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Inleiding 
Per augustus 2014 zijn de in Samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht 

samenwerkende schoolbesturen voor regulier (speciaal) basisonderwijs en 

speciaal onderwijs verantwoordelijk voor Passend onderwijs in de gemeente 

Dalfsen, Ommen, Hardenberg en Coevorden. Het samenwerkingsverband bestaat 

uit vier afdelingen, waaronder de afdeling Mariënberg. In dit afdelingsplan is 

beschreven hoe binnen de afdeling Mariënberg vorm gegeven wordt aan Passend 

onderwijs. De afdeling Mariënberg bestaat uit 6 basisscholen uit de gemeente 

Hardenberg die vallen onder het bestuur van ‘VGPO De Oosthoek’ en 2 

basisscholen uit de gemeente Dalfsen, waarvan er een onder het bestuur van 

‘VGPO Accretio’ valt en de ander van ‘VGPO De Zevenster’. 

 

Passend onderwijs stelt de samenwerkingsverbanden voor een flink aantal 

uitdagingen wat betreft de inrichting van de onderwijsondersteuning. Ieder 

samenwerkingsverband dient (volgens WPO, art. 18a, lid 8) afspraken te maken 

over tenminste  

• het niveau aan basisondersteuning dat iedere school biedt 

• de manier waarop een samenhangend geheel aan onderwijsvoorzieningen 

wordt georganiseerd, zodat ieder kind een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kan doormaken, waarbij er voor ieder kind dat 

aanvullende ondersteuning nodig heeft een zo passend mogelijke plek 

binnen het onderwijs is 

• procedures en criteria die gelden bij plaatsing in het speciaal 

(basis)onderwijs 

• het beleid dat gehanteerd wordt voor terugplaatsing of overplaatsing naar 

het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 

• de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 

leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben 

• de wijze waarop ouders worden geïnformeerd over de voorzieningen voor 

aanvullende ondersteuning in het samenwerkingsverband en over de 

onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders 

In het ondersteuningsplan van SWV Veld, Vaart en Vecht (23-04) wordt het 

strategisch beleid beschreven i.v.m. passend onderwijs. Het plan voldoet aan de 

wettelijke vereisten om informatie te bieden over 

- hoe een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen te 

realiseren 

- de wijze waarop de ondersteuningsmiddelen worden ingezet 

- procedure en criteria die gelden bij plaatsing op voorzieningen voor SBO 

en SO 

- procedure en criteria die gelden bij terugplaatsing vanuit speciale 

voorzieningen 

- de kwalitatieve en kwantitatieve doelen van het onderwijs aan leerlingen 
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met aanvullende onderwijsbehoeften 

- de wijze van het informeren van ouders over 

ondersteuningsmogelijkheden 

De keuzes die gemaakt zijn, sluiten aan bij met name de volgende 

beleidsuitspraken: 

• Taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de Wet Passend 

onderwijs worden – functioneel - steeds op een zo laag mogelijk niveau 

neergelegd.  

• Schoolbesturen hebben ruimte voor eigen beleid en maken eigen keuzes wat 

betreft nauwe samenwerking met andere schoolbesturen. 

Bovendien wordt aangesloten bij de keus van het samenwerkingsverband voor 

een afdelingenstructuur, waarbij de afdeling Mariënberg bewust kiest voor 

realistisch inclusief onderwijs. Iedere afdeling kan binnen de kaders van het 

ondersteuningsplan eigenstandige afspraken maken over de samenwerking 

binnen de afdeling. De afdeling Mariënberg heeft het zo geregeld dat de 

ondersteuningsmiddelen uitbetaald worden naar de afzonderlijke scholen op 

basis van leerlingenaantal. De school is daarmee risicodragend voor de 

verwijzingen.  

De afdeling Mariënberg heeft geen SBO meer binnen haar besturen, wel krijgen 

de scholen binnen de afdeling de bekostiging die het ministerie beschikbaar stelt 

op basis van deelname SBO binnen de regio van alle scholen samen. Met deze 

gelden wordt realistisch inclusief onderwijs vormgegeven en worden verwijzingen 

die toch nog plaats vinden betaald.  

 

Voor De Oosthoek betekent dit dat het gaat om de scholen: 

ARS 08VS    (H’berg) 195 leerlingen (per 1-10-2015) 

Doekes 09TV    (H’berg)    315 leerlingen 

Casper Diemer 07 KU  (B’theim)    125 leerlingen 

Guido de Bres 03 HK  (Ommen) 253 leerlingen 

Morgenster 23RL     (H’berg)   105 leerlingen 

Regenboog 04LV  (M’berg) 140 leerlingen 

Verder zijn binnen de afdeling Mariënberg opgenomen de Uitleg (bestuur 

Accretio)uit Dalfsen en de Planthof uit Nieuwleusen (bestuur de Zevenster) 

De Uitleg 03HM  (Dalfsen) 153 leerlingen (per 1-10-2015) 

De Planthof  00BS  (N’leusen) 129 leerlingen 

 

Totaal leerlingenaantal afdeling Mariënberg:  1415 leerlingen 

In dit afdelingsplan vermelden we o.a. de: 

 

o de organisatiestructuur van de afdeling 

o hoe de beschikbare middelen worden ingezet 

o hoe de expertise wordt georganiseerd 

o hoe in de afdeling toewijzing SBO/SO georganiseerd is. 
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Hoofdstuk 1. Relatie van het afdelingsplan met andere documenten  

1.1. Afdelingsplan en schoolplan 

In het kader van kwaliteitszorg ontwikkelen scholen voor basisonderwijs 

een schoolplan en een schoolgids. 

Tussen het afdelingsplan van de afdeling Mariënberg (evenals het OP van 

de regio) en het schoolplan van onze scholen dient een duidelijke relatie 

te bestaan. Zo zal ons afdelingsplan het schoolbeleid van de betrokken 

scholen moeten beïnvloeden. Omgekeerd zullen de schoolplannen ook 

bouwstenen aan kunnen dragen voor het afdelingsplan. Deze afstemming 

dient te leiden tot de ontwikkeling van een kwalitatief goede 

ondersteuning voor risicokinderen in onze afdeling en regio, waar de 

doelen van de scholen en het afdeling in elkaars verlengde liggen. Voor de 

komende planperiode hebben scholen een meerjarig schoolplan 

geschreven.  

 

1.2. Afdelingsplan en Lokale Educatieve Agenda 

Naast de afstemming van ons afdelingsplan met de schoolplannen van de 

betrokken basisscholen, moet er worden afgestemd met de Lokale 

Educatieve Agenda’s van betrokken gemeentes, waarin de JGZ en de 

Samen Doen Teams een belangrijke plaats innemen. De werkwijze van de 

JGZ voor kind en ouder in relatie tot het OP speelt tevens een belangrijke 

rol. De organisatie van de leerling ondersteuning wordt in toenemende 

mate door schoolbesturen al dan niet in samenwerking met derden 

zelfstandig uitgevoerd. 

 

1.3. Vaststelling OP  

Het OP 2016-2018 is vastgesteld door het afdelingsbestuur in haar 

vergadering van… 

 

Bergentheim, januari 2016 

 

 

Handtekening voorzitter:  ............................................... 

 

 

Handtekening coördinator(en):  ............................................... 
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Hoofdstuk2. Basisondersteuning en schoolondersteuningsprofielen. 

2.1. Inleiding. 
 

• Alle scholen van de afdeling Mariënberg hanteren de standaarden 

basisondersteuning uit het referentiekader als richtinggevend voor de 

ondersteuning die de school minimaal biedt.  

• Iedere school beschrijft in haar schoolondersteuningsprofiel of en over 

welke aanvullende ondersteuningsmogelijkheden ze beschikt.  

• Deze ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van Veld, Vaart 

en Vecht bij de afdeling Mariënberg.  

(http://www.veldvaartenvecht.nl/regios/marienberg/schoolonder

steuningsprofielen) 

 

2.2. Basisondersteuning 
Basisondersteuning is het geheel aan preventieve en licht curatieve  

Interventies die 

• binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school 

• onder regie en verantwoordelijkheid van de school 

• waar nodig met inzet van expertise van andere scholen 

• soms met inzet van ketenpartners 

• zonder indicatiestelling 

• op het overeengekomen kwaliteitsniveau planmatig worden uitgevoerd. 

 

2.3. Schoolondersteuningsprofielen 
Iedere school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel, waarin 

onder meer beschreven is wat de aanvullende ondersteuningsmogelijkheden van 

de school zijn.  

Met name op lokaal niveau is het belangrijk om zicht te hebben op de 

aanvullende ondersteuningsmogelijkheden van de basisscholen. Denk 

bijvoorbeeld aan het belang hiervan bij het horizontaal verwijzen van leerlingen 

met speciale onderwijsbehoeften.  

De ondersteuningsprofielen worden jaarlijks opnieuw opgesteld / geactualiseerd. 

 

• Het uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk leerlingen onderwijs te bieden 

binnen de reguliere basisscholen. Sommige leerlingen met aanvullende 

onderwijsbehoeften zijn echter aangewezen op speciale voorzieningen. Bij keuzes 

over plaatsing van leerlingen geldt onverkort ‘gewoon, geïntegreerd waar het 

kan, speciaal waar het moet’. 

• Het onderwijscontinuüm is zo ingericht dat er voor ieder kind optimale 

kansen zijn zich te ontwikkelen conform zijn mogelijkheden. Daarbij wordt recht 

http://www.veldvaartenvecht.nl/regios/marienberg/schoolondersteuningsprofielen
http://www.veldvaartenvecht.nl/regios/marienberg/schoolondersteuningsprofielen
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gedaan aan het principe dat ieder kind, met of zonder aanvullende 

onderwijsbehoeften, recht heeft op onderwijs van goede kwaliteit, thuisnabij.  

• Wanneer voor een kind aanvullende ondersteuning nodig is, gebeurt dit 

volgens de principes 

o zo snel mogelijk 

o zo licht mogelijk 

o zo kort mogelijk 

o zo dichtbij mogelijk 

     De onderwijsbehoeften van het kind zijn hierbij altijd leidend.  

• Bij de vormgeving van aanvullende ondersteuning is leidend dat het van 

‘curatief naar preventief’, van ‘indiceren naar arrangeren’, van ‘sectoraal naar 

intersectoraal’ gaat. 

• Op alle niveaus - basisschool, externe ondersteuners (zoals de 

orthopedagoog), (toe leiding naar) speciale voorzieningen - wordt gewerkt 

volgens de principes van handelingsgericht werken: 

- De leerkracht stemt af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en 

kiest voor een concretisering die ambitieus én uitvoerbaar is. 

- De ouders van de leerling worden als partner betrokken bij de ontwikkeling 

van hun kind. 

- (Externe) specialisten rondom de klas stemmen af op de 

ondersteuningsbehoefte van de leerkracht 

• Om een kind optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden wordt waar 

mogelijk nauw samengewerkt met zorgpartners. De samenwerking richt zich op 

afstemming en aansluiting.  

• De middelen worden zo laag mogelijk neergelegd, met de bedoeling dat de 

gelden zo veel mogelijk ingezet worden ten behoeve van het primaire proces, zo 

dicht mogelijk rond kind en leerkracht. 
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Hoofdstuk 3. Continuüm aan onderwijsondersteuning  

3.1. Inleiding. 
Het samenwerkingsverband realiseert een continuüm aan 

onderwijsondersteuning, waarmee voor alle kinderen een passend 

onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden. Hieronder wordt nader ingegaan op 

de verschillende niveaus die we daarbij onderscheiden.  

De schoolverenigingen De Oosthoek, De Zevenster en Accretio maken deel uit 

van de afdeling Mariënberg en participeren in samenwerkingsverband Veld, Vaart 

en Vecht en hebben zich als doel gesteld passend onderwijs op de scholen te 

realiseren.  

 

3.2. Passend onderwijs. 
Om te komen tot optimaal passend onderwijs zal de ondersteuning van de 

leerlingen gestructureerd dienen te worden door een efficiënt 

leerlingvolgsysteem om zo kinderen met speciale onderwijsbehoeften zo vroeg 

mogelijk, tijdig te signaleren en te helpen. Steeds meer levert het LVS de 

benodigde managementinformatie, die nodig is om te kunnen sturen op 

resultaten voor alle leerlingen. 

Binnen onze afdeling gebruiken alle scholen het digitaal leerlingvolgsysteem 

ParnasSys. Dit leerlingvolgsysteem dient als standaard zowel m.b.t. de 

signalering, diagnostisering, als de handelingsplanning t.b.v. leerlingen met 

speciale onderwijs behoeften en biedt mogelijkheden om andere relevante 

leerling gegevens op een systematische manier vast te leggen, tot en met het 

maken van trendanalyses en het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP) 

 

Met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwijs willen wij het zwaartepunt 

leggen op de onderwijspraktijk in eigen klas en school. Dit wordt ook duidelijk in 

ons beleid, waaruit blijkt dat de ondersteuningsmiddelen vooral op school 

terechtkomen. Als afdeling willen wij zo de voorwaarden scheppen die elke 

school in staat stelt de middelen aan te wenden om de ondersteuningsstructuur 

te verbeteren.  

Naast de structuurkant is ook de cultuurkant van belang. Om ondersteuning op 

maat te bieden is het belangrijk dat de leerkracht zich ervan bewust is, dat ieder 

kind anders is en dat hij de verschillen tussen kinderen ziet als een uitdaging 

voor het geven van onderwijs. Daarbij gaat het om een accentverschuiving: van 

omgaan met verschillen naar uitgaan van verschillen. Afstemming, 

onderwijsbehoeften en relaties zijn kernwoorden die hierbij passen. Zij vormen 

tevens een opmaat naar realistisch inclusief onderwijs (Oosthoek specifiek). 
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Hoofdstuk 4. Organisatiestructuur afdeling Mariënberg. 

4.1. Inleiding. 
De Oosthoek bestaat uit 13 scholen, waarvan 6 scholen vallen onder het 

samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht  

De Zevenster bestaat uit 7 scholen, waarvan 1 valt onder het 

samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. 

Accretio bestaat uit 14 scholen, waarvan 1 valt onder het samenwerkingsverband 

Veld, Vaart en Vecht.  

De bestuurder van VGPO De Oosthoek zit namens afdeling Mariënberg in het 

bestuur van Veld, Vaart en Vecht. Naast de bestuurder zit een coördinator als 

vertegenwoordiger van de afdeling Mariënberg in het managementteam van 

Veld, Vaart en Vecht.  

Om goede stappen te zetten richting passend onderwijs werkt de Oosthoek met 

een kerngroep ondersteuning.  

Dit team bestaat uit de bestuurder en twee coördinatoren. 

De ene coördinator participeert in het gebied Enschede Noord en Zuid en de 

ander in Hardenberg en Emmen.  

In de kerngroep ondersteuning wordt het beleid rondom Passend onderwijs 

besproken en voorbereid. Van daaruit komt het op het directie-overleg en 

richting de IB-werkgroep. Via de directeuren en de IB-ers wordt het 

geïmplementeerd op de scholen. 

 

Bij Accretio en de Zevenster werkt men met een centrum voor 

onderwijsondersteuning ‘Florion’. Dit centrum verzorgt voor de betreffende 

scholen de arrangementen binnen een commissie arrangeren (CA).  

 

Binnen de Oosthoek hebben we een commissie voor advies en toewijzen (CAT).  

Deze commissie heeft een voorzitter, dat is de coördinator van de afdeling 

Mariënberg. Verder zijn hierbij aanwezig: 

- een IB-er van een SBO school; 

- een jeugdarts (JGZ); 

- schoolmaatschappelijk werk (Samen Doen); 

- een orthopedagoog van het SWV VO NO-Overijssel; 

- AB-er van cluster 4; 

- op afroep expertise vanuit cluster 2, 3 of anderen. 

De kinderen van de scholen van Accretio en de Zevenster worden door hun eigen 

centrum voor leerlingenondersteuning Florion besproken binnen de CA. Als een 

passend arrangement niet toereikend is om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoefte van een kind, dan formuleert de CA een advies t.b.v. de 

toewijzing voor de CAT. De CAT van de afdeling Mariënberg zal het dossier 

beoordelen en zo nodig een toelaatsbaarheidsverklaring (TLV) afgeven. 

Arrangementen worden door Florion zelf afgehandeld. 
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4.2. Basisondersteuning. 
Elke school heeft een eigen ondersteuningsteam. Een aantal keren per jaar 

vergadert het ondersteuningsteam met leden vanuit JGZ en 

schoolmaatschappelijk werk.  

Binnen alle scholen is basisondersteuning (niveau 1). Iedere school binnen de 

afdeling garandeert een minimumniveau aan ondersteuning te kunnen bieden. 

Als richtlijn voor het minimale niveau van basisondersteuning dat alle reguliere 

basisscholen binnen het samenwerkingsverband bieden, gaan we uit van 

• de basiskwaliteit volgens het kader van de inspectie 

• de ijkpunten voor basisondersteuning (Cor Hoffmans, 2010). 

Bij de inrichting van de basisondersteuning zijn preventief werken en 

handelingsgericht werken sleutelbegrippen. Tevens omvat de basisondersteuning 

op iedere school een set licht curatieve interventies. 

Het tot op een bepaald niveau aanbieden van ondersteuning aan kinderen met 

aanvullende onderwijsbehoeften maakt deel uit van de basisondersteuning. 

Iedere school dient een onderwijsaanbod te hebben voor kinderen met een 

minder of meer dan gemiddelde intelligentie, voor kinderen met leerproblemen 

(bijvoorbeeld als gevolg van dyslexie / dyscalculie) en voor kinderen met 

aanvullende onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. Externe 

deskundigheid inroepen om de leerkracht hierbij te coachen valt binnen Veld, 

Vaart en Vecht onder niveau 1, basisondersteuning. Het kan wenselijk zijn dat 

scholen extra personeel kunnen inzetten ten behoeve van de ondersteuning en 

begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Dit moet altijd tijdelijk 

van aard zijn en helpend om de leerkracht verder te professionaliseren. Door een 

deel van de ondersteuningsmiddelen beschikbaar te stellen in de vorm van een 

basisfinanciering voor iedere school wordt dit mogelijk.  

4.3. Aanvullende ondersteuning. 
Scholen van onze afdeling kunnen ook aanvullende ondersteuning (niveau 2) 

bieden. Een school kan bovenop het niveau van basisondersteuning aanvullende 

ondersteuningsmogelijkheden bieden of besluiten die te gaan ontwikkelen.  

 

Deze aanvullende ondersteuningsmogelijkheden worden beschreven in het 

schoolondersteuningsprofiel. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 

1. De school ontwikkelt in eigen beheer aanvullende  

ondersteuningsmogelijkheden.  

Denk bv. Aan aanvullende expertise op het gebied van dyslexie. 

2. Samen met andere scholen uit de (sub)regio wordt een aanvullend 

ondersteuningsaanbod gerealiseerd.  

Denk bv. aan een gezamenlijke bovenschoolse hoogbegaafdengroep waar 

kinderen van verschillende scholen een dagdeel per week naar toe gaan. 

3. Eén of meer scholen bieden in samenwerking met een speciale school een 

aanvullende ondersteuningsmogelijkheid aan.  



12 

 

Denk hierbij bv. aan het in samenwerking met speciaal onderwijs cluster 4 

realiseren van een structuurgroep gekoppeld aan een basisschool. 

Samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs maakt het mogelijk het 

onderwijsaanbod te verbreden en te verdiepen, waardoor meer kinderen binnen 

het regulier onderwijs kunnen blijven.  

4. Gezien de kleinschaligheid van de onderwijsvoorzieningen in onze regio lijkt 

het echter zeer wenselijk dat schoolbesturen op lokaal niveau (denominatie 

overstijgend) samenwerken bij het realiseren van aanvullende 

ondersteuningsmogelijkheden. Door dit te doen wordt het mogelijk een 

onderwijsaanbod te realiseren dat verder reikt dan wat onze afdeling afzonderlijk 

kan bieden.  

4.4. Toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO. 
Ook met de mogelijkheid van aanvullende ondersteuning binnen het 

basisonderwijs blijft voor sommige leerlingen het onderwijsaanbod binnen een 

reguliere setting ontoereikend. Indien dit aan de orde is meldt de school een 

leerling aan bij de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van de afdeling, 

om in aanmerking te komen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het 

speciaal (basis) onderwijs. (niveau 3)  
 

Voor sommige leerlingen met extra onderwijsbehoeften is het aanbod dat de 

SBO-voorziening kan bieden onvoldoende. Deze kinderen zijn aangewezen op 

speciaal onderwijs. 

De Boslust is de enige SO-school met een vestiging binnen de regio van ons 

samenwerkingsverband. De Boslust heeft een onderwijsaanbod voor ZML-

leerlingen en voor sommige meervoudig gehandicapte leerlingen. 

Leerlingen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag of met extra 

onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische beperkingen zijn 

aangewezen op speciaal onderwijs buiten de regio. Het samenwerkingsverband 

maakt afspraken met de schoolbesturen die dit onderwijs bieden om te kunnen 

garanderen dat een leerling – indien aan de orde – snel geplaatst kan worden op 

de betreffende school voor speciaal onderwijs. Ondersteuning binnen het 

speciaal onderwijs (niveau 4) is dan nodig. 
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Hoofdstuk 5. Inzet beschikbare middelen: 

5.1. Inleiding. 
Het samenwerkingsverband Veld, Vaart en heeft gekozen voor een verdeelmodel 

waarbij het schoolmodel leidend is. Uitgangspunt hierbij is: Geef de 

ondersteuningsmiddelen zoveel mogelijk aan de schoolbesturen! De 

schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor inzet van de middelen binnen hun 

aangesloten scholen om deze zo optimaal mogelijk in te zetten ten behoeve van 

de leerlingen met aanvullende onderwijs-behoeften.  

Het principe is hierbij dat lokale scholen hun ondersteuning zo optimaal mogelijk 

kunnen inzetten ten behoeve van de leerlingen met aanvullende onderwijs-

behoeften. 

5.2.Aanleiding. 
Aanvraagprocedures voor financiering van kinderen met aanvullende 

ondersteuningsbehoefte en/of ondersteuningsprojecten zorgen ervoor dat het 

aanbod de vraag creëert. Oftewel: de aanvraag wordt zo geformuleerd dat men 

een grotere kans maakt op toekenning van de middelen. Dat zorgt voor een 

grote administratieve last, bevordert ongelijkheid in de aanvragen, gaat te veel 

om het kind alleen i.p.v. te kijken wat de school/leerkracht nodig heeft. 

 

Kan het anders? 

Geef bijvoorbeeld alle ondersteuningsmiddelen die het bestuur krijgt na aftrek 

van een aantal gezamenlijke kosten evenredig door aan de scholen op basis van 

leerlingaantallen. Daarbij zeggen we dat het de verantwoordelijkheid is van elke 

school om goed passend onderwijs voor alle leerlingen te realiseren. Dit wordt op 

3 manieren gemeten: 

 

1. Elke school voldoet aan het ondersteuningsprofiel van het 

samenwerkingsverband en de afdeling Mariënberg 

2. Elke school voldoet aan de inspectienormen v.w.b. de opbrengsten.  

3. Het deelnamepercentage s(b)o van elke school is ≤ 3,6%. 

 

Bij dit alles moet voorop staan dat geld niet leidend is, maar de 

onderwijsbehoefte van het kind. 

5.3. Rol van het CAT. 
Voor de scholen van VGPO de Oosthoek hoeft het CAT geen middelen toe te 

kennen, want die hebben de scholen al. Wel heeft de CAT een rol in de 

terugplaatsingstrajecten. Hiervoor moeten we als afdeling een goede structuur 

gaan bedenken.  

 

De besturen van Accretio en de Zevenster laten Florion het onderzoek en de 
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begeleiding van de aangesloten scholen regelen. Ieder school heeft een eigen 

trajectbegeleider en orthopedagoog en ook kunnen de scholen extra expertise 

aanvragen bv. door ambulante begeleiding. De aangesloten scholen kunnen bij 

Florion een ondersteuningsarrangement aanvragen. Een commissie arrangeren 

bepaalt de toekenning van het arrangement op basis van de onderwijsbehoeften 

van de leerling in relatie tot het ondersteuningsaanbod dat de school binnen het 

schoolondersteuningsprofiel heeft beschreven.  

 

Als er toch een toeleiding naar SBO of SO moet plaats vinden dan wordt dat 

binnen ons samenwerkingsverband geregeld binnen de eigen afdeling.  

In deze paragraaf is in de vorm van aandachtspunten en richtlijnen beschreven 

binnen welke door het samenwerkingsverband afgesproken kaders de toeleiding 

binnen de afdelingen vorm krijgt.  

 

• Aan een toeleiding naar SBO/SO gaat het nodige vooraf. Ieder 

ondersteuningstraject, uiteindelijk al dan niet leidend tot een verzoek tot 

plaatsing in het SBO of SO, dient zich te laten omschrijven met 

sleutelbegrippen als preventief werken, handelingsgericht inzetten van 

aanvullende ondersteuning rond leerling en leerkracht, betrokkenheid van 

ouders en het vroegtijdig inzetten van externe deskundigheid.  

 

• De Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) en het centrum voor 

leerlingenondersteuning Florion (CA) adviseren en in geval van de CAT ook 

beslissen over aanvragen voor SBO/SO-toelaatbaarheidsverklaringen. De 

formele, administratieve afhandeling van SO-plaatsingen vindt plaats op het 

niveau van het samenwerkingsverband. Hier vindt monitoring plaats. 

 

• Scholen kunnen zich eveneens wenden tot de CAT en de CA voor advies over 

complexe vragen rond het onderwijs – en ondersteuningsaanbod voor 

kinderen met aanvullende onderwijsbehoeften.  

 

• De commissieleden handelen binnen de commissie op persoonlijke titel, 

zonder last of ruggenspraak. 

De beslissingsbevoegdheid t.a.v. het afgeven van SBO/SO-

toelaatbaarheidsverklaringen is door de in een afdeling samenwerkende 

schoolbesturen m.a.w. belegd bij de CAT van de afdeling. 

 

• Wanneer een CAT of Florion een toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft 

afgegeven en de ouders besluiten om hun kind aan te melden bij de SBO-

school van een andere afdeling, hoeft er geen bespreking binnen de CAT van 

die afdeling plaats te vinden, maar beslist de betreffende SBO-school over de 

toelating op basis van het aannamebeleid van de school. 
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(NB: Wanneer een aangrenzend samenwerkingsverband een 

toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft afgegeven en de ouders verzoeken om 

plaatsing op een SBO-school van ons samenwerkingsverband, dan wordt de 

leerling besproken in de CAT van de betreffende afdeling. De CAT formuleert 

dan een advies, dat de SBO-school kan gebruiken bij haar afweging om de 

leerling al dan niet toe te laten). 

 

• De inrichting van de CAT’s van de verschillende afdelingen komt in grote 

lijnen overeen.  

• Overal wordt met hetzelfde instrument,’ een onderwijskundig rapport 

en/of het ontwikkelingsperspectief ‘, gewerkt; 

• worden de principes van handelingsgericht toewijzen gehanteerd; 

• maken één of meer vertegenwoordigers uit de jeugdhulp deel uit van het 

CAT, waardoor het mogelijk wordt om dossiers integraal (‘wat is er nodig 

voor kind, school en ouders’) te behandelen; 

• zijn ouders (en school) aanwezig bij de bespreking van het dossier. 

 

De samenstelling van de CAT is dusdanig dat 

-  er voldoende deskundigheid op het gebied van leerlingen met extra 

onderwijsbehoeften aanwezig is; 

-  er voldoende kennis voorhanden is van de ondersteuningsmogelijkheden op de 

scholen binnen het samenwerkingsverband én van de SO-scholen buiten de regio 

van het samenwerkingsverband waar samenwerkingsafspraken mee worden 

onderhouden; 

- er voldoende kennis van de sociale kaart wat betreft 

ondersteuningsmogelijkheden voor kind, ouders en gezin is. 
 

• Om bij verwijzing te kunnen beslissen over de meest passende onderwijsplek 

voor een leerling is het nodig dat de CAT een goed zicht heeft op de 

ondersteuningsmogelijkheden van de verschillende speciale voorzieningen. 

De kennis hieromtrent wordt ingebracht door de betreffende S(B)O-

functionaris die deel uitmaakt van de CAT. De CAT heeft bovendien het 

schoolondersteuningsprofiel van de BAO en S(B)O-scholen tot haar 

beschikking.  

Door de betrokkenheid van SO- / SBO-vertegenwoordigers is gewaarborgd dat 

de betreffende S(B)O-school redelijkerwijs bereid is de afgegeven S(B)O-

toelaatbaarheidsverklaring om te zetten in een inschrijving op de school. 
 

• De CAT gaat handelingsgericht te werk bij het nemen van beslissingen over 

S(B)O-plaatsingen. Daarbij maakt ze – eenvoudig gezegd – een match tussen 

de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden 

van de reguliere en speciale (basis) scholen. In werkelijkheid gaat het hier om 
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een complex proces waar bij iedere casus een breed scala aan factoren 

gewogen wordt.  

NB: Er zijn dus geen nadere afspraken gemaakt over criteria / richtlijnen die 

gehanteerd worden bij verwijzingen. Voor het bespreken van leerlingen die 

vanuit de voorschoolse periode / vanuit een zorgsetting worden aangemeld 

voor plaatsing in het speciaal onderwijs volgt het samenwerkingsverband de 

landelijke richtlijnen t.a.v. leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen. 

(‘Richtlijn toelaatbaarheid ernstig meervoudig beperkte leerlingen tot het SO 

na 1 augustus 2014’) 
 

• Alle aanmeldingen voor SO-/SBO-plaatsingen worden behandeld door de 

afdelings-CAT. Ook symbioseplaatsing wordt besproken in de CAT. Het gaat 

dan om combiplaatsing voor een deel op de SO school en een deel op een 

reguliere basisschool. De leerling wordt besproken in de CAT horend bij de 

school waar de ouders de leerling hebben aangemeld. Ook rechtstreekse 

aanmeldingen vanuit de voorschoolse periode en aanmeldingen als gevolg 

van verhuizingen worden in de CAT van de afdeling besproken. 

Hierbij geldt: 

• Wanneer de ouders zich rechtstreeks melden bij de school voor speciaal 

onderwijs wordt in overleg met de ouders bepaald waar hun kind 

besproken zal worden; daarbij zijn postcode (van het huisadres) en de 

voorkeur van de ouders wat betreft denominatie leidend.  

• Ouders van leerlingen bij wie het op voorhand duidelijk is dat alleen een 

SO-school een mogelijke optie is (we denken aan de kinderen op de grens 

van onderwijs en kinderdagcentrum) en die hun kind rechtstreeks 

aanmelden bij de betreffende SO-school ervaren het mogelijk als 

omslachtig en bureaucratisch dat er een bespreking in een commissie 

plaats moet vinden. De toeleiding naar en de bespreking binnen een CAT 

wordt daarom zo georganiseerd dat het zo weinig mogelijk belastend voor 

de ouders is. Zo zal de uitnodiging om bij de CAT-bespreking aanwezig te 

zijn zo geformuleerd worden dat de ouders het bijwonen van de 

bespreking niet als verplicht ervaren. 

• Alle instellingen in de voorschoolse periode / op het gebied van dagopvang 

gehandicapte kinderen zijn goed geïnformeerd over werkwijze en 

procedures binnen ons samenwerkingsverband. Zij zijn de eersten die met 

ouders in gesprek gaan. Doordat deze instellingen goed op de hoogte zijn, 

kan onduidelijkheid in het latere proces voorkomen worden. 

• Bij de bespreking van leerlingen die rechtstreeks vanuit de voorschoolse 

periode / anderszins van buitenaf worden aangemeld voor plaatsing in het 

SO heeft het SO een belangrijke rol bij het voorbereiden van de CAT-

bespreking. Via een gestandaardiseerde werkwijze / een 

standaardformulier brengt een SO-functionaris in beeld wat de 

onderwijsbehoeften van de leerling zijn en welke consequenties dit heeft 
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voor de ondersteuning die op school geboden moet worden. 

• Een leerling kan binnen ten hoogste één afdelings-CAT besproken worden. 

• De kosten van SO-plaatsingen vanuit de voor- en zij-instroom komen niet 

ten laste van de afdeling, maar worden gezamenlijk – op het niveau van 

het samenwerkingsverband – gedragen. 

• SO-verwijzingen vanuit deze directe instroom komen m.a.w. ten laste van 

het samenwerkingsverband en worden daarom (licht) getoetst op het 

niveau van het samenwerkingsverband. 

5.4 Toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte geldigheidsduur 
Met het beleid ten aanzien van plaatsingen in een speciale onderwijssetting wil 

het samenwerkingsverband recht doen aan de uitgangspunten ‘gewoon, 

geïntegreerd’ waar het kan, ‘speciaal waar het moet’ en ‘zo licht mogelijk, zo kort 

mogelijk’.  

Wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling vragen om een 

onderwijsaanbod in een speciale setting, moet die voor de leerling beschikbaar 

zijn, maar slechts zo lang als nodig. Daarom wordt met SO- en SBO-

toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte geldigheid. De minimale 

geldigheid is één jaar. (De CAT heeft de mogelijkheid om voor sommige kinderen 

met een ernstige meervoudige beperking een toelaatbaarheidsverklaring voor 

onbeperkte tijd af te geven). De toelaatbaarheidsverklaring voor het SO heeft als 

einddatum altijd 31 juli.  

De CAT vermeldt op de toelaatbaarheidsverklaring de geldigheidsduur.  

Wanneer de plaatsingsperiode afloopt, kan een nieuwe 

toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. De CAT beslist hierover. 

 

Het structureel werken met toelaatbaarheidsverklaring met een beperkte 

geldigheid is een breuk met het verleden en vraagt daarom het nodige van alle 

betrokkenen. Denk hierbij onder meer aan het volgende: 

• Scholen dienen hun communicatie met ouders van leerlingen die mogelijk in 

aanmerking komen voor plaatsing in het SO/SBO hierop af te stemmen. Voor 

ouders moet vanaf het begin duidelijk zijn dat het bij plaatsing in het SO/SBO 

geldt: ‘tijdelijk, tenzij aan het eind van de plaatsing duidelijk is dat de leerling 

langer is aangewezen op het SO/SBO-onderwijs’ 

• Dat er gewerkt gaat worden met toelaatbaarheidsverklaringen met een 

bepaalde geldigheidsduur, heeft als consequentie  

- dat de basisschool zich verplicht acht om de leerling na afloop van de  

  plaatsingsperiode weer op te nemen; 

- dat de basisschool betrokken dient te blijven bij de leerling wanneer die op 

  het SO/SBO geplaatst is; 

     - dat de basisschool actief investeert in de terugplaatsing (deze intentie wordt 

  door iedere school opgenomen in haar ondersteuningsbeleid); 

• Voor de SO/SBO-school heeft het werken met toelaatbaarheidsverklaringen 
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met een beperkte geldigheid de volgende implicaties: 

- het vraagt een andere mindset bij alle betrokkenen binnen de SO/SBO-

school; 

- de commissie van begeleiding of het ondersteuningsteam binnen SO/SBO 

dient actief inhoud te geven aan het terugplaatsingsbeleid; 

      - de SO/SBO-school dient de ouders actief voor te bereiden op een mogelijke 

terugkeer naar het basisonderwijs. Dit alles op maat, passend bij het 

ontwikkelingsperspectief van de leerling. (Het is niet de bedoeling om ouders van 

leerlingen die zonder meer permanent zijn aangewezen op speciaal onderwijs te 

belasten met gesprekken / procedures in het kader van doorplaatsing naar een 

meer reguliere setting). 

• De SO/SBO-school en de reguliere basisschool werken gedurende de plaatsing 

– en zeker aan het eind van de plaatsing – actief samen. 

• Voor alle leerlingen die vóór augustus 2013 geplaatst waren op een SO/SBO-

school en die op 1 augustus 2014 een geldige SO-indicatie hebben, werd de 

indicatie zonder verdere toetsing omgezet in een SO/SBO-

toelaatbaarheidsverklaring voor onbepaalde tijd. 

Dit betekent niet dat ieder van deze leerlingen definitief op de SO-school 

dient te blijven. Van de SO-school wordt namelijk verwacht dat ze – zoals ook 

in de huidige situatie al het geval is - per leerling periodiek bespreken of de 

leerling nog is aangewezen op ondersteuning door de SO-school of dat een 

terugplaatsing naar een reguliere school een optie is die verkend kan worden.  

 

5.5. De school: 
De school moet met al deze opdrachten aan de slag. Het is geen vrijheid, maar 

juist een grote verantwoordelijkheid waar ze zelf vorm aan moeten geven. Hoe 

ze dat doen is aan hen zelf. Dan mogen ze dus ook zelf bepalen hoe ze de 

middelen in de school verdelen en besteden. Uiteraard kunnen ze daarbij de 

samenwerking opzoeken met andere scholen, bijv. Voor 

meer/hoogbegaafdheidsgroepen. Meer onderwijsassistentie, een autismegroep of 

juist meer IB-uren, het is aan hen. Ze bepalen zelf hoeveel middelen ze waar aan 

willen geven. In kleine netwerken of op IB + dir-overleg worden ervaringen 

uitgewisseld en gezamenlijke kansen gezocht. In het schoolplan en in de 

jaarplannen staat de ontwikkeling beschreven en via de verslagen + 

meetmomenten van de bestuurder wordt daar verantwoording over afgelegd.  

Bij de IB werkgroep vergaderingen kunnen de AB-ers van de clusterscholen 

aanhaken, om zo ook hun expertise te delen. 
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Hoofdstuk 6. Hoe is de expertise georganiseerd: 
Het speciale ondersteuningsaanbod binnen de Oosthoekscholen is als volgt 

geregeld: 

 

6.1. Externe expertise 
De scholen kunnen gebruik maken van externe deskundigheid. Dit kan in de 

vorm van Ambulante begeleiding van de clusterscholen. Er zijn afspraken 

gemaakt op samenwerkingsverband niveau over de inzet van de expertise vanuit 

de SO scholen. Deze hulp valt binnen onze basisondersteuning.  

 

Er kan ook hulp gevraagd worden van de orthopedagogen van SWV VO Noord 

Oost Overijssel, de Oosthoek sluit hiervoor jaarlijks een contract af. 

Scholen hebben verder allemaal een eigen ondersteuningsteam, waarin ook de 

JGZ en schoolmaatschappelijk werk participeert. 

Ook kan elke school contacten aangaan met zelfstandig opererende 

zorgaanbieders, hierbij moeten we denken aan logopedisten, fysiotherapeuten, 

dyslexie behandelaar ed.  

 

6.2. Afstemming onderwijs-jeugdhulp 
 

Ieder kind verdient op school én thuis de ondersteuning, zorg en aandacht die 

nodig zijn voor een optimale ontwikkeling. Wordt die ontwikkeling bedreigd, dan 

dient snel de juiste ondersteuning te worden ingezet.  

Het samenwerkingsverband hecht daarom veel waarde aan nauwe samenwerking 

tussen onderwijs en zorg, waarbij bij zorg met name gedacht wordt aan de JGZ 

en het schoolmaatschappelijk werk. Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 

januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en daarmee 

voor het bieden van lichte zorg en de toeleiding naar zwaardere vormen van 

ondersteuning. De (wettelijk omschreven) taak van het onderwijs is vroeg 

signalering van sociaal-emotionele problematiek die (mogelijk) samenhangt met 

de thuissituatie. Middels samenwerking met JGZ of schoolmaatschappelijk werk 

kunnen ouders zo nodig snel toe geleid worden naar hulp en ondersteuning 

gericht op kind, ouders en/of gezin. 

De samenwerking tussen onderwijs en zorgpartners kenmerkt zich door een 

gezamenlijke visie op ondersteuning: 

• Bij het inzetten op interventies gelden steeds de volgende steekwoorden: 

handelingsgericht, oplossingsgericht, verbindingsgericht. 

• ‘Uitgaan van eigen kracht’: bij de ondersteuning de direct betrokkenen 

uitdagen om zelf moeilijkheden aan te pakken 

• ‘Eén kind, één gezin, één plan’: onderwijs en zorgpartners werken 

afgestemd op elkaar vanuit een gezamenlijk plan waarin het betreffende 
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kind/gezin centraal staat 

• ‘Steeds samen met de ouders’: bij de organisatie van de ondersteuning 

zijn de ouders altijd betrokken; ouders zijn als eerstverantwoordelijke 

ervaringsdeskundigen dé samenwerkingspartners voor onderwijs en zorg. 

6.3. SBO-plaatsing 
Binnen de Oosthoek hebben wij de mogelijkheid kinderen te verwijzen naar een 

SBO school van een andere afdeling. Dit zal in de regel de SBO school zijn die 

het dichtst bij het adres van de leerling ligt. De SBO vangt de leerlingen op die 

speciale onderwijsbehoeften hebben en niet binnen de reguliere basisschool 

opgevangen kunnen worden. 

Om voor een SBO in aanmerking te komen moet er een verklaring afgegeven 

zijn. De basisschool kan kinderen aanmelden bij het CAT. Dit kan doormiddel van 

het invullen van het onderwijskundig rapport en/of het OPP.  

 

6.4. SO-plaatsing 
Op de SBO scholen vindt verbrede instroom plaats, onder bepaalde voorwaarden 

worden ook leerlingen opgevangen met een SO-indicatie. De school werkt hierin 

nauw samen met Het Ambelt en/of Aquilla, De Boslust en de Twijn in Zwolle. 

Leerlingen kunnen op deze wijze in de regio onderwijs ontvangen wat meer 

thuisnabij is.  

Voor sommige kinderen met extra onderwijsbehoeften is het aanbod dat de 

(verbrede) SBO-voorziening kan bieden onvoldoende. Deze kinderen zijn 

aangewezen op speciaal onderwijs. 

 

6.5. Florion, centrum voor leerlingenondersteuning 
Het speciale ondersteuningsaanbod binnen Accretio en de Zevenster is als volgt 

geregeld: 

 

De schoolbesturen van Accretio en de Zevenster hebben ten behoeve van de 

ondersteuning van de leerlingen en de scholen een expertise centrum voor 

leerlingenondersteuning opgericht met de naam Florion. Vanuit Florion vindt de 

beleidsvorming rond Passend Onderwijs en de leerling ondersteuning binnen de 

scholen plaats ook wordt het onderzoek en de ondersteuning vanuit dit centrum 

vorm gegeven. Iedere school heeft een vaste trajectbegeleider en 

orthopedagoog. 

Binnen Florion wordt een deel van de ondersteuning gerealiseerd door 5 

ambulant begeleiders met brede kennis rond leer- en gedragsproblematiek, het 

jonge kind. Veelal zijn dit leerkrachten die zelf ook nog voor de klas staan in het 

speciaal basisonderwijs van Het Speelwerk in Zwolle. Een ambulante begeleider 

ondersteunt en begeleidt de leerkracht in de opvang van leerlingen met een 
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specifieke hulpvraag. Als Florion specifieke expertise of een opleiding niet zelf 

kan bieden, dan helpt Florion de scholen met het vinden en inkopen van een 

passend aanbod. 

 

6.6. Ondersteuningsbudget - arrangementen 
De aangesloten scholen van de schoolverenigingen van Accretio en De Zevenster 

liggen geografisch relatief ver uit elkaar, zodat het vaak moeilijk is te kiezen voor 

een andere basisschool van de eigen richting. We streven ernaar de kinderen 

zoveel mogelijk binnen de plaatselijke school onderwijs te laten volgen. In het 

kader van passend onderwijs streven wij er naar de kinderen zo thuisnabij 

mogelijk een passend onderwijs aanbod te geven en proberen deelname aan 

speciale onderwijsvoorzieningen te voorkomen. Daartoe kunnen de scholen een 

ondersteuningsarrangement aanvragen. Dit budget wordt aangevraagd middels 

een daarvoor bestemd aanvraagformulier en een OPP. De commissie arrangeren 

binnen Florion beoordeelt de aanvraag en stelt het arrangement beschikbaar. De 

trajectbegeleider van de school is nauw bij de aanvraag betrokken en ook bij de 

monitoring van de inzet van het arrangement. Ieder jaar wordt het arrangement 

opnieuw geëvalueerd om te kijken of een leerkracht of leerling voldoende heeft 

aan het extra ondersteuningsaanbod binnen het arrangement. 

 

6.7. SBO-plaatsing 
De scholen van Accretio en de Zevenster hadden binnen de wetgeving WSNS een 

eigen SBO school, het Speelwerk in Zwolle. De afdeling Mariënberg binnen 

samenwerkingsverband 23.04 Vaart en Vecht is ook een denominatief 

georganiseerde afdeling. De gemeente Dalfsen vergoedt de laatste 15 jaar niet 

meer het leerlingenvervoer naar het SBO de Wissel in Mariënberg. Kinderen op 

de Uitleg en de Planthof waarvan de ouders kiezen voor Gereformeerd Onderwijs 

zullen daarmee voor de dichtstbijzijnde SBO school van eigen richting, 

aangewezen zijn op het Speelwerk in Zwolle. Waarmee voor de ouders en de 

scholen er niets verandert bij de oude situatie. Op basis van de TLV vanuit SWV 

Veld Vaart en Vecht, zal er grensverkeer plaatsvinden. Om een 

toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO te krijgen, moet de school een 

onderwijskundig rapport invullen. Binnen de CA van Florion wordt eerst gekeken 

of kan worden volstaan met en arrangement binnen de basisschool of plaatsing 

op een andere basisschool. Mocht dit niet het geval zijn dan gaat het dossier met 

een positief advies van de CAT van de afdeling Mariënberg, waar zonodig een 

TLV wordt afgegeven. Met deze TLV kan een kind aangemeld worden bij een SBO 

school. Nu de afdeling Mariënberg geen eigen SBO meer heeft worden 

verbindingen aangegaan met de SBO die het dichtst in de buurt van de leerling 

staat. Hoe dit financieel geregeld wordt is te lezen in bijlage 4.  
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6.8. SO-plaatsing 
Geografisch zijn de scholen van Accretio en de Zevenster aangewezen op de 

speciale onderwijsvoorzieningen in Zwolle. Om een toelaatbaarheidsverklaring 

voor het SO te krijgen, moet de school een onderwijskundig rapport invullen. 

Binnen de CA van Florion wordt eerst gekeken of kan worden volstaan met en 

arrangement binnen de basisschool of plaatsing op een andere basisschool of dat 

een kind met en arrangement en plaats kan krijgen op het speciaal 

basisonderwijs. Mocht dit niet het geval zijn dan gaat het dossier met een 

positief advies van de CAT van de afdeling Mariënberg, waar zonodig een TLV 

wordt afgegeven. Met deze TLV kan een kind aangemeld worden bij een 

passende speciale onderwijsvoorziening.  

 

6.9. Inzet expertise 
De scholen van Accretio kunnen gebruik maken van de expertise die beschikbaar 

is binnen Florion. Externe expertise kan als arrangement aangevraagd worden bij 

de CA van Florion. Deze arrangementen zullen zo vraag gestuurd mogelijk 

worden ingezet.  

Hoofdstuk 7. Uitwerking basisondersteuning. 

7.1. Inleiding. 
Op basis van de schoolondersteuningsprofielen wordt in kaart gebracht hoe de 

school vorm geeft aan Passend Onderwijs.  

Dit deel van het afdelingsplan wordt verder gevuld, nadat de 

ondersteuningsprofielen verwerkt zijn. Het opnieuw in kaart brengen staat 

gepland voor januari  2016.  

De uitgewerkte ondersteuningsprofielen (leeg format is te vinden in bijlage 2) 

zijn te vinden op de site van Veld, Vaart en Vecht (www.veldvaartenvecht.nl). 

 

Richtinggevende uitspraken zijn hieronder beschreven en worden uitgewerkt in 

een activiteitenplan (bijlage 1): 

7.2. Algemeen 

Scholen werken aan het verbeteren van de basisondersteuning door: 

• Aandacht te besteden aan opbrengstgericht werken in relatie tot de 

basisvaardigheden taal, lezen en rekenen; 

• Scholing te volgen zowel individueel als op schoolniveau (verbetertrajecten); 

• Netwerkbijeenkomsten en intervisie voor directies en interne begeleiders; 

• Onderwijswerkplaats op woensdagmiddagen voor leerkrachten; 

http://www.veldvaartenvecht.nl/
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• Op basis van o.a. toets gegevens het toekomstperspectief voor leerlingen 

  vast te stellen (vanaf groep 6); 

• Daar waar nodig een ontwikkelingsperspectief vast te stellen; 

• Op klas-, groeps-, bouw- en schoolniveau de opbrengsten regelmatig te 

bespreken en te werken met data-analyses. 

7.3. Uitgangspunten effectief onderwijs: 

7.3.1. Doelen 

De school streeft de volgende doelen na op het gebied van het 

onderwijs: Elke leerkracht: 

• Geeft les volgens het directe instructiemodel; 

• Heeft de doelen van het eigen leerjaar scherp en heeft inzicht in de 

gehele leerlijn taal/lezen/rekenen; 

• In groep 3 t/m 8 werkt met groepsplannen die 2 a 3 keer per jaar worden 

  opgesteld; 

• Ontvangt tenminste 2 keer per jaar klassenbezoek; 

• Heeft hoge verwachtingen van de leerlingen. 

7.3.2. Tijd 

In de groepen wordt dagelijks voldoende tijd besteed aan (voorbereidend) 

rekenen, taal en lezen. Het is zaak dat de school de tijd voor 

taal/lezen/rekenen goed bewaakt, zowel in de hoeveelheid als de momenten 

waarop de lessen worden gegeven. Meer leer- en instructietijd én effectiever 

omgaan met de beschikbare tijd leiden tot aantoonbaar betere leerresultaten. 

7.3.3. Extra tijd voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 

Extra tijd voor risico leerlingen wordt gevonden tijdens de reguliere les: 

• Door pre-teaching en/of verlengde instructie; 

• Tijdens het zelfstandig werken; 

De school dient de instructie- en oefentijd af te stemmen op de behoeften van 

leerlingen. 

7.3.4. Convergente differentiatie 

De school werkt met groepsplannen op 3 niveaus. 

Benoemen van de wijze waarop convergente differentiatie wordt toegepast. 

 

7.3.5. Effectieve instructie 

Leerkrachten op school werken met het Dl-model. 

Middels klassenbezoek en teamvergaderingen wordt dit gevolgd, bespreekbaar 

gemaakt en waar nodig verbeterd. 
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7.3.6. Vroegtijdig signaleren en reageren 

De toetsresultaten van zowel methode gebonden toetsen als CITO toetsen 

worden gemonitord door de leerkracht, de IB-er en de directeur. De(tussen)-
doelen zijn bekend bij de leerkrachten van de school, zodat vroegtijdig 
gesignaleerd kan worden of een leerling hierin aanvullende ondersteuning nodig 

heeft. 

 

7.3.7. Monitoring onderwijs 

De toetsresultaten worden geanalyseerd en besproken op zowel individueel, 
groeps-, en schoolniveau. Het gaat hierbij om toetsresultaten van het CITO LVS. 

Alle leerkrachten van de school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
resultaten. De besprekingen vinden plaats door middel van professionele dialoog. 
Door een nauwkeurige analyse kunnen conclusies worden getrokken over het 

gegeven onderwijs, maar ook over hiaten of eenzijdige accenten in het 
curriculum. De directeur monitort de opbrengsten van het onderwijs, 

interpreteert ze en neemt dienovereenkomstig passende maatregelen.  

 

 

 

Hoofdstuk 8  Positie ouders 

8.1. Inleiding 
Goed onderwijs realiseren lukt alleen met de betrokkenheid van ouders. Het 

samenwerkingsverband wil daarom ouders als educatieve partners betrekken bij 

de inrichting van Passend onderwijs. 

 

8.2. Vormgeven educatief partnerschap. 
Educatief partnerschap geven we als volgt vorm: 

 

• Ouders worden in algemene zin geïnformeerd 

Op de website van het samenwerkingsverband (www.veldvaartenvecht.nl) 

wordt ouders heldere informatie geboden over de ondersteuningsmogelijkheden 

binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast biedt de website informatie over 

de rechten van ouders. 

Ook de schoolgidsen bevatten een paragraaf over Passend onderwijs binnen onze 

regio en bovendien wordt van tijd tot tijd informatie geboden via de 

nieuwsbrieven van de school. 

 

• Ouders worden gevraagd mee te denken over de inrichting van Passend 

onderwijs 

http://www.veldvaartenvecht.nl/
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Via de medezeggenschapsraad van de school praten ouders mee over de wijze 

waarop de ondersteuning op de school geconcretiseerd wordt.  

De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. 

Ouders hebben middels de Ondersteuningsplanraad een stem waar het gaat om 

de inrichting van het ondersteuningsaanbod binnen het samenwerkingsverband. 

De Ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan. 

 

• Ouders worden door school en afdeling betrokken bij de ontwikkeling van hun 

kind. 

 

• School en ouders hebben elkaar nodig om ieder kind optimale kansen te 

kunnen bieden. In geval een school zorgen heeft over de ontwikkeling wordt 

deze zorgen vanaf het eerste moment van signaleren met ouders gedeeld. 

Niet alleen met de bedoeling om de ouders te informeren, maar vooral ook 

om de ervaringskennis van de ouders over hun kind te kunnen benutten voor 

de begeleiding op school. Iedere school geeft op eigen wijze vorm aan het 

nauw betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind. 

 

• Wanneer de school externe ondersteuning in wil roepen voor een kind worden 

de ouders hierbij betrokken. School, ouders en externe ondersteuner gaan 

gezamenlijk op weg om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het 

kind helder te krijgen.  

 

• Op het niveau van de afdeling worden er afspraken gemaakt rond de formele 

communicatie met ouders. De wettelijke rechten van ouders in het geval van 

een ontwikkelingsperspectief maken hier deel van uit. 

 

• De wijze waarop de CAT functioneert, sluit aan bij de opvatting dat ouders en 

school partners zijn: De school is weliswaar de aanvrager, maar ouders 

worden (evenals de school) uitgenodigd aanwezig te zijn bij (een groot deel 

van) de bespreking van de CAT. Na afloop van de bespreking worden de 

ouders (evenals de school) mondeling en schriftelijk op de hoogte gesteld van 

de beslissing van de CAT.  

 

• School en samenwerkingsverband nemen klachten van ouders serieus. 

 

• Wanneer ouders niet tevreden zijn over de ondersteuning die hun kind 

geboden wordt, hebben ze de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het 

schoolbestuur. De website van ieder schoolbestuur bevat informatie 

hieromtrent; op de website van het samenwerkingsverband wordt verwezen 

naar de sites van de schoolbesturen. (www.veldvaartenvecht.nl)  

 

• Ook hebben ouders de mogelijkheid de ondersteuning van een 

http://www.veldvaartenvecht.nl/
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Onderwijsconsulent in te roepen. De Onderwijsconsulenten werken vanuit een 

landelijke organisatie. Zij zijn onafhankelijke deskundigen die kunnen 

bemiddelen tussen ouders en school. Hun dienstverlening is gratis. Meer 

informatie is te vinden op www.onderwijsconsulenten.nl  

 

• Wanneer ouders niet tevreden zijn over een beslissing van de CAT kunnen ze 

een klacht indienen bij een onafhankelijke commissie van het 

samenwerkingsverband. 

• De samenstelling van de commissie is afhankelijk van de afdeling 

waaruit de klacht afkomstig is. In de commissie zijn de drie andere 

afdelingen vertegenwoordigd met respectievelijk een directeur van een 

basisschool (voorzitter), een intern begeleider, een orthopedagoog. Per 

afdeling zijn personen aangewezen die in voorkomende gevallen deel 

uitmaken van de onafhankelijke commissie. 

• De onafhankelijke commissie heeft een adviserende stem. De 

betreffende CAT heroverweegt vervolgens haar beslissing (indien aan 

de orde). 

 

Naast bovenstaande mogelijkheden kunnen ouders een geschil voorleggen aan 
de tijdelijk, landelijke geschillencommissie Passend onderwijs of een oordeel 

vragen aan het College voor de rechten van de Mens (CVRM).  
Ons samenwerkingsverband heeft zich aangesloten bij een landelijke 
klachtencommissie. Deze is ondergebracht bij de PC-Besturenraad te Voorburg. 

Deze commissie is bedoeld voor ouders, voogden en verzorgers die klachten 
willen indienen tegen de gedragingen of het nalaten van het CAT.  

 
Deze commissie is bereikbaar op het volgende adres:  
 

Landelijke Klachtencommissie  
Postbus 907  

2207 AX Voorburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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Hoofdstuk 9. Kengetallen van de Oosthoek: 
Elk jaar worden in oktober de kengetallen weer bijgewerkt door de coördinator.  

De bestuurders worden hiervan op de hoogte gebracht en hij is verantwoordelijk als er eventueel 

actie gevraagd wordt op bepaalde kengetallen.  

 

Regio 23-04  Veld, Vaart en Vecht 

 
De Oosthoek: 

  

Accretio en Zevenster: 

     
Gemiddelde deelname percentage Oosthoekscholen Veld, Vaart en Vecht per 1-

10-2015: 0,71% 

 

Gemiddelde deelname percentage Accretio en Zevenster per 1-10-2015: 1,43% 

 

Ook hebben we in kaart gebracht wat het aantal verwijzingen naar een SO 

school. 

 

                                                 

  
 

 
 

VGPO De Oosthoek, Accretio en Zevenster
Aantal leerlingen SBO per 1 okt 15 gr 1/2 3 4 5 6 7 8

Guido de Bres 0 253 0,00

Regenboog 0 140 0,00

Casper Diemer 0 125 0,00

de Morgenster 2 1 105 1,90

de A. Riseaus 4 4 195 2,05

de Doekesschool 4 4 315 1,27

De Planthof (N'leusen) 2 1 1 133 1,50

De Uiltleg (Dalfsen) 2 1 1 147 1,36

1 2 3 4 totaal

School voor speciaal onderwijs

cluster

Guido de Bres

Regenboog

Casper Diemer

de Morgenster

de A. Riseaus

de Doekesschool

De Planthof

De Uitleg

1 1

1 2 1 4

1 1
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Bijlagen: 

Bijlage 1. Tweejarenplan met uitgewerkte activiteiten: 
De afdeling Mariënberg werkt met een activiteitenplan. Het komende schooljaar zal toegewerkt 

worden naar het vormgeven van een jaarplan met Smartdoelen. Deze zullen in lijn liggen met het 

Strategisch beleid van de besturen.  

JAARPLAN 2014-2016 Afdeling Mariënberg    

 
  

ONDERWERP:  Passend onderwijs     (Realistisch Inclusief) 

Huidige situatie/ knelpunt: 

De afdeling Mariënberg is ver op weg naar realistisch passend onderwijs. Tijdens de audit 

van Bureau Meesterschap in 2014 heeft VGPO De Oosthoek een overzicht per school 

gekregen m.b.t. de stand van zaken t.o.v. realistisch inclusief onderwijs. De scholen laten 

zien oog te hebben voor iedere leerling, en aan te sluiten bij de verschillende behoeften van 

de leerling. De ene school is hier verder in dan de andere. De scholen laten zien dat ze zich 

blijven ontwikkelen naar het bieden van een passende plek voor het liefst iedere leerling. Op 

dit moment is dat te zien aan het oppakken van kindgesprekken, het werken met 

vaardigheidsscores en daarna met leerlijnen gericht op de referentieniveaus. De teams 

hebben vertrouwen in zichzelf en zien kansen om onderwijs aan te bieden aan leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften. 

De scholen zetten de ontvangen financiën in voor aanvullende ondersteuning.  

DOEL: 

De scholen zullen zich inspannen om voor alle leerlingen goed, passend onderwijs te 

realiseren. In principe is elke leerling welkom en willen we er alles aan doen om binnen het 

reguliere onderwijs hem of haar passend onderwijs aan te bieden. 
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Uitvoering: 

Elementen die nodig zijn om passend onderwijs te kunnen geven: 

1.  Netwerk interne begeleiders groei naar lerend netwerk 

2.  HGW op alle scholen verder borgen 

3.  Ambulante begeleiding (voorheen Oosthoekzorg) afbouwen 

4.  Ambulante begeleiding vanuit de speciaal onderwijs scholen oproepbaar via korte lijntjes 

5.  Integratiegroepen plan maken voor de toekomst. 

6.  Implementatie van Passend Onderwijs op weg naar realistisch inclusief 

7.  Doorgaande lijn Voor-Vroegschools  

8.  Doorgaande lijn Voortgezet onderwijs (Rugzakleerlingen) 

9  monitoring inzet ondersteuningsmiddelen op de scholen 

10  Meer- en hoogbegaafdheid  

11  co-teaching 

12  Vergadermomenten  directeuren en IB’ers samen.  

13  Toekomst SBO De Wissel helder krijgen 

14  Externe Audits door Bureau Meesterschap uitwerken 

15 Kwaliteitszorg i.v.m. indicatoren inspectie 

 

Verantwoordelijk: 

De schoolteams, aangestuurd door de Directeur en IB-er. Eindverantwoordelijk is de 

bestuurder, 

 

Wat is hiervoor nodig en wat levert het op? 

Dialoog over goed passend onderwijs.  

Hulp van externe deskundigen om deze dialoog te leiden en daar waar nodig tips en adviezen 

te geven. 

Samenwerking met externe relaties om de ondersteuning naar de school te halen in plaats 

van de leerling naar de ondersteuning. 
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  Jaarplan 2016-2017 Afdeling Mariënberg  
Onderwerp: Realistisch Inclusief Onderwijs.  
 

Doelen 2016-2017 

 
 

• Directeur verantwoordelijk, verantwoording afleggen aan bestuurder. 
• Kerngroep ondersteuning opheffen, wordt kerngroep kwaliteit.  
• Agenderen op D.O. kan op aanvraag van school, good practice bespreken. 
• Borging door WMK 
• Inzet expertise effectiever maken. 

 
 

Betrokkenen 

 
- Scholen afd. Mariënberg, bestuurder, coördinator, IB-ers, kerngroep kwaliteit. 

 
 

Organisatie 

 
- IB werkgroep realistisch inclusief onderwijs vast agendapunt a.d.h.v. volgende vragen: 

 
            Wat heb je gedaan?  
 Hoe wordt er lesgegeven? 
 Hoe wordt dit aangestuurd? 
 

- Directieteam krijgt nascholing op gebied van audits. We willen interne audits afnemen. 
Dit is dan in schooljaar 2016-2017 op een aantal pilotscholen. Dat is nulmeting. Hierbij 
worden de rapporten van de audits van Bureau Meesterschap van schooljaar 2014-2015 
meegenomen.  

 

Planning 

 
 

- IB werkgroep vergaderingen: 21 sept, 16nov, 25 jan, 15 maart, 7 juni 
- Cursusdag Audit leren 
- Pilotscholen audit afnemen 

 
 

Evaluatie en rapportage 

 
 
 
 

Bekostiging 

 
Cursus Audit: moet nog uitgezocht door kerngroep kwaliteit. 
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  Jaarplan 2016-2017 Afdeling Mariënberg 

 
Onderwerp: SBL competenties Personeel 
 

Doelen 2016-2017 

 
 

• Directeur verantwoordelijk, verantwoording afleggen aan bestuurder. 
• Kerngroep Personeel komt met voorstellen voor nascholing. (Elke school heeft eigen 

traject, wat gezamenlijk kan via kerngroep ook gezamenlijk oppakken. 
• Databank van coaches, co-teachers en interne expertise afd. Mariënberg. 
• Databank ontwikkelen van specifieke expertise in teams bij individuen of qua 

schoolontwikkeling.  
• Duurzaaminzetbaarheid van personeel versterken 

 

Betrokkenen 

 
Kerngroep personeel, scholen afd. Mariënberg, bestuurder, IB-ers, coördinator.  
 
 
 

Organisatie 

 
 

- Kerngroep Personeel agendeert en zorgt voor verbinding.  
- Objectieve scan door elk personeelslid in laten vullen: Vitaal in je werk, van Loyalis. 

 
 
 
 
 

Planning 

 
- Opnemen in agenda van directie overleg.  
- Invullen scan Vitaal in je werk 
- Organiseren Onderwijs Leerplekken op woensdagmiddagen: 21-9, 26-10, 23-11,14-12, 18-

1, 15-2, 15-3, 19-4, 17-5, 14-6 en 5-7. 
 
 
 

Evaluatie en rapportage 

 
 

Bekostiging 

 
Nascholingsbudget per school.  
OWL worden bekostigd uit bovenschoolse begroting.  
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Bijlage 2. Blanco format Schoolondersteuningsprofiel:  

 

Onderwijsondersteuningsprofiel 

Zie laatste pagina voor aanwijzingen bij het invullen 

 
Naam school 
 

      

 
Ingevuld op 
 

      

 

Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening 

      

 

Kengetallen 

Leerlingenaantal (01-10-11)       

Leerlingengewicht Aantal lln 0,3:       Aantal lln 1,2:       

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Aantal sbo-verwijzingen                   

Aantal verwijzingen so cl. 3                   

Aantal verwijzingen so cl. 4                   

 

Aantal kinderen met een 
ontwikkelingsperspectief 

gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8 

                                                

 

Uitstroom naar VO 2010 2011 2012 

Voortgezet so                   

Praktijk onderwijs                   

VMBO BB                   

VMBO K                   

VMBO T                   
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HAVO                   

VWO                   

 

Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning – SCORES BASISPROFIEL 

 Gemiddelde score 

       
Standaard 1: Veiligheid       
Standaard 2: Afstemming       
Standaard 3: Begeleiding       
Standaard 4: Klassenmanagement: anticiperen, structureren, timen, 
leertijd en goede routines 

      

Standaard 5: Klassenmanagement: materialen en ruimte, inrichting 
van het lokaal 

      

Standaard 6: Klassenmanagement: individuele verwerking en 
lesverloop 

      

Standaard 7: Onderwijsondersteuning       
Standaard 8: Ontwikkelingsperspectieven       
Standaard 9: Beleid leerlingenondersteuning       
Standaard 10: Evaluatie leerlingenondersteuning       
Standaard 11: Deskundigheid       
Standaard 12: Ouders  
TOTAAL SCORE:  

 

Inspectieoordeel kwaliteit van ondersteuning 

 

Datum laatste inspectierapport       

 

Gebied Kwaliteitsaspect 1 2 3 4 

Onderwijsleerproces De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de 
onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen 
taakbetrokken 

 5.1 De leraren geven duidelijke uitleg van de 
leerstof 

 

    

 5.2 De leraren realiseren een taakgerichte 
werksfeer 

 

    

 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten 

    

 De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking  
en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling  
tussen de leerlingen 

 6.1 De leraren stemmen de aangeboden 
leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling 
tussen de leerlingen 

    

 6.2 De leraren stemmen de instructie af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

    

 6.3 De leraren stemmen de     
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verwerkingsopdrachten af op verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 

 6.4 De leraren stemmen de onderwijstijd af op 
verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 

    

Ondersteuning en begeleiding De leraren volgen systematisch de vorderingen van  
de leerlingen 

 7.1 De school gebruikt een samenhangend 
systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties en 
de ontwikkeling van de leerlingen. 

    

 7.2 De leraren volgen en analyseren 
systematisch de voortgang in de ontwikkeling 
van de leerlingen. 

    

Ondersteuning en 
begeleiding 

De leerlingen die dat nodig blijken te hebben krijgen  
extra ondersteuning 

 8.1 De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen 
ondersteuning nodig hebben. 

    

 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens 
bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de 
leerlingen. 

    

 8.3 De school voert de ondersteuning planmatig uit.     

 8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de 
ondersteuning. 

    

 8.5 De school zoekt de structurele samenwerking met 
ketenpartners waar noodzakelijke interventies op 
leerlingniveau haar eigen kerntaak overschrijden. 

    

 

Expertise op het gebied van kinderen met aanvullende of extra onderwijsbehoeften 

Op onze school is meer dan gemiddelde 
expertise beschikbaar m.b.t. het 
onderwijsaanbod aan kinderen met 
aanvullende of extra onderwijsbehoeften als 
gevolg van: 

 
 
Toelichting 

Spraak- taalproblemen        

Dyslexie        

Dyscalculie        

Motorische beperkingen        

Zieke kinderen        

ZML-kinderen        

Auditieve beperkingen        

Visuele beperkingen        

Gedragsproblemen        

ADHD        

Autisme        

Jong risicokind        

Anderstaligen        

Hoogbegaafdheid        

SVIB        
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Anders, nl        

 

Structurele voorzieningen voor kinderen met aanvullende of extra onderwijsbehoeften 

Beschikt de school over een speciale groep waar bepaalde kinderen (een deel van de week) apart 

les krijgen? Zo ja, om wat voor groep gaat het? 

 

      

 

Stimulerende en belemmerende factoren voor de begeleiding  

van kinderen met aanvullende of extra onderwijsbehoeften 

 Stimulerende factoren Belemmerende factoren 

Gebouw             

Schoolomgeving             

Leerlingpopulatie             

Teamfactoren             

Leerkrachtfactoren             

Anders             

 

Op welke onderdelen wil de school de onderwijsondersteuning verder verbeteren en hoe? 
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Bijlage 3. Begroting 
Deze is dinsdag 12 janauri 2016 vastgesteld binnen de ALV van Veld, Vaart en Vecht. 
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Bijlage 4. Financiële afspraken. 
Financiële afspraken rond sbo-plaatsingen van leerlingen die aan afdeling Mariënberg toegeschreven 

worden – april 2016 

 

- Bij leerlingen die eerder op een VGPO-school zaten is het duidelijk: regeling grensverkeer van 

toepassing. (Route: leerling wordt besproken in CAT Mariënberg - ouders kunnen dan aanmelden bij 

de Waterink - hoeft niet langs CAT Hardenberg) 

- Bij voorschoolse leerlingen redeneren we als volgt: 

---1. Als er al broertjes/zusjes op een VGPO-school zitten, wordt de leerling toegerekend aan afdeling 

Mariënberg 

---2. Als het een oudste kind betreft en de ouders horen tot 'een van de drie kerkgemeenschappen' 

die de Oosthoek als haar populatie beschreven heeft, wordt de leerling ook toegerekend aan de 

Oosthoek. Dit is eenvoudig te checken omdat de Oosthoek van de betrokken kerken de namen van 

bijna vierjarigen doorgespeeld krijgt. 

---3. De leerlingen worden besproken in CAT Mariënberg (en hoeven dus niet meer langs CAT 

Hardenberg) 

Het vraagt de nodige alertheid van CAT Hardenberg / de Waterinkschool bij voorschoolse 

aanmeldingen om te checken of het een 'Mariënbergkind' betreft. 

- Bij sbo-sbo-verhuizingen (die normaliter ten laste komen van de afdeling ) worden leerlingen die 

afkomstig zijn van een vrijgemaakt-gereformeerde sbo toegerekend aan afdeling Mariënberg. Ook 

hier geldt dat de leerlingen besproken worden door CAT Mariënberg. 

- Wanneer voor leerlingen voor wie de TLV afloopt een verlengingsaanvraag aan de orde is, wordt 

deze aanvraag besproken in de CAT van afdeling Mariënberg. Deze CAT beslist m.a.w. over het 

afgeven van een nieuwe TLV.  

- Bovenstaande afspraken zijn eveneens van toepassing op de bekostiging van aan afdeling 

Mariënberg toe te schrijven leerlingen die geplaatst worden op de Johan Seckel of de Vonder. 


