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Inleiding  
 
Het samenwerkingsverband vo Lelystad staat de komende jaren voor een stevige ontwikkel- 

opdracht. De reguliere scholen voor voortgezet onderwijs gaan zich doorontwikkelen tot 

scholen waar een kwalitatief hoogstaand aanbod aan passend onderwijs is gerealiseerd. Dat 

kan het reguliere vo niet alleen en daarbij wordt het intensief ondersteund door het voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) en de gemeente Lelystad.  De beschikbare vso expertise wordt 

geïnventariseerd en beschikbaar gesteld aan de reguliere scholen. Condities daarvoor gaan we 

ontwikkelen. Zo gaan we op weg naar meer samenwerking tussen de scholen voor voortgezet 

onderwijs (vo) en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het ontschotten van 

de systemen, onder meer door werk te maken van maatwerkarrangementen.  We gaan meer 

en concreet werk maken van de doorontwikkeling van de scholen voor vo. Zij maken concreet 

en zichtbaar werk van het verruimen van de mogelijkheden voor onderwijs en ondersteuning 

om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden binnen het reguliere vo. 

Daar waar de grenzen van de regulier scholen in beeld komen is vso beschikbaar. De 

mogelijkheden van kortdurende plaatsingen gaan we onderzoeken. De routes om naar het vso 

te komen zijn herzien en opnieuw ingericht.  

 

Financieel verkeert het samenwerkingsverband in zeer zwaar weer. Met een deelname- 

percentage van 7,70 % zijn we landelijk het swv met het hoogste deelname aan vso. Dit 

deelnamepercentage gaan we door maatregelen en ontwikkelingen de komende vier jaar 

halveren. We willen er duidelijk over zijn dat een deel van de populatie van ons 

samenwerkingsverband veel baat heeft bij onderwijs in het VSO en ook niet in staat is om 

onderwijs in een reguliere omgeving te volgen.  

 

Het swv heeft niet alleen een inhoudelijke taakstelling, ook financieel verbinden we ons aan 

het bereiken van een aantal doelstellingen. 

 

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het huidige beleid zijn: 

1. Het gefixeerde bedrag à € 185 per leerling uit de lichte ondersteuning wordt niet 

langer automatisch uitgekeerd aan de reguliere vo scholen. In het eerste jaar wordt 

het bedrag nog pondsgewijs uitgekeerd per school nadat per school afspraken zijn 

gemaakt over de besteding.  

2. Na het eerste jaar kan in de verdeling van middelen rekening worden gehouden met 

ambities en specialismen per school. Er worden per school resultaatafspraken 

vastgelegd. 

3. Met elke school worden jaarlijks aan de hand van het schoolondersteuningsprofiel 

resultaat- en ontwikkelafspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd, gemonitord en 

gedeeld in het directieoverleg. 

4. Er komen professionaliseringsbijeenkomsten voor de ondersteuningscoördinatoren.  

5. Met vso zmlk, sbo, bao, vo en pro worden de mogelijkheden voor samenwerking in 

een 10-14 project onderzocht. 

6. Met het vso worden afspraken gemaakt en vastgesteld over de wijze waarop zij 

reguliere scholen gaan ondersteunen bij de opvang van leerlingen met 

ondersteuningsvragen. 

7. De toeleiding naar het speciaal onderwijs loopt via het loket passend onderwijs. Het 

loket werkt in opdracht van het bestuur van het swv.  

8. Het loket bestaat uit twee onafhankelijke inhoudelijk gedragsdeskundigen en wordt 

waar nodig aangevuld met deskundigen betrokken bij specifieke casuïstiek. Het loket 
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adviseert de directeur bestuurder of een leerling in aanmerking komt voor een 

toelaatbaarheidsverklaring (tlv) of een arrangement. Toewijzing van een tlv en advies 

aan ouders en scholen wordt gescheiden, het loket heeft een toewijzingsfunctie en 

een adviesfunctie. 

9. De geldigheidsduur van een tlv is in principe niet langer dan 2 jaar en tot maximaal het 

schooljaar waarin de leerling 20 wordt. Wanneer bij aanvang al duidelijk is, dat een 

leerling door de zware ondersteuningsbehoefte niet aan het regulier onderwijs kan 

deelnemen, wordt een tlv voor een langere periode afgegeven.  In een afgesproken 

ritme wordt wel door het loket de leerling gemonitord.  

10. Het grondprincipe is dat een leerling tijdelijk in het vso verblijft en wordt 

teruggeplaatst zodra dat mogelijk is. Deze informatie is bij toekenning van de tlv en de 

plaatsing van de leerling bekend bij de ouders. We werken aan meer maatwerk voor 

leerlingen in ene samenspel tussen vo en vso. Werkwijzen daarvoor ontwikkelen we in 

de praktijk. 

11. Voor leerlingen in het vso die ouder zijn dan 20 jaar beoordeelt het loket in hoeverre bij  
deze leerlingen sprake is van ondersteuning die bekostigd wordt vanuit jeugdhulp of  
vanuit onderwijs. Zolang er bij 20+ leerlingenperspectief is op duurzame uitstroom naar 
vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding en onderwijs hiervoor noodzakelijk is, zal onderwijs 
 worden ingezet. Vrijwel altijd is bij deze oudere leerlingen sprake van een samengesteld  
arrangement onderwijs en zorg. Voor deze leerlingen wordt een tlv afgegevens als daar  
voldoende redenen voor zijn. Voor 20+ leerlingen wordt door het swv en altijd in samenspraak  
met de ouders, school en gemeente een maatwerk arrangement opgesteld. Voor leerlingen  
boven de 20 jaar wordt door het swv en altijd in samenspraak met de ouders en gemeente  
een maatwerk arrangement opgesteld.1 

12. Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, maakt de  
school een ontwikkelingsperspectiefplan (opp). In dit opp beschrijft de school de onderwijsdoelen 
voor die leerling en welke extra ondersteuning de school biedt en de extra begeleiding voor de  
leerling. De school overlegt met de ouder over de invulling van het opp.   

13. Leerlingen die zeer speciale of intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen naar het 

voortgezet speciaal onderwijs. Het loket beoordeelt in hoeverre een plaatsing nodig is.  

14. Mandatering van de bevoegdheid tot toekennen van een toelaatbaarheidsverklaring is 

niet toegestaan aan de deskundige die adviseert over diezelfde tlv-beslissing. 

15. Handelingsgericht arrangeren leidt tot individuele beoordeling. Het is niet langer 

noodzakelijk concrete criteria voor toelating in het ondersteuningsplan op te nemen. 

Duidelijk is langs welke lijnen (school-loket-directeur-bestuurder) de besluitvorming 

plaatsvindt. Dit wordt in een stroomdiagram verhelderd op de website. 

16. De aanvraag voor een herindicatie wordt gecoördineerd door het loket, een 

vertegenwoordiging van het loket bezoekt de scholen voor vso voor het gesprek over 

de lengte en de doelstellingen van de herindicaties. De medewerker is gemandateerd 

voor het toekennen van een tlv. 

17. De termijnen voor het aanleveren van documenten en aanvragen worden strikt 

aangehouden.  

18. Het swv gaat uitvoering van arrangementsklassen monitoren. De bekostiging verloopt 

voortaan via het swv. 

 

                                                           
1.In de Wet op de expertisecentra (art. 39, vierde lid) staat dat leerlingen toegang hebben tot het vso tot en met het schooljaar waarin  
ze twintig jaar worden. Een leeftijdsgrens lager stellen dan twintig jaar is in tegenspraak met de wet. Het swv handelt in het belang van  
de leerling en zal dus per geval afwegen of het in het belang is van de leerling om de vso-school te verlaten en een volgende stap te maken.  
Als dit niet in het belang is van de leerling, zal het swv niet weigeren de leerling toe te laten tot de vso-school op grond van het overschrijden  
van een leeftijdsgrens. 
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19. Van elke reguliere school is een ondersteuningsprofiel beschikbaar en vanaf 1 

december 2018 gepubliceerd op de website van elke school. 

20. Er wordt op SWV-niveau in 2019 een systeem voor kwaliteitszorg ingevoerd.  

 

Een swv stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan (op) vast. Dit plan 

beschrijft de koers en organisatie van Passend Onderwijs voor alle leerlingen in de leeftijd van 

12 t/m 20 jaar in de regio Lelystad. Afgeleid van dit ondersteuningsplan wordt per jaar een 

uitvoeringsplan geschreven. 

 
Naast het ondersteuningsplan zijn op beleidsniveau de volgende documenten van belang: 

 Afgeleid van het ondersteuning plan geldt voor elk schooljaar een vastgesteld jaarplan dat  
leidend is voor de te behalen resultaten en de werkzaamheden in dat jaar. 

 De schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen het swv. In de schoolondersteunings- 
profielen staan de mogelijkheden, beperkingen en ambities van de scholen beschreven. De  
profielen vormen de basis voor het dekkend netwerk van voorzieningen; 

 De afzonderlijke schoolplannen en/of schoolgidsen van de scholen behorend bij het swv. Daarin  
wordt de relatie beschreven met de ondersteuning, die door de school zelf en door ons swv kan  
worden geboden. 
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Hoofdstuk 1. Onze organisatie 

 
1.1 Rechtspersoon 
 

Volgens de wet organiseert het swv een boven bestuurlijk en samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de besturen en scholen. Dit geschiedt zodanig, dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs (artikel 18a, wet 

Passend Onderwijs). De schoolbesturen die het swv vormen, hebben zich daarvoor georganiseerd 

in een stichting. De stichting draagt de naam stichting swv vo Lelystad en heeft haar zetel in 

Lelystad. De stichting kent als orgaan de raad van toezicht. Daarnaast kent de stichting een 

directeur-bestuurder, die belast is met door de raad van toezicht gemandateerde taken en 

bevoegdheden. De notariële akte is gepasseerd bij notariaat Van Binnerts op Gorp Malherbe op 

19-01-2016. Het SWV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59086246.  

 

 
1.2 Regio 
 

Het swv strekt zich uit over de gemeente die is aangewezen bij ministeriële regeling, zijnde de 

gemeente Lelystad. Deze gemeente telt drie scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) (één 

brinnummer) en een school voor praktijkonderwijs (pro).  

 

 
1.3 Samenwerkingspartners 
 
Het swv vo Lelystad bestaat uit vier besturen: 
 
Nr. BG Naam     Straat corresp.  Postcode  Plaats  
30882 St. Eduvier Onderwijsgroep  Postbus 2344  8203 AH Lelystad 
40687 St. Aeres Groep    Postbus 245  6710 BE Ede Gld 
41659 St. Voortg. Onderw. Lelystad  Postbus 2310  8203 AH Lelystad 
42552 St. Sch.gr. Op. Onderw. Lelystad  Postbus 2451  8203 AL  Lelystad 
 
 
1.4 Bestuurlijke vormgeving 
 

Alle schoolbesturen voor vo en vso met scholen en/of locaties in het voedingsgebied van het 
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad zijn aangesloten bij het swv vo Lelystad. De 
aansluiting is geformaliseerd in een stichtingsvorm. De directeur-bestuurder (db) van het 
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de 
wettelijke taken van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de 
stichting. Hoofdtaken zijn het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan, inclusief het 
voeren van afstemmingsoverleg met externe partners, de interne en externe communicatie, de 
monitoring van kwalitatieve ontwikkelingen en kwantitatieve resultaten op basis van een cyclus 
van planning en control. Hij geeft op verschillende niveaus sturing aan het samenwerkingsverband 
en werkt samen met de directeuren van de scholen aan de uitvoering en doorontwikkeling van het 
strategisch beleid. Daarnaast is hij belast met de door het bestuur gemandateerde taken en 



 

 
SWV VO Lelystad 24-03 Ondersteuningsplan 2019-2022 def.  Pagina 9 van 44 

 

bevoegdheden en legt hij verantwoording af aan de raad van toezicht van het swv. De directeur-
bestuurder laat zich ondersteunen door een bescheiden stafbureau.  

 
 

1.5 De raad van toezicht (rvt) 
 

De raad van toezicht functioneert binnen de stichting met een eigen verantwoordelijkheid en een 
vastgestelde rol. De rvt oefent zijn taken uit op basis van een toezichthoudend bestuursconcept en 
fungeert als intern toezichthouder. De rvt ziet toe op de uitvoering van de taken die aan de db 
samen met schooldirecties zijn gemandateerd.  
 
Kernelementen van de toezichthoudende taak zijn:  

 toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen.  

 vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het 
bestuursverslag en de jaarrekening) en het strategisch beleid en eventueel andere daartoe 
binnen het bevoegd gezag daartoe aangewezen besluiten.   

 aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. 

 inrichting van het bevoegd gezag, ten minste door middel van een goedkeuringsrecht ten 
aanzien van statutenwijziging.  

 het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder. Daaronder is ten minste 
begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, 
ontslag en beloning.  - met raad terzijde staan van de directeur-bestuurder en fungeren als 
klankbord.  

  

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van het swv en het 
behalen van de doelen van het swv.  De raad van toezicht heeft één lid dat namens de opr een 
zetel in de raad van toezicht bekleedt. De rvt komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar. De db 
draagt in samenspraak met de voorzitter zorg voor de agenda en het verslag. 

 
 
1.6 Deelnemende scholen 
 
Het SWV VO telt 7 scholen/ BRIN-nummers: 
 
BRIN  v(s)o Naam    adres   postcode
 Gemeente 

23HU00  vso Eduvierschool De Anger  Schoener 1109  8243 TC Lelystad  

23HU06  vso Eduvierschool De Rede  Zuigerplasdreef 204  8223 EX  Lelystad 

23HU09  vso Eduvierschool Het Aurum Kofschip 2  8223 EZ  Lelystad 

18PR00  vo De Steiger school voor PrO Griend 5001  8225 TZ  Lelystad 

25GV07  vo Aeres VMBO Lelystad  Tjalk 2558  8232 MB Lelystad 

00ZO00  vo ISG Arcus   Lindelaan 99  8224 KR Lelystad 

18DQ00  vo SGM Lelystad (SGL)  Kofschip 1  8223 EZ  Lelystad 

18GC00  vo SGM De Rietlanden  Grietenij 2202  8233 BZ  Lelystad 

15MR00 vso De Zevenster   De Doelen 1011  8233 GP Lelystad 
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1.7 Kengetallen per 1 oktober 2018  
 

Het SWV telt 4691 leerlingen die het voortgezet onderwijs in de regio bezoeken. Voor het vso is de 

verdeling van de leerlingenaantallen als volgt:  

 

 Cat I Cat II Cat III Tot. 

Eduvierschool De Anger  225   225 

De Zevenster 53 1 5 59 
     

Schema 2: leerlingenaantallen VSO per 1 oktober 2018 

 

` 1.7 Leerlingontwikkeling vanaf 1 oktober 2014   
 

 LWOO PrO 
Vso 

Cat 1 
Vso 

Cat 2 
Vso 

Cat 3 
 

Overig vo 
 

Totaal vo 

1-10-2014 451 247 
 

308 
 

5 
 

21 
 

3700 
 

4732 
 

1-10-2015 442 255 
 

309 
 

4 
 

21 
 

3801 
 

4832 
 

1-10-2016 426 249 
 

317 
 

4 
 

15 
 

3835 
 

4846 
 

1-10-2017 401 235 
 

321 
 

5 
 

13 
 

3764 
 

4739 
 

1-10-20182 397 2313 
 

317 
 

5 
 

13 
 

3728 
 

4691 
 

Schema 3: leerlingontwikkeling vanaf 1 oktober 2014 
 

1.8 De verdere organisatie van SWV VO 24.03 
 
1.9.1 De Ondersteuningsplanraad (opr) 
De opr is het medezeggenschapsorgaan van het swv vo. Ouders, leerlingen en docenten hebben 
medezeggenschap over het beleid en de verdeling van de middelen van het 
samenwerkingsverband. De opr heeft via de wet Passend Onderwijs de taak om minimaal eens per 
vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het swv vo. De opr denkt mee over 
belangrijke thema’s en helpt bij het bewaken van de doelen die het swv vo heeft gesteld. De opr 
bestaat uit 8 personen, één personeelslid per schoolbestuur en één lid namens de ouders per 
schoolbestuur. Eén lid van de opr heeft een zetel in de raad van toezicht. De opr handelt in 
overeenstemming met het ‘Reglement Ondersteuningsplanraad Stichting 24.03 VO Lelystad’ en 
het ‘Medezeggenschapsstatuut Ondersteuningsplanraad samenwerkingsverband Stichting 24.03 
vo te Lelystad’. Deze stukken kunnen worden geraadpleegd op de website van swv vo Lelystad. 

                                                           
2 Voorlopige cijfers 
3 Peildatum cijfers 1.10.2018 bij DUO 
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1.9.2 Het directeurenoverleg (do) 
 
Eens per maand komen de directeuren van de scholen samen met beleidsmedewerkers van het 
swv en de directeur-bestuurder bij elkaar in een directeurenoverleg. In dit overleg worden de 
koers en de activiteiten van het samenwerkingsverband vertaald in concrete acties en 
maatregelen. Het directeurenoverleg is een essentiële schakel in de ontwikkeling en de uitvoering 
van het beleid. Het ondersteuningsplan is besproken met het directeuren overleg en ter 
instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (opr). 
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Hoofdstuk 2. Uitgangspunten 
 
2.1 Missie 
 
Het swv stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
binnen, tussen de scholen en aanpalende partijen te realiseren. Dit gebeurt zodanig, dat 
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen, die extra 
ondersteuning behoeven een zo passend mogelijk aanbod in het onderwijs krijgen. Ons principe 
is dat elke kind de kans krijgt om in het regulier voortgezet onderwijs een diploma te halen, 
tenzij de ondersteuningsvragen van een leerling dermate complex zijn dat plaatsing in een 
gespecialiseerde schoolomgeving noodzakelijk is.  
 
 
2.2 Visie 
 
Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en indien nodig de ondersteuning 
krijgt, die nodig is om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De scholen binnen het swv bieden 
kwalitatief goed onderwijs als basisvoorziening. In het onderwijsaanbod is ook sprake van een goed 
functionerende ondersteuningsstructuur en goed toegeruste scholen en leerkrachten. 
Kwalitatief goed onderwijs betekent voor ons het leveren van goede prestaties, aandacht voor 
talentontwikkeling, opbrengstgericht en handelingsgericht werken, kunnen omgaan met verschillen, 
doorgaande schoolloopbanen en een professionele lerende cultuur. 
 
 
2.3 Vereveningsopdracht 
 
Het swv heeft een stevige vereveningsopdracht. Voor de planperiode tot en met 2022 heeft het 
swv zich tot taak gesteld om het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs te halveren. 
Dit houdt in dat het swv toewerkt naar op 1 oktober 2022 percentueel niet meer leerlingen in het 
speciaal onderwijs te hebben geplaatst dan 3, 85% (zie hoofdstuk 5). Door de totale krimp van het 
aantal leerlingen in de regio en de omvang van de huidige leerlingaantallen in het vso en de 
zittingsduur van deze leerlingen in het vso is deze verevening een kwestie van tijd en een lange 
adem. Nieuwe instroom van leerlingen in het vso beperken we, mede door de inspanningen van 
alle medewerkers in de scholen en het loket van het swv. Tussentijdse groei vindt nauwelijks 
plaats. De overheid compenseert tot 2019 de samenwerkingsverbanden die kampen met een 
negatieve verevening. Dit gebeurt op daarvoor vastgestelde afnemende percentages voor de 
teldata 1 oktober 2015 tot en met 1 oktober 2019.  
 
 
2.4 Uitwerking zorgstructuur 
 

Alle scholen hebben een in het eigen schoolondersteuningsprofiel uitgewerkte zorgstructuur. Basis 
van die structuur is een kwalitatief sterk onderwijsaanbod en pedagogisch klimaat op groeps- en 
schoolniveau. 
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2.5 Beleid 
 

 Het schoolondersteuningsprofiel is leidend (zie 3.2.1.). 

 Dankzij goede ondersteuning op de scholen, preventief werken, voortdurende  
kwaliteitsverbetering en een goede samenwerking tussen vo en vso, nemen de mogelijkheden  
voor de reguliere scholen voor vo om kwalitatief goed passend onderwijs te organiseren toe  
en neemt de uitstroom van leerlingen naar het vso af.  

 De financiële middelen van het swv worden zoveel mogelijk direct ingezet ten behoeve van de 
ontwikkeling in de reguliere scholen voor vo en arrangementen voor kinderen.  Daarover  

 door de db per school afspraken gemaakt en vastgelegd. Er vindt vanuit het swv monitoring op  

 de resultaten plaats. 

 Middels arrangementsklassen en pitstop creëren de scholen voor vo met hulp van het 
vso tussenvormen voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen (zie programma 2a).  

 Deze arrangementsklassen worden met steun van de gemeente gefinancierd. Voor de 

arrangementsklassen is een kwaliteitsmonitor ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. 

 Opvoed- en opgroeiondersteuning is integraal onderdeel van het totale zorg- en 

ondersteuningssysteem rond de school en het gezin. Scholen in het swv maken actief 

gebruik van deze voorzieningen en werkt nauw samen met deze partners. 

 Het realiseren van arrangementen voor kinderen en het gebruik maken van speciale 
voorzieningen worden gerealiseerd via het loket. 

 Het swv hecht veel waarde aan het arrangeren op maat en het zoveel als mogelijk 

tijdelijk plaatsen van leerlingen in het vso. 

 Een systeem voor kwaliteitszorg wordt ontwikkeld en geïmplementeerd in schooljaar 
2018-2019 

 

 
2.6 De ondersteuningsteams 

 
Iedere reguliere school voor voortgezet onderwijs beschikt over een ondersteuningsteam.  In 
samenspraak met de gemeente zijn ze onderzocht en op maat ingericht. Hiervoor is de 
werkagenda ondersteuning in en om school leidend. In de planperiode maken we collectief 
afspraken over functioneren en inrichting. Deze afspraken gaan we in 2019 blijvend 
implementeren binnen de scholen.  
 

 
2.7 Werkagenda zorg in en om scholen 
 
De gemeente, jeugd en gezinsteam en de samenwerkingsverbanden po en vo hebben een 
gezamenlijke werkagenda zorg in en om scholen opgesteld om de verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp te versterken. We gaan in 2018 verder invulling geven aan deze gezamenlijke 
werkagenda. Dit betekent het versterken van de ondersteuningsteams op school voor preventie en 
signalering om te komen tot een passend aanbod van groeps/individuele arrangementen 
onderwijs en jeugdhulp. In de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022, Uitvoeringsplan Jeugdhulp en 
LEA 2019-2022 wordt de ondersteuning in en om scholen verder uitgewerkt voor de periode 2019-
2022. Ook zal er gekeken worden of er aanpassingen nodig zijn op de huidige werkagenda. Er 
wordt begin 2019 gestart met de ontwikkeling van het aanvalsplan jeugdhulp en onderwijs. De 
voorgestelde instrumenten en bijbehorende middelen die hieruit voortkomen, zullen daar waar 
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mogelijk ook uit de LEA worden ingezet zodat een versterkende werking optreedt met aanpalende 
ontwikkelingen.  
Binnen dit thema staat de tweeledige ontwikkeling binnen het onderwijs van Lelystad centraal. Het 
terugbrengen van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het speciaal onderwijs en dus 
passend onderwijs krijgt in het reguliere po/vo én het samengaan van de drie brede 
scholengemeenschappen in één Campus. Uitgangspunt is dat elke leerling binnen Lelystad een 
onderwijsplek heeft die bij hem of haar past. Het doorontwikkelen van de huidige arrangementen 
binnen de verschillende scholen, versterking en verheldering van de positie van de ondersteuning 
binnen het onderwijs én de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs is nodig om voor 
alle leerlingen in Lelystad deze belofte waar te maken.  
 
 
2.8 Passend Onderwijs in relatie tot gemeentelijk beleid en jeugdhulp 

 
Onderwijshuisvesting  

De besturen/scholen geven aan welke aanpassingen voor de huisvesting van de scholen 

noodzakelijk zijn en leggen deze bij de gemeente voor. Dit onderwerp is verbonden met het OOGO 

over de onderwijshuisvesting.  

 
Leerplicht  

De samenwerking tussen de scholen en de leerplichtambtenaren van onze gemeente verloopt 

goed. Schoolverzuim is een belangrijk signaal en wordt door het onderwijs en gemeente Lelystad, 

onder meer in de actietafel thuiszitters aangepakt. In samenwerking met scholen, 

leerplichtambtenaar en het swv wordt uitvoering gegeven aan het protocol thuiszitters. Vier keer 

per jaar vindt er overleg plaats tussen het loket en leerplicht ten aanzien van de thuiszitters en 

leerplichtontheffingen om leerlingen te monitoren en afspraken en acties uit te zetten.  

 
Gemeenten: op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 

Het samenwerkingsverband voert een bij wet verplicht op overeenstemming gericht (OOGO) met 

de gemeente Lelystad. Het doel van het overleg is om de juiste afstemming te verkrijgen en te 

behouden ten aanzien van het ondersteuningsplan. Thema’s die in het overleg aan bod komen zijn 

onder andere onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht en afstemming passend onderwijs 

met zorg voor jeugd. Het OOGO wordt gevoerd volgens het model dat de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten samen met de PO- en VO-raad hebben gemaakt. Daarin staan de 

aandachtspunten voor de agenda opgenomen.  

 

Leerlingenvervoer in relatie tot passend onderwijs 

Voor leerlingenvervoer gelden de gemeentelijke verordeningen. De gemeente volgt daarin 

het landelijke beleid en streeft naar zoveel als mogelijk thuisnabij onderwijs.  

 
Relatie met jeugdhulp 

Het onderwijs wordt door gemeente gezien als een van de belangrijkste partners in het huidige 

stelsel. De visie van thuisnabij organiseren sluit aan bij de werkwijze van het swv. De meerwaarde 

van een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp komt ten goede aan de leerlingen 

met als doelstelling om preventief werken te bevorderen, direct en laagdrempelig 

opvoedondersteuning in te schakelen en de verbinding onderwijs en jeugdhulp te bewerkstelligen. 
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Hoofdstuk 3. Een dekkend netwerk 
 
3.1 Zorgplicht  
 

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Deze wettelijke verplichting houdt in dat scholen en 

schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de onderwijsontwikkeling van ieder kind, dat zich 

schriftelijk bij hen aanmeldt. De zorgplicht zoals beschreven in de wet Passend Onderwijs treedt 

in werking als de school waar de leerling wordt aangemeld met de ouders vaststelt, dat sprake is 

van een behoefte aan extra ondersteuning. In eerste instantie ligt de zorgplicht op de eigen 

school, maar als dat niet lukt op een andere school. Schoolbesturen en scholen werken daartoe 

gezamenlijk in een samenwerkingsverband (swv). Het swv heeft de verantwoordelijkheid en 

beschikt over de middelen om de uitvoering van de zorgplicht binnen de wet Passend Onderwijs 

te realiseren. 

 

Voor alle leerlingen biedt het swv een passende onderwijsplek. Het bevoegd gezag van de school 

is verantwoordelijk voor plaatsing van alle leerlingen waarvoor extra ondersteuning nodig is. De 

school heeft zorgplicht voor alle leerlingen met een vraag om extra ondersteuning die zich 

schriftelijk aanmelden.  De schoolbesturen investeren in een sterk professioneel team van 

medewerkers en het versterken van de ondersteuningsstructuur in en om de scholen. Hierbij 

passen onze afspraken over de basisondersteuning op elke school.  
 

 

3.2 Het schoolondersteuningsprofiel 

 

De scholen van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad willen dat iedere leerling de 

ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol deel te kunnen nemen aan het onderwijs.  

Centraal daarbij staat de vraag: “Wat heeft een leerling nodig?”. Het denken en handelen vanuit  

mogelijkheden is leidend.  

 

Kwalitatief goed onderwijs is onze basis voor passende ondersteuning. Door het aanbieden van diverse 

ondersteuningsmogelijkheden spelen we in op uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

We zijn hierin ambitieus en leggen de ondersteuningslat hoog. Verwijzen naar het voortgezet speciaal  

onderwijs gebeurt alleen als dat echt nodig is. Een principe waar we achter staan maar wat tegelijkertijd 

noodzaak is omdat onze regio te maken heeft met een forse negatieve verevening.  

 

 

3.2.1 Functie schoolondersteuningsprofiel (sop) 

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (sop) opgesteld waarin beschreven staat welke 

ondersteuning de school biedt en hoe dat is ingevuld, georganiseerd en uitgevoerd. Het sop geeft niet  

alleen de mogelijkheden maar ook de grenzen van deze ondersteuning aan. Voor ouders die een  

passende onderwijsplek zoeken voor hun kind biedt het sop belangrijke informatie. Ook partners van  

de school, zoals de basisscholen, andere v(s)o-scholen, leerplicht en jeugdhulp, biedt het duidelijkheid  

over wat zij kunnen verwachten van de verschillende scholen binnen het swv. Voor het swv als geheel  

zijn de sop’s van belang in verband met de verplichting om tot een dekkend aanbod van ondersteuning  

en voorzieningen te komen binnen Lelystad. Door de schoolondersteuningsprofielen naast elkaar te  

leggen beoordelen we of ons swv voldoende dekkend is in het aanbod. Met elke school worden 

resultaatafspraken vastgelegd.  
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Het ondersteuningsprofiel bestaat uit 2 delen: 

1. De basisondersteuning: hierin is beschreven wat het niveau van ondersteuning is dat tenminste van  

alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. De afspraken over de invulling van de 

basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor 

 alle deelnemende scholen.  

2. De extra ondersteuning:  hiermee wordt bedoeld alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning 

en/of zorg die de basisondersteuning overstijgen. 

 

Het schoolondersteuningsprofiel is géén tweede zorgplan. Voor meer informatie over de wijze  

waarop bepaalde vormen van ondersteuning zijn uitgewerkt, wordt verwezen naar het zorgplan  

op de website van elke school. 
   

3.2.2 Basisondersteuning op de scholen van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs  

Lelystad  

 

1. De uitgangspunten van handelingsgericht werken (hgw) als basis voor ondersteuning 

 

Voor iedere school is handelingsgericht werken (hgw) de paraplu voor de ondersteuning.  

Voorop staan daarin: 

 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling. Dat betekent goed kijken naar én begrijpen wat de  

leerling nodig heeft. 

2. De ondersteuningsvraag van het team/de docent/de mentor. Dat betekent dat het team/ 

de docent/de mentor zich afvraagt wat hij/zij kan doen om de leerling in de klas goed te  

ondersteunen en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. 

 

Met hulp van de gemeente is de handelingsgerichte werkwijze breed binnen de scholen ingevoerd.  

Er is sprake van een gemeenschappelijk werkwijze, aanpak en taal zijn gewerkt om op een planmatige 

 manier leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierover wordt met elkaar voortdurend  

afgestemd en uitgewisseld.  

Alle medewerkers hebben een positieve houding in woord en daad ten aanzien van leerlingen met 

 specifieke onderwijsbehoeften. De mogelijkheden van de leerlingen zijn het vertrekpunt.  

Bij het signaleren van onderwijs en/of ondersteuningsbehoeften gaat school samen met de leerling  

en ouders4 na waar deze uit voort komen en wat mogelijke oplossingen zijn. Vervolgens wordt een  

antwoord gezocht op de volgende vragen:  

 Wat willen we bereiken, wat is het doel? 

 Hoe wordt dat bereikt? 

 Wie doet wat wanneer? 

 Wanneer en hoe wordt er geëvalueerd? 

Schoolbreed zijn de teams geschoold in handelingsgericht werken. Voor nieuwe medewerkers wordt  

scholing ingezet. HGW-deskundigheidsbevordering wordt ingezet. 
 
 
 

                                                           
  2. Waar in dit document ouders staat wordt bedoeld ouders/verzorgers 
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2. Zorg voor een veilig schoolklimaat, zowel voor leerlingen als medewerkers 

 
School zorgt voor een sociaal en veilig leerklimaat waarin zowel medewerkers als leerlingen in staat  
zijn om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Leerlingen voelen zich gekend en gezien, zij horen erbij en  
kunnen zichzelf zijn.  
Het team weet op welke wijze de veilige cultuur op school gerealiseerd wordt, wat daarin van hen  
verwacht wordt en handelt daarnaar. Beleidsafspraken hierover zijn schriftelijk vastgelegd5. 
Ook is vastgelegd welk gedrag van leerlingen verwacht wordt. Ouders zijn hierover geïnformeerd en  
worden zo nodig benaderd en betrokken bij het oplossen van problemen rond het gedrag van hun  
kind. Dat geldt ook bij conflicten.  

 
Verder zijn tenminste aanwezig: 

 Een verzuimprotocol, afgestemd met leerplicht en JGZ. 

 Een beleid om pesten tegen te gaan/pestprotocol. 

 Een vertrouwenspersoon. 

 Een veiligheidscoördinator. 

 Een ondertekend ‘convenant veilige en leefbare school’. 

 Afspraken voor het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

 Een privacy protocol. 

 

3. Partnerschap met ouders 

 
De school betrekt ouders als partner bij het onderwijsleerproces van hun kind. School en ouders  
zijn hier samen verantwoordelijk voor en het partnerschap draagt bij aan het schoolsucces van de  
leerlingen.  
Een duidelijke visie op partnerschap met ouders en een concrete invulling van de wijze waarop dit is  
ingevuld is hierin leidend voor alle medewerkers van de school.  
De school is het professionele kenniscentrum op gebied van onderwijs en opleiding. Ouders worden  
gezien als ervaringsdeskundigen van hun zoon/dochter, leerling van de school. Voor de school is het  
uitgangspunt dat de relatie tussen ouders en school gelijkwaardig en wederkerig is en dat elkaars  
deskundigheid wordt gewaardeerd en benut.  
De school neemt direct contact op met ouders zodra er zorgen of problemen zijn en zoekt samen met  
hen naar oplossingen. Ouders nemen direct contact op met school over relevante zaken over, van,  
voor hun kind. Alle stappen die gezet worden om ondersteuning in te zetten gaan altijd in overleg met  
leerling en ouders.  
In de schoolgids en/of het schoolplan is dit partnerschap en wat ouders en school van elkaar mogen  
verwachten helder beschreven. 

  
  

4. Docenten maken het verschil  

 
Ondersteuning aan leerlingen vindt primair plaats in de klas. De docenten zijn geschoold in het  
Omgaan met verschillen tussen leerlingen. Ze hebben didactische, pedagogische en organisatorische  
competenties om hun onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

                                                           
5 In het schoolondersteuningsprofiel van iedere individuele school is aangegeven in welk document dit beschreven is. 
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Bijvoorbeeld ten aanzien van verschillen in niveau, leerachterstanden/voorsprong, leervoorwaarden en 
ondersteuning in gedrag.  
Het goed kunnen inspelen op verschillen tussen de leerlingen is een uitdaging. Het vraagt van docenten  
om in een klas vol leerlingen het onderwijs af te stemmen op uiteenlopende onderwijsbehoeften.  
Daarom worden de medewerkers gestimuleerd, geschoold en gefaciliteerd om hierin van en met  
elkaar te leren. Daarnaast biedt de school: 

 Docenten-scholingstrajecten om deskundigheid te bevorderen. 

 Coaching-trajecten voor nieuwe docenten. 

 Passende materialen en methodieken voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.  

In het dyslexie/dyscalculie protocol is opgenomen hoe gesignaleerd en gediagnostiseerd wordt en  
ook hoe wordt omgegaan met leerlingen met vastgestelde dyslexie of dyscalculie. 

 
 

5. Mentoren als spil van de ondersteuning  

 
De mentor is de spil van de ondersteuning en heeft samen met vakdocenten en de afdelingsleider  
de zorg voor de dagelijkse begeleiding van de leerlingen in de klas. Bij eventuele problemen of  
andere signalen is de mentor het eerste aanspreekpunt, treedt hij ondersteunend en begeleidend  
op en stemt zo nodig af met vakdocenten, de afdelingsleider en/of leerling en ouders en andere  
betrokkenen. Iedere leerling heeft een mentor die voor de leerling het eerste aanspreekpunt is.  
Ook voor ouders is deze mentor het vaste aanspreekpunt. De mentoren zijn voor ouders en leerling  
goed bereikbaar en laagdrempelig. Zij kennen hun leerlingen en hebben goed in beeld wat speelt,  
zowel op school als in de thuissituatie. De individuele gesprekken met leerlingen en ouders  
(mentor-ouders-leerling) dragen hieraan bij.  
Verder is sprake van: 

 Een duidelijke mentor-taakomschrijving, waarin ook is opgenomen wat de grenzen van de  

begeleiding door de mentor zijn. 

 Facilitering in tijd om de taken goed uit te kunnen voeren. 

 Geschoolde en goed toegeruste mentoren. 

 
 

6. Pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod, gericht op leren en gedrag 

 
De school beschikt over mogelijkheden en materialen die ingezet kunnen worden voor leerlingen  
ter ondersteuning of versterking van schoolse of sociaal-emotionele vaardigheden. Het aanbod is  
afgestemd op de leerlingpopulatie van de school en gericht op zowel leren als gedrag. Het kunnen  
programma’s, trainingen of cursussen zijn. Of de inzet van expertise en/of begeleiding, of  
ondersteunende materialen.  

 
In ieder geval wordt geboden: 

 Sociale vaardigheidstraining. 

 Faalangst-vermindering-training. 

 Leren-leren: het aanleren van schoolse vaardigheden: agendabeheer, plannen,  

huiswerkvaardigheden, tas inpakken. 

 Weerbaarheidstraining. 

 Functionaris voor keuzebegeleiding/decaan. 

 Hulpmiddelen en materialen voor dyslexie en dyscalculie (zie ook onder punt 4). 
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7. Preventieve ondersteuning en curatieve zorg die de school biedt, samen met ketenpartners  

 
De school heeft een duidelijke interne ondersteuningsroute6 waarin de stappen van signalering tot  
extra ondersteuning helder zijn beschreven. Docenten en mentoren maar ook leerlingen en ouders  
weten bij wie ze terecht kunnen binnen de school voor hulp. De rollen en verantwoordelijkheden  
van interne ondersteuners zijn vastgelegd. 

 
De ondersteuningscoördinator geeft leiding aan de ondersteuningsstructuur op de school. Hij/zij 
 organiseert en coördineert de ondersteuningsactiviteiten en de ondersteuningsmogelijkheden.  
Hij/zij heeft kortelijnen met externe partners, en zorgt voor een effectieve samenwerking en afspraken.  
De ondersteuningscoördinator heeft een duidelijke taakomschrijving en verantwoordelijkheden.  
Hij/zij is goed toegerust en geschoold voor de functie en wordt door school voldoende gefaciliteerd,  
ook in tijd. De ondersteuningscoördinator heeft een duidelijke positie binnen de school, 
 is veelal onderdeel van het managementteam of is daarin vertegenwoordigd.  
De ondersteuning is hiermee verankerd in het beleid. In het ondersteuningsteam (OT) overleggen  
school en ketenpartners met als doel om advies te  
formuleren over passende ondersteuning, wat het aanbod hierin is van school, eventueel van  
externe partners en wat van ouders gevraagd wordt. De ondersteuningscoördinator leidt het 
ondersteuningsteam en bewaakt de voortgang. Leerlingen waarvoor advies of een tlv is aangevraagd  
zijn altijd besproken in het ondersteuningsteam. 
De ondersteuningscoördinator neemt deel aan de bijeenkomsten bij het samenwerkingsverband  
organiseert voor de zorg- coördinatoren van de scholen. 

 
 

8. School werkt structureel samen met externe partners   

  
Op school wordt snel en laagdrempelig ondersteuning geboden aan de leerlingen en/of hun ouders.  
Het Jeugd- en Gezinsteam (jgt) is nauw betrokken bij de school. Het jgt wordt ingezet als er zwaardere 
specialistische ondersteuning nodig is.  
De jeugdhulppartners bieden vooral zorg aan leerlingen waarbij sprake is van problematiek op  
meerdere leefgebieden. Hun inzet is erop gericht dat deelname aan school mogelijk blijft.  
De school heeft daarvoor heldere afspraken gemaakt met de jeugdhulppartners. Deze worden bewaakt  
door de ondersteuningscoördinator. In ieder geval is hierin opgenomen:  

 Van elke partner is vastgelegd welke ondersteuning en expertise geboden wordt, voor wie en  

op welke wijze deze kan worden ingezet; hoe en wanneer afgestemd en geëvalueerd wordt.  

 Er wordt handelingsgericht gewerkt. De ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn leidend.  

Diagnoses zijn uitsluitend ter ondersteuning daarvan. Ter ondersteuning van docenten/ 

mentoren wordt afgestemd wat een goede aanpak is binnen de klas.  

 De inzet is oplossingsgericht én normaliserend gericht.  

 Er is sprake van 1 kind 1 plan. Als een leerling een Ontwikkelings Perspectief Plan (opp) heeft,  

is de inzet van jeugdhulp daar onderdeel van. Bij evaluatiegesprekken van het opp is Jeugdhulp  

zonodig aanwezig.  

 Jaarlijks wordt met jeugdhulppartners de afspraken en de samenwerking geëvalueerd.  

                                                           
 4. In het schoolondersteuningsprofiel van iedere individuele school wordt hier aangegeven in welk document dit beschreven is. 

 
 



 

 
SWV VO Lelystad 24-03 Ondersteuningsplan 2019-2022 def.  Pagina 20 van 44 

 

 
 

9. Nauwgezet monitoren van de ontwikkeling van de leerlingen  

 

 
Elke school beschikt met Digidoor over een beveiligd digitaal systeem, waarin gegevens van de  
leerlingen beschikbaar zijn voor de medewerkers en (deels) voor de ouders en leerling. Het  
leerlingvolgsysteem heeft een belangrijke functie in o.a. communicatie en dossieropbouw en wordt  
ingezet om het handelingsgericht werken te ondersteunen.  
In het leerlingvolgsysteem wordt minstens vastgelegd: 

 ontwikkeling en vorderingen van de leerling. 

 onderwijs-en ondersteuningsbehoeften. 

 interventies en geboden ondersteuning. 

 verzuim en incidenten. 

 samenwerking met ouders.  

Docenten en andere professionals zorgen dat zij bekend zijn met de - voor hen relevante - inhoud  
van het leerlingvolgsysteem en benutten de informatie voor hun onderwijspraktijk.   
De school registreert de resultaten van ingezette acties en beoordeelt of deze effectief zijn geweest  
en wat de opbrengsten waren.   
Met behulp van het leerlingvolgsysteem wordt systematisch bijgehouden hoeveel leerlingen zijn  
uitgestroomd en afgestroomd. Per leerling wordt geanalyseerd wat de reden is van uit- of afstroom  
en of en op welke wijze dit voorkomen had kunnen worden. 
 
 

10. Zorgvuldige Overdracht 

 
Bij leerlingen met extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte die overstappen naar een andere  
school én bij afstromende leerlingen vindt altijd een “warme” (= uitgebreide mondelinge) overdracht  
plaats. Deze is erop gericht dat de ondersteuning en begeleiding die de leerling in de school van  
herkomst kreeg en ook nodig heeft op de nieuwe school, doorloopt na de overstap. School betrekt  
ouders en leerling bij de warme overdracht. Continuering van ondersteuning op een vervolgschool  
wordt afgestemd met de ketenpartner.   
Het betreft de overstap van: 

- primair onderwijs naar voorgezet onderwijs, 
- de ene school voor voortgezet onderwijs naar de andere school van voortgezet onderwijs en 
- de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs. 

Als daar behoefte aan is werkt de school actief mee aan een zorgvuldige overdracht voor de overstap  
naar het hoger beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.    
Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften worden vooraf door school samen met ouders en leerling en  
andere relevante betrokkenen in kaart gebracht. Dit wordt verwerkt in de schriftelijke informatie bij de 
aanmelding en aangevuld met mondelinge informatie bij de warme overdracht.  
Bij de overdracht van vo naar vso en vso naar vo worden de afspraken nageleefd die het  
samenwerkingsverband vo daarover heeft gemaakt.  
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11. Fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw, aangepaste werk- en instructieruimten 

 
De school biedt maatwerk waar dit nodig is, afgestemd op: 

 leerlingen met fysieke beperkingen en/of 

 langdurig zieke leerlingen, bijv. aangepaste roosters en thuis aanleveren van werk. 

Een leerling moet kunnen voldoen aan de veiligheidseisen die de school stelt t.a.v. machinegebruik e.d.  
 
 

12. Protocol voor verpleegkundige en medische handelingen 

     

Er is vastgelegd welke verpleegkundige en medische handelingen op de school mogelijk en welke  
onmogelijk zijn. Dit gebeurt per individu en aan de hand van een persoonlijk protocol, bijvoorbeeld  
bij medicijnverstrekking of diabetesinjecties.  

 
3.3 Samenhangend netwerk van onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen 
 
Regulier voortgezet onderwijs 

Het onderwijsaanbod van het regulier voortgezet onderwijs bestaat uit onderwijsvormen van 

praktijkonderwijs tot en met gymnasium.  De overige leerstromen worden enkelvoudig aangeboden.  

Binnen het reguliere onderwijs worden diverse vormen van extra onderwijsondersteuning geboden 

die is vastgelegd in de schoolondersteuningsprofielen. 

 
Samenwerking voortgezet (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

Alle leerlingen met een specifieke zorg -of specifieke ondersteuningsbehoefte worden besproken 
met vo en vso om tot passende arrangementen te komen of indien nodig tijdig een besluit te nemen 
over de plaatsing binnen het vso. Er worden arrangementen ingericht, die vallen onder de noemer 
‘flexibele schil’. Het streven is realisering van maattrajecten voor de specifieke 
ondersteuningsvragen, welke worden vastgelegd in een databank met good practices genaamd 
Arrangementenregistratie. De aanpak van de negatieve verevening, de versterking van de docent in 
het primaire proces en het verruimen van de mogelijkheden in de scholen voor regulier voortgezet 
onderwijs zijn de belangrijkste doelstellingen.  

 

Pitstop 

Het kan voor komen een school even vastloopt met een leerling, of de leerling loopt vast met de 

school. Soms is het dan nodig om zowel leerlingen als school even tijdelijk een time-out te bieden, 

hetzij om rust terug te laten komen, hetzij omdat beoordeeld moet worden of de leerling wel op de 

juiste plek zit. Door het realiseren van meer tussenvoorzieningen buiten de school, waar extra 

ondersteuning wordt geboden in de vorm van arrangementen, kunnen we de marges van het 

regulier voortgezet onderwijs verruimen. De arrangementsklassen zijn daarvoor een goed start maar 

dekken niet volledig de behoefte aan extra ondersteuning. Naast de arrangementsklassen zijn er 

andere vormen van ondersteuning én onderwijs dat is afgestemd op de ondersteuningsvragen nodig. 

Daarbij denken we aan een dekkend netwerk van (leer/werk) plekken binnen de stad voor kinderen 

in het regulier voortgezet onderwijs waar zij tijdelijk (extern) geplaatst kunnen worden. Zonder dat 

deze plaatsing inhoudelijk en financieel dezelfde lading heeft als plaatsing in het vso. Ook in een 

dergelijke plaatsing is samenwerking met gemeentelijke diensten als jeugdzorg en leerplicht een 

voorwaarde voor succes. We onderzoeken of Flevodrome hier een rol bij kan spelen. 
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Arrangeren 18+ 

Voor leerlingen in het vso die ouder zijn dan 18 jaar beoordeelt het loket in hoeverre bij deze 

leerlingen sprake is van ondersteuning die bekostigd wordt vanuit jeugdhulp of vanuit onderwijs. 

Zolang er bij 18+ leerlingenperspectief is op duurzame uitstroom naar vervolgonderwijs, arbeid of 

dagbesteding en onderwijs hiervoor noodzakelijk is, zal onderwijs worden ingezet. Vrijwel altijd is bij 

deze oudere leerlingen sprake van een samengesteld arrangement onderwijs en zorg. Voor deze 

leerlingen wordt een tlv afgegevens als daar voldoende redenen voor zijn. Uiteraard is hierbij sprake 

van samenwerking met de school waar de jongere onderwijs volgt. Hierin wordt met de gemeente 

samengewerkt.   

 

Leerlingen met epilepsie  

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen, als er sprake is van 

(dreigende) schoolproblemen en specifieke ondersteuningsbehoeften, rekenen op ondersteuning 

vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (lwoe). Het ministerie ocw financiert het 

lwoe rechtstreeks voor de landelijke ambulante onderwijskundige begeleiding van leerlingen met 

epilepsie. 

 

Samenwerking voortgezet onderwijs en mbo 
Op bestuurlijk niveau en op de werkvloer is sprake van samenwerking en afstemming met de mbo-
instellingen uit aanpalende regio’s. Er is een gezamenlijke actietafel waar door het swv, jgt, mbo, 
gemeente, leerplicht en teamleiders (risico) jongeren worden besproken. 
 
 
3.4 Loket Passend Onderwijs  

 

Met ingang van 1 oktober 2018 is de werkwijze van de commissie toelating (ct) ingrijpend veranderd. 

De toeleiding naar speciale voorzieningen loopt via het loket passend onderwijs. Het loket werkt in 

opdracht van het bestuur van het swv. Het loket passend onderwijs neemt de werkzaamheden van 

de commissie toelating over en gaat op een andere manier werken. In dit loket passend onderwijs 

worden de adviesfunctie (het voormalige expertise netwerk) en het advies over het afgeven van tlv’s 

of arrangementen niet door dezelfde personen gedaan.  Wel werken de medewerkers van het loket 

als team samen. Daarvoor is een tweewekelijks stafoverleg georganiseerd waarbij we casuïstiek, 

procedure en processen met elkaar afstemmen en werkzaamheden verdelen. Zo objectief en 

onafhankelijk mogelijk wordt het beleid uitgevoerd. Het loket bestaat voor de toelatingsfunctie uit 

twee inhoudelijk deskundigen en wordt waar nodig aangevuld met deskundigen betrokken bij 

specifieke casuïstiek. Zij adviseren de directeur bestuurder over het toekennen van een tlv. Het loket 

is uitvoerend aan het gestelde bestuursbeleid en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder 

van het swv. Er vindt regelmatig overleg plaats en waar nodig worden afspraken gepland met 

betrokkenen. 

 

1. Doelstelling Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) komt 
een medewerker van het loket naar de school om daar met de 
school te beoordelen in hoeverre deze aanvraag gehonoreerd kan 
worden. Het loket beoordeelt en registeert de kwaliteit van de 
aanvragen en de aard van de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling, zodat we op het niveau van het swv meer zicht 
ontwikkelen op de vragen en grenzen van de scholen.   
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2. Beoogde resultaten Vertrouwen op ingezette expertise: het opp is leidend. 

Aan tafel op school met ouders (en leerling). 

Het loket voert bestuursbeleid uit als onafhankelijk orgaan.  

Beschikt over een goed werkend en beveiligd administratief 
systeem.  

Beperkt administratieve last door een koppeling te maken met het 
eigen leerlingvolgsysteem van de scholen en gehanteerde systemen 
(Digidoor). 

 

3. Activiteiten Beoordelen van de aanvraag voor een tlv. 

Het geven van advies en consultatie bij complexe multidisciplinaire 
casuïstiek.   

Adviseren om leerlingen binnen het reguliere onderwijs te 
bedienen. 

Gesprekspartner voor het vo, de gemeente en het vso. 

 

4. Inzet van middelen Ondersteuningsbudget swv. 

 

5. Uitvoering Stafmedewerker van het loket, gedragswetenschappers, 
maatschappelijk werk en leerplicht (op afroep). 

 

6. Monitoring en rapportage Sturingsinformatie voor het systeem van kwaliteitszorg en het 
bestuur leveren. 

Kwartaalrapportages richting bestuur gekoppeld aan de gegevens 
uit Kijkglas. 

De monitoring van thuiszitters/leerplichtontheffingen. 

 

7. Resultaten Toename van het aantal (maatwerk) arrangementen. 

Beter zicht en meer invloed op hoogte en tijdspanne van de tlv’s. 

Geen overschrijding beschikbare budgetten voor zware 
ondersteuning. 

Terugdringen deelname vso. 

 
 

Het samenwerkingsverband heeft een nieuwe ondersteuningsroute uitgewerkt die in september 

2018 gepubliceerd is op de website en van start gaat. Deze route zal werkenderwijs worden 

bijgesteld.  

Een opp is altijd door de scholen samen met de ouders opgesteld. Het loket beoordeelt of er tijdig en 

voldoende advies bij het swv is ingewonnen en of de aanvraag volledig en terecht is (ontstijgt de 

ondersteuningsvraag van de leerling en/of de school het niveau van basisondersteuning).   

 

Om de deelnamepercentages aan het vso terug te dringen, wordt in deze gesprekken ook getoetst of 

voldoende onderzocht is of er lichtere vormen van ondersteuning mogelijk zijn. Er wordt vanaf 2019-

2020 met arrangementen gewerkt en er is voldoende collegiaal overleg tussen scholen. Zo wordt 

ècht samengewerkt rond leerlingenzorg.  Daarnaast verzorgen de medewerkers van het loket 

rapportages ten dienste van de besturen, zodat zij daarop het beleid kunnen aanscherpen en 

concreet sturing kunnen geven aan de leerlingenaantallen. Het loket is een uitvoeringsorgaan van 

het bestuursbeleid van het swv; haar objectiviteit en onafhankelijkheid dient gewaarborgd te blijven.          
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De adviesfunctie van het loket 

De adviesfunctie (het voormalige expertise netwerk) is beschikbaar voor advies en consultatie aan 

scholen, leerkrachten en ouders over handelingsgericht en planmatig werken in deze 

ondersteuningsroute. Het opstellen van OPP’s is de verantwoordelijkheid van de scholen en het loket 

beoordeelt in hoeverre de OPP’s voldoende informatie geven om te beoordelen in hoeverre een 

leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning en/of een TLV. Hiervoor worden criteria 

ontwikkeld. Voor het evalueren van OPP's, de (nieuwe) routing van dossiers en het oplossen van 

knelpunten in de advisering van ouders willen we de adviesfunctie inzetten. De periode t/m de 

kerstvakantie benutten we voor het uitwerken van het bovenstaande. Dat is nu nog niet klip en klaar 

geregeld. De adviesfunctie is erop gericht dat ook ketenpartners steeds bij de begeleiding in de 

school betrokken zijn. We rapporteren tweewekelijks in het stafoverleg aan elkaar welke activiteiten 

zijn en worden ondernomen en houden dat ook bij voor rapportage aan de RvT.  

 

Herbeoordeling leerlingen in het vso 

Het loket neemt de organisatie van de herbeoordeling op een nieuwe manier ter hand. In Kijkglas 

gaat het loket op zoek naar de leerlingen in het vso, die in aanmerking komen voor een 

herbeoordeling. Er wordt samen met de vso-school een eerste inventarisatie van de leerlingen 

gemaakt. Met de school wordt afgesproken op welke wijze zij zich kunnen voorbereiden op de 

bespreking en vervolgens vindt de bespreking ervan plaats op de school voor vso. Het loket gaat dus 

naar de school toe. Om de deelnamepercentages van het vso terug te dringen, wordt ook in deze 

gesprekken tevens getoetst of onderzocht of er lichtere vormen van ondersteuning mogelijk zijn. Het 

loket levert op die wijze een bijdrage aan het actief terugplaatsingsbeleid. Per 1 oktober, 1 februari 

en 1 juni rapporteert het loket aan het bestuur over het verloop van de procedure en de 

leerlingenaantallen.  

 

Extra ondersteuning en arrangeren 

Arrangementen zijn het resultaat van de samenwerking tussen regulier onderwijs, het vso, jeugdhulp 

en natuurlijk ook de ouders/leerlingen. We maken altijd afspraken over de duur en de beoogde en 

behaalde resultaten van een arrangement. Is er sprake van extra ondersteuning, dan wordt er altijd 

een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) gemaakt voor de leerling.  

 

Toeleiding naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

Is extra ondersteuning of een arrangement in de school niet voldoende, dan kan het vso dat wél zijn. 

Het loket is tijdig betrokken bij casuïstiek en bespreekt met de school aan de hand van een gesprek 

over het opp en de kwaliteit van het doorlopen proces, welk arrangement in en/of buiten de 

reguliere school voor deze leerling van toepassing kan zijn.   

Binnen het swv is het mogelijk om naar speciale vormen van onderwijs door te stromen. Hiervoor is 

een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het swv. Het arrangement of de tlv is in beginsel 

tijdelijk van aard. Het loket spreekt met de school en de ouders de duur van het arrangement af, de 

beoogde doelstellingen en de wijze waarop dit bereikt wordt geëvalueerd. Daarmee krijgt een 

leerling een specialistisch arrangement, met afspraken over de duur van de plaatsing en de beoogde 

doestellingen in het vso. 
 

LWOO 

Samenwerkingsverbanden kunnen de procedure rond lwoo aanpassen op dossierinhoud, criteria en 

screenings- en testinstrumenten en duur van de Aanwijzing. Zij kunnen de landelijke criteria blijven 

hanteren, maar het is ook mogelijk om zelf criteria voor de toewijzing van lwoo op te stellen. Het 
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bestuur van het swv vo Lelystad heeft de landelijke criteria voor lwoo nog niet losgelaten en blijft 

vooralsnog de middelen voor lwoo op individuele leerling basis toekennen. Ook heeft het bestuur 

besloten om, ondanks de aantallen, binnen het daarvoor bestemde budget te blijven. Een deel van 

dit budget wordt benut om de begroting van het swv in evenwicht te houden. 

Ingaande kalenderjaar 2020 wordt mogelijk opting out aangevraagd. Dit betekent dat in schooljaar 

2018-2019 verder onderzocht zal worden op welke wijze het swv nieuwe afspraken maakt over de 

inzet van middelen, over de verantwoording, de evaluatie en de monitoring m.b.t. het toewijzen van 

lwoo.  Mocht opting out niet gerealiseerd zijn, dan is het swv voldoende voorbereid op de landelijke 

invoering van de nieuwe wetgeving in 2021. 
 

  Praktijkonderwijs (PrO) 
Praktijkonderwijs vormt een belangrijk onderdeel van ons regulier voortgezet onderwijs.  Het doel 
van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. Maatwerk en 
gepersonaliseerd leren zijn kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat 
hij of zij kan en graag wil. Theorie wordt tot leven gebracht en verdiept door middel van praktische 
vakken en stages. 
Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerlingen belangrijke 
thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo 
goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij. 
Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken maar vooral door te doen. In de 
bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Een goede stage is vaak de 
basis voor een reguliere baan.  Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct 
door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo voor een vervolgopleiding.  

  
Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de 
traditionele manier. In het praktijkonderwijs leren leerlingen niet alleen uit boeken en online, maar 
vooral door te doen. In de praktijk dus. Leerlingen met het advies praktijkonderwijs hebben in 
vergelijking met leeftijdsgenoten vaak een achterstand, met name op het gebied van taal en 
rekenen. Om toegelaten te kunnen worden tot het praktijkonderwijs is een Toelaatbaarheids-
verklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) nodig. Sinds 1 januari 2016 zijn de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs verantwoordelijk voor het afgeven van deze TLV PrO. Ons swv hanteert daarvoor 
landelijk vastgestelde criteria.  
 

3.5 Toelaatbaarheid - toegang tot pro en vso 

 
Toelaatbaarheid speciale voorzieningen (vso) 

Om een leerling naar een speciale voorziening te laten gaan is een tlv vereist die door het swv wordt 
afgegeven. Het Loket adviseert hiertoe de directeur bestuurder. Voor de zware 

ondersteuningsvoorziening vso bestaan er drie categorieën van arrangementen waaraan de overheid 

vaste bedragen heeft gekoppeld: 

 Categorie 1: leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften betreffende omgang en 

gedrag, langdurig zieke en zeer moeilijk lerende leerlingen; 

 Categorie 2: leerlingen met een lichamelijke beperking; 
 Categorie 3: leerlingen die meervoudig gehandicapt zijn. 

In 2019 gaan we over tot het standaard bekostigen op categorie 1, tenzij blijkt dat een hogere   

categorie noodzakelijk is. 
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Monitoring 

Voor de sturing en inrichting van het swv is de monitoring van kengetallen, leerling stromen en 
casuïstiek van groot belang. Het loket draagt zorg voor de actuele gegevens en rapporteert deze, 

voorzien van een managementletter, conclusies en aanbeveling in november, februari en juni aan 

het bestuur.  
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Hoofdstuk 4. Alle leerlingen naar school 
 
4.1 Doorgaande schoolloopbanen 
 

De overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) is een belangrijk moment in  

de schoolloopbaan van een kind. Bijzondere aandacht wordt daarbij gevraagd voor leerlingen 

waarvoor in het po of in het speciaal onderwijs (so), maar ook in het speciaal basisonderwijs (sbo), 

een opp is gemaakt en extra ondersteuning is geboden. De toeleiding van leerlingen uit het sbo naar 

het vo wordt vanuit de praktijk vormgegeven en zal leiden tot een nieuwe toelatingsprocedure. 

Schoolbesturen po en vo slaan daartoe de handen ineen en ontwikkelen in 2018-2019 een nieuwe 

procedure voor de reguliere leerlingen. De leerlingen met een specifieke zorg- of specifieke 

ondersteuningsbehoefte zijn in het po al tijdig (in groep zeven) in beeld. Het loket brengt deze 

leerlingen in beeld en vanuit de adviesfunctie worden gesprekken met de basisscholen over deze 

leerlingen gevoerd. Speciale aandacht krijgt de doorstroom van leerlingen uit het sbo en het sol 

richting vso.   

 
De ouders en leerlingen worden goed geïnformeerd over de overgang naar het vo, de advisering 

door het basis- en speciaal onderwijs en de afname van toetsen en/of testen bij leerlingen. 

Ook worden ouders betrokken bij de procedure van aanmelding, toelating en plaatsing van 

leerlingen.  

Deze route is essentieel in de monitoring van de leerlingenstromen naar het vso, tijdige 

voorbereiding met het vo en tijdige duidelijkheid naar ouders over aanname en 

plaatsingsmogelijkheden. 

De aanmelddata worden door de scholen gezamenlijk bepaald. Vanaf aanmelddatum dient binnen 6 

weken, met een mogelijke verlenging van 4 weken, bekend te zijn op welke school de leerling is 

ingeschreven. De scholen zijn bekend met en handelen naar de wet op de zorgplicht. 

 
Overgang binnen het voortgezet onderwijs 

De scholen van het swv werken volgens het principe van opstroom. Dit betekent dat er binnen de 
scholen expliciet gekeken wordt naar de doorstroommogelijkheden van leerlingen, men heeft 

daarvoor criteria geformuleerd. Mocht de leerling niet volgens de eisen van de leerstroom presteren 

of functioneren, dan is de betreffende school verantwoordelijk voor de inrichting van een passend 

aanbod. Dit wordt in eerste instantie binnen de eigen school gezocht. Mocht blijken dat dit, na 

afstemming met het loket, niet mogelijk is, dan wordt samen met de ouders en de leerling gezocht 

naar een passende onderwijsplek. Ook hier geldt het principe van thuisnabij onderwijs. 

 
Terugplaatsing vso-vo  

Het loket van het swv overlegt met de aangesloten scholen over terugplaatsing vso-vo. 

 
4.2 Hoogbegaafde leerlingen 
 
Minister Arie Slob van Onderwijs schreef in 2018 een “Kamerbrief Uitvoering regeerakkoord 
middelen hoogbegaafdheid ”waarin hij aankondigt dat hij nog dit jaar een subsidieregeling wil 
uitwerken.  Met de subsidieregeling worden samenwerkingsverbanden in staat gesteld om expertise 
beschikbaar te stellen aan scholen en schoolbesturen en (regionale) voorzieningen uit te bouwen en 
verder in te richten op scholen. Voorbeelden van dergelijke regionale initiatieven zijn: leraren 
bijscholen tot een expert (hoog)begaafdheid of het aanstellen van een expert. Ook kan gedacht 
worden aan het bovenschools (regionaal) opzetten of uitbouwen van afdelingen voor 
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(hoog)begaafden dan wel het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen bij de overgang tussen het 
primair en het voortgezet onderwijs. Door in 2019 te onderzoeken of wij deze leerlingen kunnen 
clusteren met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften wordt een setting met gelijkgestemden 
mogelijk en een meer efficiënte inzet van middelen en benodigde expertise.  We gaan werk maken 
van het stimuleren van meer afstemming en samenwerking tussen scholen onderling.  
Faciliteer bij complexe problematiek meer afstemming tussen onderwijs en zorg en stimuleer 
regionale samenwerking. We faciliteren deskundigheidsbevordering op het gebied van begaafdheid 
binnen alle lagen in het onderwijs (scholen, besturen en swv). We zorgen ervoor dat expertise 
laagdrempelig beschikbaar is, zodat meer preventief en niet vooral curatief gewerkt kan worden. 
Voor de begeleiding van 'dubbel bijzondere' leerlingen is gecombineerde expertise nodig: expertise 
op het gebied van begaafdheid én op gebied van leer- en of gedragsproblemen. Hiertoe werken vo 
en vso scholen samen. Het swv zal dit vanaf 2019 faciliteren. 
 
4.3 Thuiszitters 
 

Met de invoering van Passend Onderwijs is een van de speerpunten het voorkomen en opvangen van 

thuiszittende leerlingen. In de Loketmonitor van in-, door- en uitstroomgegevens worden ook 

gegevens geregistreerd van leerlingen die geen onderwijs volgen. Het loket ziet erop toe dat 

leerlingen die niet naar school gaan, in nauwe samenwerking met leerplicht maatwerk aangeboden 

krijgen in de vorm van een passend arrangement. Terugleiding naar school heeft altijd de hoogste 

prioriteit.  De belangrijkste verantwoordelijkheid voor ons swv is het organiseren van passend 

onderwijs voor iedere leerling. Het terugdringen van het aantal thuiszitters en voorkomen dat er 

kinderen thuis komen te zitten, vormt een belangrijke indicator voor passend onderwijs en dus van 

het swv. Het protocol thuiszitters is in overleg met de gemeenten definitief vastgesteld. Veel werk is 

gemaakt van het terugdringen van thuiszitters. Ook het aantal leerlingen met een vrijstelling is door 

gezamenlijke inspanningen flink gereduceerd.   

 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is samen met Leerplicht en jeugdhulp gestart met een 

actietafel waar potentiële thuiszitters worden besproken om het voortijdig school verlaten (vsv) 

gezamenlijk terug te dringen. Aan de actietafel bespreken we m.i.v. 2019 de leerlingen die zich in 

situaties bevinden waarin alleen beweging kan komen door de intensieve en gelijkwaardige 

samenwerking van alle betrokken partijen. Situaties waarin hardnekkige problemen in de weg staan 

van een oplossing en die maken dat het niet langs de gebruikelijke weg lukt om een einde te maken 

aan het thuiszitten. 
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Hoofdstuk 5. De ouders  
 
5.1 Samenwerking met ouders  
 
De scholen informeren ouders zo volledig mogelijk over de voortgang van de vorderingen van de 

leerlingen en niet pas wanneer er problemen zijn. Onze scholen besteden bijzondere aandacht aan 

de kwaliteit van de communicatie met de ouders.  

 
De wetgeving Passend Onderwijs besteedt op meerdere terreinen aandacht aan de rol en de positie 

van ouders. Het gaat daarbij expliciet om de volgende onderwerpen: 

 In het ondersteuningsplan moet worden opgenomen hoe ouders geïnformeerd worden 
over de ondersteuningsmogelijkheden (artikel 17a lid 8f); 

 Er dient op overeenstemming gericht overleg (oogo) gevoerd te worden met ouders van 

leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en die in aanmerking komen voor een 

ontwikkelingsperspectief en in aansluiting daarop een jaarlijkse evaluatie met ouders; 

 Aanmelding en toelating van leerlingen en de positie van ouders (artikel 27 c3). In het bijzonder 

gaat het dan om de positie van ouders, wanneer de school niet in staat is de 

ondersteuningsvraag van de leerling te beantwoorden en er gezocht wordt naar een 

alternatieve school. 

 

 
5.2 Hoe worden ouders geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden? 
 

Zorgplicht 

Met de invoering van Passend Onderwijs is er sprake van bestuurlijke zorgplicht. Dat betekent voor 

de scholen, dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek 

te bieden.  

 
Aanmelding op school 

Ouders melden hun kind tenminste tien weken voor het begin van het schooljaar aan bij de school 

van hun keuze. Na aanmelding heeft de school zes weken de tijd om te beslissen over de toelating 

van de leerling. Deze periode kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Zodra ouders hun kind 

aanmelden bij de school van hun keuze heeft de school de taak om te beoordelen of zij de leerling 

passende ondersteuning kunnen bieden. De school waar de leerling is aangemeld, is verplicht om 

binnen zes weken te beoordelen of de leerling extra ondersteuning in de groep kan krijgen. Het 

schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het kader. Kan de school zelf geen passende 

onderwijsplek of arrangement bieden, dan wordt gekeken naar een plek op een andere reguliere 

school binnen het swv.  

Alleen als het echt niet haalbaar is om een leerling binnen het regulier onderwijs te plaatsen, doet de 

school de ouders een aanbod voor een plek in een tussenvoorziening of het vso. 

 
Heeft het bestuur na tien weken nog geen besluit genomen, dan heeft de leerling recht op tijdelijke 

plaatsing op de school van aanmelding tot de school wel een goede plek heeft gevonden. Zijn ouders 

het niet eens met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op 

ondersteuning door een onderwijsconsulent. Daarnaast wordt binnen het swv een 

bezwaarprocedure opgesteld. Mocht daarna blijken dat er sprake is van een geschil, dan kunnen 

ouders terecht bij de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs. 
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5.3 Betrokkenheid van ouders bij het beleid van het swv  
 
Schoolondersteuningsprofiel (sop) 

Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de 

medezeggenschapsraad van elke afzonderlijke school die deel uitmaakt van het swv. De school 

plaatst het profiel in de schoolgids en op de website, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en 

andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn. 

 
Ondersteuningsplan (op) 

Ouders hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het swv via de 

ondersteuningsplanraad (opr). 

 
Ondersteuningsplanraad (opr) 

Vanuit elke participerende school van het swv vaardigt men een ouder of leerling en personeelslid af. 

De samenstelling, inrichting en werkwijze van de opr is geregeld in het statuut, reglement en 

huishoudelijk reglement. 

 
 
5.4 Op overeenstemming gericht overleg met ouders (oogo) 
 
Ontwikkelingsperspectief plan (opp) 

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning vanuit het swv wordt gewerkt 

met een opp. Door het swv is vastgesteld welke ondersteuning geboden wordt in de vorm van 

aanvullende middelen en personeel. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling onderwijs 

geniet, stelt het opp vast, nadat de school hierover op overeenstemming gericht overleg met de 

ouders heeft gevoerd. De school evalueert het opp minimaal jaarlijks met de ouders en stelt het bij. 

 
Als ouders het niet eens zijn met het opp, dan is de school het eerste aanspreekpunt. Komen ouders 

en school er samen niet uit, dan kan men in gesprek gaan met het schoolbestuur. Als dat niet leidt 

tot een oplossing kan men een onafhankelijk onderwijsconsulent om advies vragen. In het geval dat 

er een geschil ontstaat, kunnen de ouders dit ook voorleggen aan Geschillencommissie Passend 

Onderwijs. 

 

 

5.5 Informeren en communiceren  
 

Het swv maakt de komende periode werk van een verbeterde communicatie naar de ouders. De 

website is ingrijpend veranderd en er wordt werk gemaakt van foldermateriaal en een nieuwsbrief 

voor de scholen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SWV VO Lelystad 24-03 Ondersteuningsplan 2019-2022 def.  Pagina 31 van 44 

 

 
 
 

Hoofdstuk 6. Financiële kaders 
 
6.1 Inleiding  
 
Dit hoofdstuk toont het meerjarenperspectief voor de komende jaren. Deze jaren staan in het teken 
van de grote ambitie die het swv gaat realiseren, met als doel de bedrijfsvoering op orde te krijgen.  
Daar ligt de focus. Dat betekent dat de meerjarenbegroting relatief beleidsarm is. Er is eenvoudig  
geen ruimte voor veel nieuwe initiatieven. De start van passend onderwijs ging gepaard met een  
grote vereveningsopdracht. In de eerste jaren werd het verschil tussen de baten die het SWV gewend  
was en de normbekostiging nog grotendeels gecompenseerd. Hierdoor werd de noodzaak om  
maatregelen te nemen niet sterk gevoeld. De laatste jaren neemt de vereveningsbijdrage sterk af en  
ontstaan grote financiële problemen. 
 
In paragraaf 6.2 komen de uitgangspunten van de meerjarenbegroting aan de orde. Paragraaf 6.3 
bevat een analyse van de ontwikkeling van de leerlingaantallen. In de 6.4 en 6.5 worden de baten en 
lasten per post uitgewerkt, waarbij de aansluiting wordt gemaakt tussen beleid en financiën. 
Paragraaf 6.6 bevat het totaaloverzicht. In de 6.7 en 6.8 wordt ingegaan op de risico- en 
vermogenspositie van het samenwerkingsverband. 
 
 
6.2 Uitgangspunten 
 
Het ondersteuningsplan 2019-2022 is het uitgangspunt van de nieuwe meerjarenbegroting. Hierin 
wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 Het budget voor lichte ondersteuning blijft in stand, ondanks negatieve resultaten. 

 De leerling populatie in swv Lelystad krimpt naar verwachting met 1% per jaar.   

 Een sterke daling van de deelname aan vso, van 7,70% op 1 oktober 2018 naar 3,85% aan het 
einde van de ondersteuningsplanperiode (1 oktober 2022). 

 T.a.v de deelname pro wachten we op nieuwe wetgeving.  

 Een stabilisering van de deelname aan lwoo (9,11%). 

 Voor lwoo wordt vooralsnog niet gekozen voor opting out. 

 Eventuele jaarlijkse tekorten worden door het swv bij de deelnemende reguliere schoolbesturen 
in rekening gebracht, op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober t-1 (wettelijke regeling). 

 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt verder gebruik gemaakt van de volgende 
informatie: 

 Leerlingaantallen per teldatum 1 oktober 2018, zoals opgevraagd bij de scholen en de prognoses.  

 De meest actuele gegevens en tarieven van het ministerie van OCW.  

 Lopende verplichtingen. 

 Actuele ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
SWV VO Lelystad 24-03 Ondersteuningsplan 2019-2022 def.  Pagina 32 van 44 

 

 
6.3 Leerlingen 
Deze uitgangspunten leiden tot de volgende ontwikkeling in leerlingaantallen: 
 

 
 
Sturen op uitstroom is vooralsnog lastig, deze is namelijk gebaseerd op gemaakte afspraken en 
belangen van leerlingen. Hiervoor is een (dossier) analyse nodig van zittende leerlingen in het vso. De 
nieuwe aanpak rond herindicaties zal hiervoor in de eerste helft van 2019 bouwstenen opleveren. 
 
Voor de PrO leerlingen geldt dat we als swv heel beperkt kunnen (en willen) sturen op de omvang 
van het aantal leelringen in het PrO. De getallen voor het PrO hierboven zijn indicatief en vormen 
geen doelstelling op zich.  

Leerlingen vo 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

vo overige 3.764 3.728 3.699 3.670 3.642 3.614

leerlingen lwoo 401 397 393 389 385 381

leerlingen pro 235 231 220 210 199 189

Totaal vo 4.400 4.356 4.312 4.269 4.226 4.184

Nieuwkomers < 1 jr in NL 28

lln vavo tg 1

Totaal vo 4.428 4.356 4.312 4.269 4.226 4.184

vso lln op teldatum 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

categorie 1 (laag) 321 317 264 220 177 143

categorie 2 (midden) 5 5 5 5 5 5

categorie 3 (hoog) 13 13 13 13 13 13

Totaal vso 339 335 282 238 195 161

Deelnamepercentages 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022

lwoo 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11% 9,11%

pro 5,34% 5,30% 5,10% 4,92% 4,71% 4,52%

vso 7,70% 7,69% 6,54% 5,58% 4,61% 3,85%
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Hieronder is de ontwikkeling van de deelnamepercentages lwoo, pro en vso grafisch in beeld 
gebracht. 
 

 
 
De deelname lwoo blijft naar verwachting constant op het niveau van 2017 en 2018.  
 
 

 
 
Het deelnamepercentage pro ligt ruim boven het landelijk gemiddelde (3,01%). Tot het moment dat 
pro onder verantwoordelijkheid van het swv kwam (1 januari 2016) is het percentage gestegen. 
Sindsdien heeft zich een geleidelijke daling ingezet. Voorzichtigheidshalve wordt ervan uitgegaan dat 
het deelnamepercentage pro op 1 oktober 2018 gelijk is aan dat van 2017. Voor de komende jaren 
wordt gerekend op een verdere daling met -0,2% per jaar, tot het niveau van het landelijk 
gemiddelde is bereikt. 
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Het deelnamepercentage vso ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Nu de verevening leidt tot 
sterk verminderende baten, is het noodzaak ingrijpende maatregelen te nemen. Het beleid is erop 
gericht om gedurende de looptijd van het nieuwe ondersteuningsplan de deelname te halveren. 
Hiervoor is de volgende fasering beoogd: 
 

 
 
Het eerst jaar is de beoogde daling het grootst, dan kunnen mogelijke quick wins worden 
gerealiseerd. De beoogde daling kan alleen gerealiseerd worden als de reguliere scholen voor vo 
aantoonbaar in de arrangementsklassen en met het realiseren van tussen voorzieningen worden 
gerealiseerd. 
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6.4 Baten 
 
De baten die van ocw worden ontvangen, zijn te beschouwen als een lumpsum. Weliswaar wordt in 
de bekostiging onderscheid gemaakt tussen bekostiging voor lichte en zware ondersteuning, en 
daarbinnen tussen personeel en materieel, maar dat zegt niets over waaraan de gelden besteed 
moeten worden. 
Daarnaast ontvangt het swv enkele baten ten behoeve van de programma’s, met name in de vorm 
van gemeentelijke subsidies. Deze worden gepresenteerd onder “geoormerkte baten programma’s”.  
 
De lumpsum en de overige baten zijn als volgt opgebouwd: 
 
 

 
 
De baten voor lichte en zware ondersteuning zijn gebaseerd op een vast bedrag per leerling. Voor 
lichte ondersteuning is dit € 95,50, voor zware ondersteuning ca. € 607. De baten voor lwoo en pro 
worden vastgesteld op basis van het deelnamepercentage per 1 oktober 2012 (resp. 9,74% en 
1,86%). Inmiddels is bekend dat deze grondslag zal worden aangepast. De bekostiging zal worden 
gebaseerd op sociaaleconomische kenmerken van de regio. Naar verwachting zal de wetswijziging 
die hiervoor nodig is per 1 januari 2021 ingaan. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe berekening 
eruit zal zien en uit zal werken. Daarom is in de meerjarenbegroting ook voor de periode na 2020 nog 
met de huidige regeling gerekend. 
Met passend onderwijs krijgen alle samenwerkingsverbanden relatief evenveel middelen voor zware 
ondersteuning. Dit is anders dan de situatie voor de invoering van passend onderwijs. Toen waren 
deze middelen ongelijk verdeeld over het land. Deze verandering (verevening) brengt 
herverdeeleffecten met zich mee. Daarom is er een overgangsregeling, waarin de regio’s in vijf jaar 
tijd (tussen 2015 en 2020) naar het nieuwe budget toegroeien. Dit betekent dat vanaf schooljaar 
2020/21 over het volledige budget beschikt kan worden. 
  

Baten 2019 2020 2021 2022

lichte ondersteuning algemeen 415.998 411.796 407.690 403.583

lichte ondersteuning lwoo 2.281.061 2.258.020 2.235.502 2.212.985

lichte ondersteuning pro 972.178 962.358 952.761 943.164

zware ondersteuning 2.666.768 2.630.817 2.604.393 2.578.306

verevening zware ondersteuning 981.795 356.978 0 0

Lumpsum rijksbijdragen 7.317.799 6.619.968 6.200.345 6.138.038

overige baten 0 0 0 0

baten programma's 230.000 0 0 0

Totale baten 7.547.799 6.619.968 6.200.345 6.138.038
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6.5 Lasten 
 
In deze paragraaf zullen de programma’s achtereenvolgens worden toegelicht. 
 
 
Programma 1 – Basisondersteuning 
 
Basisondersteuning wordt in principe bekostigd uit de reguliere middelen van elke school. Bestuurlijk 
streeft het samenwerkingsverband naar een zo hoog mogelijk niveau van basisondersteuning op alle 
scholen.  
 
De beoogde verlaging van de deelname aan het vso kan alleen worden bereikt als de leerlingen die 
het betreft hun plek kunnen vinden in het reguliere vo. Hiertoe dient het vo het niveau van hun 
basisondersteuning te verhogen. Daarvoor ontvangen de scholen, bovenop de middelen die ze 
hiervoor al in hun basisbekostiging ontvangen, een budget dat is gebaseerd op de baten voor lichte 
ondersteuning minus de afdrachten in het kader van lwoo en pro. Omgerekend komt dit neer op een 
bedrag van € 185 per vo-leerling (regulier vo, lwoo, pro). 
 
De uitkering van de middelen gebeurt nadat de school de basisondersteuning heeft beschreven in 
het schoolondersteuningsprofiel en de daaruit afgeleide actieplannen. Deze worden besproken met 
het swv in de voorjaarsronde. Achteraf vindt verantwoording plaats over de realisatie van de 
plannen, via de kwaliteitsmonitor. Hiermee krijgt het swv inzicht in de mate waarin het dekkend 
aanbod wordt gerealiseerd. 
 
Een indicatie van de verdeling van de middelen per school, op basis van de aantallen leerlingen per 1 
oktober 2017 wordt opgenomen als de leerlingaantallen per school (1 oktober 2018) bekend zijn.  
 
 
Programma 2 – Interne arrangementen 
 
Programma 2 voorziet in drie soorten interne arrangementen. Deze worden hieronder uitgewerkt. 
 
Programma 2a – Arrangementen in school 
Arrangementsklassen 
In aanvulling op het verhoogde niveau van basisondersteuning zijn op alle scholen 
Arrangementsklassen ingericht. Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen met internaliserende 
problematiek die niet in één keer de overstap kunnen maken van het primair onderwijs naar het 
reguliere voortgezet onderwijs.  
De gemeente Lelystad subsidieert deze voorziening vooralsnog. Gevraagd is om de subsidie te 
verlenen voor de gehele planperiode van het ondersteuning plan. Mocht de subsidie wegvallen, dan 
zal deze bekostigd moeten worden door het SWV. In de meerjarenbegroting is er 
voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat de gemeentelijke subsidie alleen nog in 2019 
wordt verstrekt. 
 
Ambulante begeleiding 
De ambulante begeleiding is afgebouwd. Dit is enkele jaren al ingezet. Op dit moment wordt deze 
dienstverlening alleen nog bij De Zevenster en de Kleine Prins afgenomen. 
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Programma 2b – lwoo 
Het aantal aanwijzingen lwoo is de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. Het lijkt erop dat de grootste 
daling nu achter de rug is. Daarom wordt ervan uit gegaan dat het deelnamepercentage stabiel blijft. 
Zie ook de analyse in hoofdstuk 3. De scholen ontvangen per leerling met een aanwijzing lwoo een 
bedrag van ruim € 4.500. 
 
 
Programma 2c - pro 
Het aantal leerlingen met een pro-beschikking wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag van ruim 
€ 4.500 per leerling. De afgelopen periode is het deelnamepercentage pro eerst gestegen en 
vervolgens weer wat gedaald. In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze daling zich 
doorzet. Zie ook de analyse in hoofdstuk 3. 
 
 
Programma 3 – Bovenschoolse arrangementen 
 
Het samenwerkingsverband kent op dit moment geen bovenschoolse arrangementen. Pas wanneer 
er zicht op is dat de financiën op orde komen, kan hier eventueel over worden nagedacht. 
 
Programma 4 - vso 
 
Het grootste deel van de afdracht aan het vso wordt bepaald door het aantal 
toelaatbaarheidsverklaringen dat het SWV heeft afgegeven.  
Daarnaast dient het swv de tussentijdse groei te bekostigen in overeenstemming met de 
groeiregeling. In de begroting is rekening gehouden met een tussentijdse groei van jaarlijks 3 
leerlingen. Dit komt overeen met de werkelijke groei op peildatum 1 februari 2018 ten opzichte van 
de voorafgaande teldatum 1 oktober 2017. De voorgaande jaren was de omvang van de tussentijdse 
groei in dezelfde orde van grootte. 
Sinds 1 augustus 2018 zijn de samenwerkingsverbanden verplicht om bij tussentijdse groei in het vso, 
naast de ondersteuningsbekostiging, ook de basisbekostiging af te dragen. 
 

  
 
Een aanvullende opmerking is op zijn plaats. In de praktijk blijkt dat niet alle afgegeven tlv’s ook 
daadwerkelijk worden “verzilverd”. Dit betekent dat het aantal afgegeven tlv’s hoger kan zijn dan het 
aantal dat daadwerkelijk bekostigd moet worden. Naast de gegevens hierover, die voor handen zijn 
met de kijkglazen, is het raadzaam dat het samenwerkingsverband hier een controleregistratie van 
bijhoudt. De tlv-administratie is inmiddels zodanig ingericht dat deze informatie beschikbaar komt. 

Programma 2a - Arrangementen in school 2019 2020 2021 2022

Arrangementsklassen 230.000 230.000 230.000 230.000

Ambulante begeleiding 70.000 70.000 70.000 70.000

Totaal lasten programma 2a 300.000 300.000 300.000 300.000

Programma 4 - vso 2019 2020 2021 2022

afdracht teldatum 3.824.992 3.544.372 3.018.435 2.550.422

afdracht peildatum, onderst.bekostiging (tt groei) 32.241 32.241 32.241 32.241

afdracht peildatum, basisbekostiging (tt groei) 22.128 22.128 22.128 22.128

Totaal afdracht vso 3.879.361 3.598.741 3.072.804 2.604.791
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Programma 5 – Loket 
 
Het loket biedt toegang tot aanbieders van ondersteuningsarrangementen en verzorgt de toewijzing 
en de monitoring. Het loket heeft de volgende taken: 

 Toekennen en monitoren van arrangementen (incl. tlv’s pro en vso). 

 Adviseren van scholen en ouders. 

 Beleidsmatig adviseren van directie en bestuur. 

 Adviseren van gemeenten t.a.v. vervoer. 

 Structurele aandacht voor het kwaliteitsbeleid 
Het begrote bedrag is als volgt opgebouwd:  
 

  
 
Voor een goed inzicht wordt gemonitord hoeveel aanvragen er door iedere school worden gedaan bij 
het loket en hoeveel er daarvan worden toegekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Digidoor. 
 
 
Programma 6 – Ontwikkeling en innovatie 
 
Het programma Ontwikkeling en innovatie is bedoeld voor vernieuwende projecten. Op dit moment 
zijn hier nog geen middelen voor beschikbaar. 
 
 
Programma 7 – Bestuur en organisatie 
 
Het programma Bestuur en organisatie omvat de activiteiten van bestuur, directie, toezicht, beheer 
en administratie. Met ingang van 2019 heeft het swv een eigen personele functie en is het personeel 
in dienst van het swv. 
 

   

Programma 5 - Loket 2019 2020 2021 2022

Med. beleid en kwaliteitszorg (0,6 fte) 31.000 31.000 31.000 31.000

Loketmedewerkers (0,4 fte) 29.000 29.000 29.000 29.000

Adviesfunctie (0,8 fte) 59.000 59.000 59.000 59.000

Secretariaat loket (0,4 fte) 22.000 22.000 22.000 22.000

Inhuur deskundigen (extern) 20.000 0 0 0

Totaal programma 5 161.000 141.000 141.000 141.000

Programma 7 - Bestuur en organisatie 2019 2020 2021 2022

Directeur (0,4 fte) 80.000 50.000 50.000 50.000

Secretariaat (0,2 fte) 11.000 11.000 11.000 11.000

Controller (externe inhuur) 15.000 15.000 15.000 15.000

Huisvestingslasten 15.000 15.000 15.000 15.000

Adminitratiekosten 6.000 6.000 6.000 6.000

Accountantskosten 6.000 6.000 6.000 6.000

ICT, AVG, telefonie, privacy 10.000 10.000 10.000 10.000

Overige lasten 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal programma 7 168.000 138.000 138.000 138.000
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6.6 Resultaat 
 
Het voorgaande leidt tot het volgende totaaloverzicht: 
 

 
 
De meerjarenbegroting laat na de vereveningsperiode een jaarlijks aflopend negatief resultaat zien. 
In de structurele situatie is er sprake van een bescheiden positief resultaat. Voorwaarde is wel dat de 
beoogde significante daling van de deelname aan vso en pro gerealiseerd wordt. In de risicoparagraaf 
wordt voorgerekend wat de consequenties zijn als dit niet lukt. 
Het swv heeft de afgelopen jaren alle beschikbare middelen verdeeld over de scholen. Hierdoor is 
geen vermogen opgebouwd. Dit heeft als consequentie dat de tekorten door de deelnemende 
schoolbesturen moeten worden opgebracht, naar rato van het aantal leerlingen. Deels gebeurt dit 
automatisch, doordat DUO een korting toepast op de lumpsum. Deze korting geldt voor alle 
deelnemende schoolbesturen. Voor het overige zullen de schoolbesturen (regulier vo) van het swv 
een factuur ontvangen. Dit geldt dus alleen voor de scholen die in het kader van programma 1 
bekostiging ontvangen (dus excl. vso).  
Wil er sprake zijn van een gezonde bedrijfsvoering, dan zal het swv moeten beschikken over een 
afdoende risicobuffer. Daarnaast zal op termijn ruimte moeten worden gecreëerd om nieuwe 
initiatieven te kunnen ontplooien. 
 
 
  

Meerjarenbegroting 2019 2020 2021 2022

Baten

rijksbijdragen 7.317.799 6.619.968 6.200.345 6.138.038

overige baten 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 230.000 0 0 0

Totale baten 7.547.799 6.619.968 6.200.345 6.138.038

Lasten

Programma 1 Basisondersteuning 805.860 797.720 789.765 781.810

Programma 2 Interne arrangementen

Programma 2a Arrangementen in school 300.000 300.000 300.000 300.000

Programma 2b Leerwegondersteunend onderwijs 1.788.699 1.770.677 1.752.655 1.734.633

Programma 2c Praktijkonderwijs 1.040.780 991.219 946.163 896.602

Programma 3 Bovenschoolse arrangementen 0 0 0 0

Programma 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs 3.879.361 3.598.741 3.072.804 2.604.791

Programma 5 Loket 161.000 141.000 141.000 141.000

Programma 6 Ontwikkeling en innovatie 0 0 0 0

Programma 7 Bestuur en organisatie 168.000 138.000 138.000 138.000

Totale lasten 8.143.700 7.737.357 7.140.387 6.596.837

Resultaat -595.901 -1.117.389 -940.042 -458.799
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6.7 Risicoparagraaf 
 
De risico’s zijn op hoofdlijnen beschreven. De risico’s zijn nog niet gewogen en gekwantificeerd. Voor 
een volledig beeld dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd, die naast de financiële risico’s ook 
inzoomt op met name de beleidsmatige, organisatorische en governance risico’s. Deze analyse is de 
basis voor het structurele risicomanagement en voor de bepaling van de benodigde risicobuffer.  
 
De belangrijkste risico’s zijn op dit moment: 
 
Korting op lumpsum schoolbesturen 
In het stelsel passend onderwijs is erin voorzien dat wanneer de verplichte afdrachten aan het vso 
het totale budget zware ondersteuning (inclusief verevening) te boven gaan, er door DUO een 
automatische korting op de lumpsum van de deelnemende schoolbesturen wordt toegepast. 
Datzelfde geldt in geval de verplichte afdrachten voor lwoo en pro het totale budget lichte 
ondersteuning (algemeen, lwoo en pro) te boven gaan. Uit onderstaand overzicht blijkt dat dit bij de 
zware ondersteuning nu al aan de orde is.  
 
 

 
 
De afdrachten lwoo en pro zijn van dusdanige omvang dat van een korting als gevolg van de lichte 
ondersteuning geen sprake is. 
 
Beïnvloedbaarheid van de begrotingsposten 
Drie grote begrotingsposten (deelname lwoo, pro en vso) zijn slechts op de langere termijn 
beïnvloedbaar, omdat ze direct bepaald worden door het aantal leerlingen met een aanwijzing of 
toelaatbaarheidsverklaring. In totaal beslaan deze posten 89% van de totale baten. Ook hieruit blijkt 
dat directe actie noodzakelijk is. Om een goed te kunnen sturen op leerling stromen is het nodig om 
inzicht te krijgen in de samenstelling hiervan. 
 

Uitputting licht / zwaar 2019 2020 2021 2022

Afdracht lichte ondersteuning

de maximale afdracht lwoo/pro bedraagt: 3.669.236 3.632.173 3.595.953 3.559.732

de werkelijke afdracht (via DUO) is: 77% 77% 76% 75%

Afdracht zware ondersteuning

de maximale afdracht vso bedraagt: 3.648.563 2.987.795 2.604.393 2.578.306

de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is: 106% 120% 117% 100%
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Bekostiging 
De berekening van de bekostiging van het swv is opgebouwd uit een aantal onderdelen (zie 
hoofdstuk 4, Baten). Een van de onderdelen is dat gekeken wordt naar de deelname lwoo en pro op 
1 oktober 2012. Deze berekeningsgrondslag zal veranderen. Uitgegaan zal worden van de 
sociaaleconomische kenmerken van de regio. Hoe de nieuwe grondslag zal uitwerken is nog niet 
bekend. De invoering zal zijn per 1 januari 2021. Er wordt een overgangstermijn van vijf jaren 
gehanteerd. Zodra de regeling bekend is zullen de gevolgen worden berekend en zullen passende 
maatregelen worden genomen. 
 
Ontwikkeling deelname pro en vso 
De beoogde (benodigde) daling van de deelname pro en vso is ambitieus. Mocht onverhoopt geen 
daling worden gerealiseerd, dan ontstaat het volgende beeld: 
 
 

Begroting 2019 € %

Totale baten 7.547.799

Programma 1 Basisondersteuning 805.860 10,7%

Programma 2 Interne arrangementen

Programma 2a Arrangementen in school 300.000 4,0%

Programma 2b Leerwegondersteunend onderwijs 1.788.699 23,7%

Programma 2c Praktijkonderwijs 1.040.780 13,8%

Programma 3 Bovenschoolse arrangementen 0 0,0%

Programma 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs 3.879.361 51,4%

Programma 5 Toelaatbaarheid 161.000 2,1%

Programma 6 Ontwikkeling en innovatie 0 0,0%

Programma 7 Bestuur en organisatie 168.000 2,2%

Totale lasten 8.143.700 107,9%

Resultaat -595.901 -7,9%
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In plaats van een herstel in de meerjarenbegroting zal er structureel sprake zijn van een tekort van 
ruim € 1,75 miljoen. Dit bedrag zal door de deelnemende schoolbesturen moeten worden 
opgebracht. Op het huidige totaal van 4.700 leerlingen is dit een bedrag van € 370 per leerling. 
 
 
 
 
 
  

Meerjarenbegroting 2019 2020 2021 2022

Baten

rijksbijdragen 7.317.799 6.619.968 6.200.345 6.138.038

overige baten 0 0 0 0

geoormerkte baten programma's 230.000 0 0 0

Totale baten 7.547.799 6.619.968 6.200.345 6.138.038

Lasten

Programma 1 Basisondersteuning 805.860 797.720 789.765 781.810

Programma 2 Interne arrangementen

Programma 2a Arrangementen in school 300.000 300.000 300.000 300.000

Programma 2b Leerwegondersteunend onderwijs 1.788.699 1.770.677 1.752.655 1.734.633

Programma 2c Praktijkonderwijs 1.049.791 1.040.780 1.031.769 1.022.758

Programma 3 Bovenschoolse arrangementen 0 0 0 0

Programma 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs 3.898.760 3.864.812 3.808.983 3.771.892

Programma 5 Toelaatbaarheid 161.000 141.000 141.000 141.000

Programma 6 Ontwikkeling en innovatie 0 0 0 0

Programma 7 Bestuur en organisatie 168.000 138.000 138.000 138.000

Totale lasten 8.172.110 8.052.989 7.962.171 7.890.093

Resultaat -624.311 -1.433.021 -1.761.826 -1.752.055
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Hoofdstuk 7. Kwaliteit  

 
7.1 Inleiding 

Door monitoring van de vragen om extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen wordt 
duidelijker welke scholen specifieke arrangementen voor leerlingen nodig hebben. Elk schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het SWV monitort de leerlingenstromen en draagt 
zorg voor de kwartaalrapportages aan het bestuur. De wijze waarop we de basis- en extra ondersteuning 
kwalificeren wordt beïnvloed door de gegevens die monitoring oplevert. 

 
7.2 Kwaliteitscyclus 

Kwaliteitsbeschrijving 

Alle scholen hebben een actueel en realistisch ondersteuningsprofiel.  De ondersteuningsprofielen zijn 
vindbaar op de websites van de scholen. 

 
Kwaliteitsborging 

Elke school van het SWV heeft in haar schoolondersteuningsprofiel vastgelegd hoe zij de kwaliteit van 
ondersteuning wil handhaven en ontwikkelen. De directeur-bestuurder van het swv schrijft in overleg 
met de besturen een bestuursverslag met daarin onder andere de ondersteuningsstructuur, de 
kengetallen en het totale ondersteuningsprofiel van het verband. Dit bestuursverslag wordt vastgesteld 
door de toezichthouders van het swv. 

 
Kwaliteitsontwikkeling 

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

 

Toezicht 

De aangesloten schoolbesturen zien toe op de kwaliteit van de onder hun bevoegd gezag vallende 
school/scholen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken.  
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Hoofdstuk 8. Bezwaar en beroep 

 
8.1 Geschillen met ouders 
 

Beslissingen over de ondersteuning die een leerling ontvangt, liggen bijna altijd gevoelig. De 
ondersteuning die al dan niet geboden wordt en de resultaten die daarvan verwacht mogen worden, 
doen in de meeste gevallen een groot beroep op de betrokken professionals. 

De regels waarlangs besluitvorming plaatsvindt zijn zo duidelijk en goed mogelijk geformuleerd. De 
mensen die bij de besluitvorming betrokken zijn, brengen de situatie in kaart en zij maken een 
zorgvuldige afweging alvorens tot een besluit te komen. 

Ondanks onze zorgvuldigheid worden beslissingen door ouders niet altijd geaccepteerd. Soms zijn die 
onverwacht of teleurstellend, mogelijk begrijpt een betrokkene niet waarom de beslissing zo genomen 
is, of is er verschil van mening over de strekking van een besluit. Dat is niet altijd ontdaan van emoties. 
De beschikking over de toelaatbaarheid van het SWV is bindend. Op elke toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) staat vermeld hoe belanghebbenden gebruik kunnen maken van de bezwaar- en 
beroepsprocedure. Allereerst zorgt het LOKET van het SWV zelf voor onafhankelijke bemiddeling bij 
conflicten. In alle gevallen zal het bestuur van het SWV zich inzetten om formele procedures tot een 
minimum te beperken door met elkaar in gesprek te gaan.  

 
8.2 Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) 

Mochten ouders (of de school) en SWV niet tot een oplossing komen dan kunnen ouders (of de school) 
die het niet eens zijn met het al dan niet afgeven van een tlv voor het vso-bezwaar indienen bij de 
landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs, waar het SWV bij is aangesloten. 

 
De LBT is onderdeel van Landelijke bezwarencommissie Onderwijsgeschillen. 
Bij Onderwijsgeschillen zijn verschillende klachten- en geschillencommissies ondergebracht waar ouders 
terecht kunnen. Er zijn commissies voor problemen die ontstaan bij: 

• het gedrag of een beslissing van iemand die bij de school betrokken is; 
• de verwijdering van een leerling van school; 
• het niet toelaten tot een school van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte; 
• de vaststelling of bijstelling van het OPP van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte; 
• een beslissing over een TLV voor het VSO. 

 
8.3 Naar de rechter 

Mocht de hierboven genoemde bezwaarprocedure niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan is de 
Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing en kunnen ouders en/of school zich wenden tot de 
Rechtbank, sector bestuursrecht. 

 

 
 


