelfde school, 
zitten ze (zoveel mogelijk) in dezelfde klas, spelen ze samen en ontmoeten ze elkaar op het school-
plein. Vanuit het Passend Onderwijs van nu worden nu stappen gezet naar meer inclusief onderwijs. 

Er is grote overeenstemming over het ideaal dat scholen een breder aanbod gaan bieden voor álle 
leerlingen zodat elke leerling perspectief heeft op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of dagbesteding. 
Tegelijkertijd wordt breed het realisme gedeeld dat voor sommige leerlingen specifieke voorzieningen 
nodig zullen blijven. Samenwerking in de regio is hierbij de sleutel om te komen tot meer inclusie. 
Regelgeving wordt aangepast zodat structurele samenwerking (partiële mengvormen) tussen soorten 
onderwijs en met aanpalende sectoren mogelijk wordt. Het gaat bijvoorbeeld om regelgeving op het 
gebied van overloop financiën en personeelsbeleid en mogelijk maken van gezamenlijke (integrale) 
huisvesting. De transformatie naar specialistische netwerken betekent dat de specialistische  
ondersteuning vanuit de instelling of school wordt toegevoegd aan de basisondersteuning in de  
reguliere scholen en aan de ondersteuningsstructuur in het samenwerkingsverband.

INCLUSIEVER ONDERWIJS 
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Schoolbesturen 
Schoolbesturen zijn er primair verantwoordelijk voor dat de basis- en extra ondersteuning die aan  
leerlingen moet worden geboden, gerealiseerd kan worden. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor  
dat hun scholen de zorgplicht goed naleven en dat zij leerlingen niet weigeren. 
Hun personeelsbeleid is gericht op expertiseontwikkeling van het onderwijspersoneel en ze hebben 
hun verzuimregistratie en preventieve verzuimaanpak (protocol) op orde. 

Schoolbesturen met scholen binnen de geografisch afgebakende regio’s vormen samen het samen- 
werkingsverband, zijn eigenaar van het samenwerkingsverband en van de gezamenlijke opgave.  
Vanuit die rol moeten ze een gezamenlijke visie ontwikkelen op de onderwijsondersteuning, heldere 
afspraken maken over wie waarop aanspreekbaar is en werken aan onderling vertrouwen en een  
lerende cultuur.

Samenwerkingsverbanden
SWV’en hebben de wettelijke verantwoordelijkheid een dekkend aanbod van voorzieningen in de regio 
te verzorgen. Wanneer het aanbod op de scholen niet dekkend blijkt, heeft het samenwerkings- 
verband een voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid om het ontbrekende aanbod te  
organiseren. Ook hebben ze een rol in het goed laten schakelen van leerlingen in hun schoolloopbaan 
en tussen de voorzieningen. Uiteraard verstrekken ze de toelaatbaarheids-verklaringen (TLV’s) voor het 
speciaal basisonderwijs S(B)O en speciaal onderwijs (SO). Ze moeten regie voeren op de samenwerking 
met (centrum)gemeenten en jeugdzorgregio’s voor de beleidsmatige afstemming met jeugdhulp. 
Daarin vervult een sterke, leidinggevende bestuurder of directeur de rol van verbinder op alle niveaus. 

Medezeggenschap (MR)
Medezeggenschap heeft nu een rol rond de organisatie van passend onderwijs in de school. De MR 
adviseert onder andere op het schoolondersteuningsprofiel. Op het niveau van het samenwerkings-
verband is medezeggenschap belegd in de OPR, die instemming heeft op het ondersteuningsplan en 
de begroting. Schoolbesturen moeten ook hun (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden gaan 
betrekken bij de vormgeving van passend onderwijs.

Gemeenten 
De samenwerking met gemeenten is cruciaal om passend onderwijs te laten slagen. Gemeenten en 
SWV’en zijn wettelijk verplicht met elkaar een OOGO (gericht overleg) te voeren over het beleidsplan 
Jeugd van de gemeente en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Gemeenten  
hebben ook een taak bij vervoer, ontsluiting van gebouwen en bij het voorkomen en oplossen van 
thuiszitten (leerplicht/leerrecht). De gerichte overleggen (OOGO’s) kunnen beter: ze worden productie-
ver als gemeenten en SWV’en deze gebruiken om te bepalen hoe zij de samenwerking tussen  
onderwijs en jeugdhulp inrichten. SWV’en en gemeenten leggen een onderlinge overleg- en  
beslisstructuur vast, waarin ze met elkaar afspraken maken over een doorbraakaanpak voor onderwijs 
en jeugdhulp om onnodig langdurig verzuim te voorkomen. De aanpak moet in het ondersteunings-
plan van het samenwerkingsverband en het jeugdplan van de gemeente staan, waarover zij op  
overeenstemming gericht overleg voeren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN  
DE WEDERZIJDSE ROLVERDELING  



11

TOT SLOT

Met de 25 verbeterpunten die de minister heeft geformuleerd wordt de basis gelegd voor nog beter 
passend onderwijs op de werkvloer en meer samenwerking tussen regulier, speciaal onderwijs en de 
gemeentelijke jeugdzorg. Op de langere termijn leidt dit tot meer inclusief onderwijs, waarbij meer 
kinderen samen naar school kunnen gaan, omdat de noodzakelijke expertise op alle basisscholen  
beschikbaar is. De koers is uitgezet, maar de reis zal nog wel de nodige jaren duren. 
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VOOR OUDERS EN LEERLINGEN

 1 I Leerrecht (i.p.v. leerplicht) wettelijk verankeren.
 2 I Er komt een landelijke norm voor basisondersteuning geldend voor alle scholen.
 3 I Scholen moeten zorgplicht beter nakomen, wegadvisering voorkomen.
 4 I Hoorrecht leerlingen bij extra ondersteuning wordt wettelijk vastgelegd.
 5 I Eén vast aanspreekpunt op school voor elke vo-leerling.
 6 I Ondersteuningsaanbod op school duidelijk omschrijven in schoolgids en 
   SOP jaarlijks sactualiseren.
 7 I Elk samenwerkingsverband richt ouder(jeugd)steunpunten in.
 8 I Meer mogelijk maken voor o.a. EMB-leerlingen en hoogbegaafden om thuiszitten te 
   voorkomen.
 9 I Doorbraakaanpak (besluitvorming) bij thuiszitten of als onderwijs en jeugdzorg niet tot 
   aanbod komen.
 10 I Heldere stappen (escalatieladder) wanneer ouders en school er niet uitkomen, ondersteuning   
   van onderwijsconsulenten blijft.
 11 I Landelijk bindende geschillenbeslechting.
 12 I Geen Veilig Thuis-melding meer doen bij geschil over passend onderwijs.
 13 I  Intensiever toezicht inspectie op swv’en en s(b)o.

 
VOOR LERAREN EN SCHOOLLEIDING

 14 I  Helder maken (landelijk normeren) wat we van onze leraren en schoolleiders verwachten.
 15 I  Meer betrokkenheid en inspraak van leraren; middelen transparanter verdelen/inzetten.
 16 I  Expertise van jeugdhulp beter benutten in de school.
 17 I  (Beginnende) leraren beter voorbereiden (lerarenopleiding).
 18 I  Minder administratie voor leraren en school.

 
VOOR SCHOOLBESTUREN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

 19 I  Helder programma van eisen (taakstelling) besturen en swv’en.
20 I  Meer dialoog in swv en beter benutten ondersteuningsplan. Instemmingsrecht OPR 
   op begroting swv.
21 I  Beter onafhankelijk toezicht op besturen van swv’en,
 22 I  Onnodige kosten (overhead) voorkomen.
 23 I  Aanpakken van onnodige reserves en 3,5% algemene reserves.
 24 I  Voortzetting Steunpunt Passend Onderwijs.
 25 I  Verkenning directe bekostiging praktijkonderwijs.

VERBETERMAATREGELEN
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KORTE TERUGBLIK

De Wet Passend Onderwijs is ingegaan op 1 augustus 2014. We zijn inmiddels 7 jaar  
verder. Bij de start van SWV Helmond-Peelland PO is gekozen voor het schoolmodel als 
basis voor de financieringsstroom. De beschikbare gelden werden, op enkele  
organisatiekosten na, volledig doorgesluisd naar de schoolbesturen. 

Het SWV is destijds gestart met een coördinator en administratieve ondersteuning. De toeleiding van 
kinderen naar speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) en het inrichten van Passend Onderwijs werd  
georganiseerd door de schoolbesturen binnen het SWV. 

De rol voor het SWV met betrekking tot Passend Onderwijs was beperkt. Met de invulling van het  
Ondersteuningsplan 2018-2022 is daar een graduele wijziging in aangebracht. In dit plan zijn er 
gelden gereserveerd voor de ontwikkeling van arrangementen die onder regie van het SWV aan de 
schoolbesturen worden aangeboden. Daarmee is een stap gezet op weg naar het hybride model. 

In 2018 is de coördinator benoemd tot directeur, die daarmee een groter mandaat kreeg dan  
voorheen. Tevens werd een gedragsdeskundige gekoppeld aan het SWV voor de thuiszitters- 
problematiek en complexe casussen binnen het SWV. 

Om de aansluiting tussen vroeg- en voorschool met school en de koppeling met jeugdzorg beter te  
laten verlopen, is in 2020 het zogenaamde Kans!overleg ingericht. Dit wordt geregisseerd door het 
SWV en het team is daarom uitgebreid met een gedragsdeskundige en extra administratieve  
ondersteuning. Tevens werd in 2020 besloten om administratieve (beleids)zaken in eigen beheer  
uit te voeren.

Om het toezicht beter te organiseren is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de governance binnen 
het SWV. Dit heeft geleid tot een adviesrapportage. In de betreffende rapportage wordt geadviseerd 
over de aanpassing van de inrichting van de governance, de versterking van het netwerk en de  
verbetering van de onderlinge werkwijze (cultuuraspecten). De adviezen zijn onverkort overgenomen 
door de ALV op 26 januari 2021. Tevens heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toename van 
verwijzingen van kinderen naar het S(B)O. Dit onderzoek heeft een rapport opgeleverd met  
bevindingen en adviezen. In de afgelopen 7 jaar heeft het SWV Helmond-Peelland PO een  
vereveningsopdracht (bezuinigingsopdracht) van het Ministerie van OCW meegekregen van 

€ 1,5 miljoen. Deze verevening is inmiddels volledig doorgevoerd.

SAMENWERKINGSVERBAND
HELMOND-PEELLAND PO
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STAND VAN ZAKEN PER SEPTEMBER 2021

Ontwikkelingen
• De bestuurlijke herstructurering met betrekking tot de governance is volop gaande. Er wordt 
 uitvoering gegeven aan het door bestuur en leden genomen besluit naar aanleiding van het 
 uitgevoerde onderzoek naar de wijze waarop governance is georganiseerd binnen ons SWV.
• Het uitgevoerde onderzoek naar de toename van verwijzingen naar het SBO en SO zijn uitvoerig   
 besproken met de ALV, OPR en specialisten vanuit de schoolbesturen binnen het SWV. 

Conclusies actuele rapportages 
• Daling totale populatie leerlingen in SWV, maar blijvende stijging leerlingen in het SBO en SO.
• Blijvende stijging TLV’s bij schoolbesturen.
• Hoge verwijzingspercentages bij grote schoolbesturen en éénpitters.
• Afgifte TLV’s voor hogere bekostiging categorieën SO neemt toe. 
• De verwijzingen waarvoor het SWV (in- en zijstroom) verantwoordelijk is, neemt af. 
• Kans!overleg met focus op voor- en vroegschoolse aansluiting wordt positief ontvangen.
• Budgetten voor regulier onderwijs nemen hard af.
• Verwijzingen gaan niet altijd vooraf door preventieve acties/inzet arrangementen.
• Ondersteuningsvragen zijn nog te veel op individueel kind gericht.
• Er wordt weinig geconsulteerd bij een SO-midden en -hoog.
• Er wordt te weinig gebruik gemaakt van expertise SBO en SO.
• Triade om een TLV aan te vragen verschilt per schoolbestuur.
• Evaluatie van TLV kan beter.
• Verbeterpunten genoemd door ouders zijn: eerder signaleren, kind betrekken en breder verkennen.
• 19% van de kinderen met een SBO-verwijzing heeft vooraf meer dan 1 school bezocht.
• 32% van de kinderen met een SO-verwijzing heeft vooraf meer dan 1 school bezocht.
• Onderinstroom (taalproblematiek zonder VVE).
• Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden zwaarder en ook meervoudig (jeugdhulp). 
• De verwijzingsvragen van SBO- en SO-laag lijken sterk op elkaar (leren en lage intelligentie). 
• Het zwaartepunt bij een verwijzing SO-laag verschuift van leren meer naar gedrag (ASS en ADHD). 
• 27% is werkhoudingsproblematiek.
• Er is een stevige groep (17% nieuwe TLV-verwijzingen) met een etnische achtergrond die wordt 
 verwezen; (idem: leren, werkhouding, gedrag) waarvan 40% niet-westers (plus taal/lees problemen).
• Er is in de afgelopen jaren ook een grotere instroom vanuit Cluster 2-scholen.     
 Vooral taalproblematiek mét gedragsproblemen.
• Deze regio staat in de top 3 met betrekking tot residentieel (medisch) geplaatste leerlingen.
• Er worden nauwelijks kinderen teruggeplaatst vanuit het SBO, vanuit SO gebeurt dit meer.
• Soms worden problemen ervaren omdat BO-scholen leerlingen niet terug willen ontvangen (‘vol’).
• Dekkend aanbod: het merendeel van de kinderen die buiten het SWV naar het SO gaan hebben 
 een thuisnabij passende plek en gaan naar een school buiten de regio door wachtlijsten.
• Stijging thuiszitters.

Deze conclusies en ontwikkelingen zijn uitgebreid besproken in de volgende gremia:
• ALV van Juni en september 2021
• OPR van Juni en september 2021
• Heidag september stafbureau SWV
• Specialistenoverleg juli 2021
• Specificatiebijeenkomst met stakeholders juni 2021
• MT-stafbureau juli 2021
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VOORUITBLIK

De evaluaties en onderzoeken hebben geleid tot een, in ontwikkeling zijnde, visiedocument met 
als titel: 

“Toewerken naar inclusief (inclusiever) onderwijs. 
Nabij en kansrijk onderwijs voor ieder kind”

In dit document (versie 7 juli 2021) zijn de volgende uitgangspunten en doelstellingen verwoord:

 • Meer preventie, minder curatie
 • Meer vroeger minder later
 • Meer thuisnabij minder veraf
 • Meer normaliseren minder problematiseren
 • Meer inclusie, minder exclusie
 • Meer samen, minder alleen
 • Meer daden, minder praten
 • Meer toerekenen, minder afrekenen

Doelstellingen en acties
De geformuleerde uitgangspunten hebben geleid tot de volgende doelstellingen en acties:

• Zorgplicht: thuisnabij kinderen opnemen en behouden
• Versterking basisondersteuning, kinderen thuisnabij bedienen
• Brede inzet van regionale expertise (extra ondersteuning) 
• Opzetten van een scholenoverleg, bestuurs- en sectordoorbroken. Optimaliseren samenwerking   
 BAO, SBO en SO 
• TLV-procedure strakker inrichten en tijdelijkheid regisseren
• Optimale inzet van jeugdzorg en samenwerking met gezins- en jongerenwerkers
• Financiën zijn van ons samen en geld volgt de leerling
• Positionering S(B)O in het continuüm van ondersteuning 

Nieuw ondersteuningsplan 2022-2026
Het komende schooljaar zal in het teken staan van het proces dat zal gaan leiden tot een nieuw onder-
steuningsplan 2022-2026. Hiervoor is een apart document opgesteld. 

De structuur van dit plan is opgebouwd rondom de 7 domeinen die tevens de leidraad vormen van het 
kwaliteitssysteem.

In het ondersteuningsplan 2018-2022 zijn 7 kernambities gesteld. Deze ambitiedoelstellingen zijn 
nader uitgewerkt in 7 domeinen:

INHOUDELIJK

1 I  Een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen 
  (kort: dekkend ondersteuningsaanbod)
2 I  In pedagogisch partnerschap betrokkenen zelf laten arrangeren richting een oplossing, 
  met inachtneming van de zorgplicht (kort: arrangeren en doen wat nodig is)
3 I  Een goede samenwerking met gemeenten en ketenpartners om onderwijs overstijgende 
  ondersteuningsvragen te kunnen beoordelen (kort: samenwerken met ketenpartners)
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VOORWAARDELIJK

4 I  Optimale communicatie vanuit het samenwerkingsverband, met name naar ouders 
  (kort: Communicatie)
5 I  De financiële beheersbaarheid en financiële transparantie wordt bewaakt en geborgd 
  (kort: beheer en transparantie)
6 I  Het bestuursmodel stimuleert tot verwezenlijking van de missie en visie 
  (kort: een stimulerend bestuursmodel)
7 I  Ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen en zicht hebben op de 
  ontwikkeling daarvan. (kort: kwaliteitszorg)

Gezien de actuele (landelijke) ontwikkelingen en het gevoerde overleg met de besturen, zal binnen  
de inhoudelijke domeinen een aantal acties worden geprioriteerd. Deze acties zijn met name gericht 
op het versnellen van het proces om tot inclusiever onderwijs te komen en op deze wijze het aantal 
verwijzingen terug te dringen.

Schoolbesturen en de SWV’en hebben beide wettelijke taken en verantwoordelijkheden om Passend 
Onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te realiseren. De verantwoordelijkheden 
voor individuele schoolbesturen en het SWV liggen in elkaars verlengde. Waar de schoolbesturen  
zorgplicht hebben en verantwoordelijkheid dragen voor de basis- en extra ondersteuning aan  
leerlingen in de school, hebben de SWV’en de wettelijke verantwoordelijkheid voor een dekkend  
aanbod van voorzieningen in de regio, het verstrekken van toelaatbaarheidsverklaringen tot het S(B)O 
en de samenwerking met gemeenten en zorg voor de beleidsmatige afstemming met jeugdhulp.
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Formeel traject om te komen tot een wettelijk vastgesteld ondersteuningsplan
• Instemming OOGO1 
• Advies RvC2

• Instemming OPR3

• Instemming ALV4

• Bestuur5 maakt het plan gereed 
• Besluit bestuur vaststelling (na advies en instemming) 
• Definitief ondersteuningsplan gaat naar Inspectie van Onderwijs 

VOORBEREIDEND - VOORJAAR 2021

Input verzamelen
 1 I  OPR 10 juni 2021
 2  I  Specificatiebijeenkomst 23 juni 2021
 3 I  ALV 17 en 30 juni 2021
 4 I  Specialistenoverleg 7 juli 2021
 5  I  Bronnenonderzoek 

NA ZOMERVAKANTIE 2021

 6  I  Stafbureau heidag 9 september 2021
 7  I   OPR 14 september 2021
 8  I  ALV 23 september 2021
 9  I  Bijeenkomsten schooldirecties en medewerkers passend onderwijs 5,7, 12 en 13 oktober 
 10  I  Bijeenkomsten gemeenten 8 en 22 november 2021
 11  I  Bijeenkomsten ouders 8 en 22 november
 12  I  Specificatiebijeenkomst 17 november 2021
 13  I  Raad van Commissarissen 18 november 2021
 14  I  Themabijeenkomst OPR, ALV, RvC en Directeur Bestuurder
 15  I  Bijeenkomsten voor SWV VO en VO scholen (nog te plannen)
 16  I  2 extra bijeenkomsten ALV 

PROCES TOEWERKEN NAAR EEN 
NIEUW ONDERSTEUNINGSPLAN

1 I  OOGO = Op overeenstemming gericht overleg gemeenten. OOGO alle gemeenten in het samenwerkingsverband 
 overleggen met het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat 
 over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, 
 het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.
2 I Raad van Commissarissen (RvC): Het onafhankelijk toezichthoudend orgaan en tevens werkgever van het bestuur 
 van de vereniging. 
3 I De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het 
 Ondersteuningsplan van het SWV. De OPR volgt in de tussenliggende jaren ook de voortgang van het 
 Ondersteuningsplan.
4 I ALV Algemene Ledenvergadering (ALV): het orgaan van de Vereniging bestaande uit stemgerechtigde 
 vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen van het samenwerkingsverband. 
5 I Bestuur: de Directeur-Bestuurder (DB) is het bevoegd gezag van de vereniging.
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Input verwerken en doelen stellen
 17  I  OPR 3 november 2021
 18  I  ALV 11 november 2021

Schrijven ondersteuningsplan
 19  I  Bepalen vormgeving
 20  I  Schrijven van het ondersteuningsplan
 21  I  Eventuele correcties doorvoeren

Hiervoor wordt de gehele planperiode benut met een uiterlijk deadline: 31-1-2022

Vaststelling
Formeel traject 

Openbaarmaking
Publicatie ondersteuningsplan 
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SWV Helmond-Peelland PO

Berkveld 19

5709 AE Helmond

0492 511 232

po@swv-peellandpo.nl

www.po.swv-peelland.nl

http://www.po.swv-peelland.nl

