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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 en Ommen
die vallen onder het bestuur van ‘scholengroep Hannah’ en 2 basisscholen uit de gemeente Dalfsen die
vallen onder het bestuur van ‘Florion’,
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.

•

Hoofdstuk 1: Relatie van het afdelingsplan met andere documenten
1.1. Ondersteuningsplan, afdelingsplan, bestuursplan en schoolplan
In het kader van kwaliteitszorg ontwikkelen scholen voor basisonderwijs een schoolplan en een
schoolgids. Zo is er op het niveau van het samenwerkingsverband is een Ondersteuningsplan opgesteld.
Dit plan is te beschouwen als het strategisch beleidsplan van het samenwerkingsverband. De kaders die
gesteld worden in het Ondersteuningsplan zijn bepalend voor de inhoud van de onderliggende plannen
van de afdelingen, de afdelingsplannen. Het afdelingsplan is deels een vertaling van de beleidsafspraken
uit het Ondersteuningsplan. Daarnaast is het afdelingsplan aangevuld met eigen beleid van de afdeling.
Het afdelingsplan dient in samenhang met het ondersteuningsplan gelezen te worden. Waar relevant
zijn passages uit het ondersteuningsplan opgenomen in dit afdelingsplan. Op andere plaatsen wordt
verwezen naar het ondersteuningsplan.
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De concretisering van het ondersteuningsplan wordt voor ieder schooljaar beschreven in het jaarplan
van de afdeling volgens de PDCA-cyclus. Taken en verantwoordelijkheden die voortkomen uit de Wet
Passend onderwijs worden – functioneel - steeds op een zo laag mogelijk niveau neergelegd. De
afzonderlijke besturen maken een vertaling van de strategische doelstellingen van het
samenwerkingsverband en de afdeling binnen het bestuursplan. 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 en vormt een nadere uitwerking van
de doelen uit het ondersteuningsplan, het afdelingsplan en het bestuursplan. Schoolbesturen hebben
ruimte voor eigen beleid en maken eigen keuzes wat betreft nauwe samenwerking met andere
schoolbesturen. De schoolbesturen voor primair onderwijs Florion en Hannah werken nauw samen met
het Greijdanus voor voortgezet onderwijs binnen ‘Gereformeerd Onderwijs Oost-Nederland’, GOON.

1.2. Vaststelling Afdelingssplan 2020-2024
Het Afdelingsplan 2020-2024 is vastgesteld door het afdelingsbestuur in haar vergadering van juli 2020
Bergentheim, juli 2020

Handtekening voorzitter:

...............................................
Dhr. H. Lamberink
Bergentheim, juli 2020

Handtekening coördinator:

...............................................
Dhr. G.C. Warner
Bergentheim, juli 2020
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Hoofdstuk 2: Speerpunten samenwerkingsverband voor 2020-2024
In het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn voor de periode 2020-2024 de volgende
speerpunten geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verdere verbetering van de ondersteuningsmogelijkheden op de basisscholen
In stand houden en versterken dekkend netwerk
Verregaande samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
Versterking van het onderwijsaanbod aan nieuwkomers / NT2-leerlingen
Versterking van het aanbod aan begaafde leerlingen
Zorgdragen voor soepele overgang van (gespecialiseerde) voorschoolse voorziening naar onderwijs

Hieronder wordt nader ingegaan op de speerpunten.
Speerpunt 1: Verdere verbetering van de ondersteuningsmogelijkheden op de basisscholen
De afgelopen jaren is op de scholen gewerkt aan het bieden van kwalitatief goede basisondersteuning
en is het gelukt veel kinderen op de school in de buurt passend onderwijs te bieden.
Aandachtspunten:
• Ons samenwerkingsverband heeft de basisondersteuning ambitieus geformuleerd. Mogelijk mede
als gevolg daarvan is op veel scholen op onderdelen nog verbetering nodig.
• Daarnaast zien we de afgelopen periode het deelnamepercentage SBO stijgen. Dit is een tweede
reden om de komende planperiode in te zetten op versterking van de basisondersteuning.
We denken dat dit een haalbaar streven is, onder meer door:
- het vroegtijdig en effectief inzetten van externe expertise
- scholing op met name het gebied van extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling
- het flexibel en slim inzetten van de ondersteuningsmiddelen waar de school de beschikking over heeft
Doel: Op iedere school is voor alle leeftijdsgroepen de basisondersteuning op orde.
Beoogde resultaten:
1. Iedere school deelt haar zorgen over de ontwikkeling van een leerling tijdig met de ouders en
betrekt de ouders actief bij het ondersteuningstraject.
2. Iedere school roept tijdig de hulp in van een externe specialist en zorgt ervoor dat deze ondersteuner
opnieuw ingezet wordt wanneer er op een later tijdstip opnieuw zorgen zijn om de ontwikkeling.
3. Alle kinderen die daarvoor volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband in aanmerking
komen hebben een ontwikkelingsperspectief.
4. Wanneer dat nodig is start de school tijdig een verwijzingstraject.
5. Iedere school zet haar ondersteuningsgelden gericht, flexibel en passend in ten behoeve van
leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
6. De zelfevaluatie basisondersteuning die iedere school jaarlijks uitvoert
is onderwerp van gesprek tussen school en bestuur
wordt ingebracht tijdens intervisie tussen directeuren / ib’ers – gericht op leren van elkaar
7. Wanneer uit de jaarlijkse zelfevaluatie of uit andere bevindingen blijkt dat de basisondersteuning
op onderdelen niet op niveau is, dan onderneemt de school actie om dit te verbeteren.
8. Ieder schoolbestuur ondersteunt haar scholen actief bij het bereiken van bovenstaande resultaten.
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Verantwoordelijkheid
De schoolbesturen zijn eerstverantwoordelijke voor dit speerpunt. Het samenwerkingsverband heeft een
stimulerende en monitorende rol.
Speerpunt 2: In stand houden en versterken dekkend netwerk
Binnen onze regio hebben we voor een groot deel van de leerlingen met extra onderwijsbehoeften een
passende onderwijsplek. Alleen kinderen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijkmotorische problematiek zijn in sommige gevallen aangewezen op onderwijs buiten ons gebied. Gezien
de specifieke ondersteuning die deze kinderen nodig hebben in combinatie met de geringe aantallen,
is het niet realistisch te streven naar een voorziening in onze regio.
Aandachtspunten:
• Voor dreigende thuiszitters is het een kwestie van nauw samenwerken om tot een passend aanbod
te komen. Het blijft de komende periode een uitdaging om deze leerlingen een passende plek te
bieden.
• Leerlingen die speciaal (basis) onderwijs bezoeken vinden regelmatig weinig sociale aansluiting in de
woonomgeving. Mogelijkheden om dit vanuit het onderwijs te bevorderen kunnen beter benut
worden.
• In de regio is geen speciaal onderwijs op het gebied van spraak-taal voorhanden. Het aantal kinderen
met een Kentalis-arrangement is relatief klein – de indruk is dat het signaleren van
taalontwikkelingsstoornissen beter kan. Wellicht zijn er kansen om binnen onze regio één of meer
mediumarrangementscholen te realiseren. (Een mediumarrangementschool is een reguliere
basisschool waar het team door Kentalis geschoold is op het gebied van taal-spraak; basisschool en
Kentalis werken nauw samen om de leerlingen met extra onderwijsbehoeften als gevolg van
taalontwikkelingsstoornissen (TOS) passend onderwijs te bieden)
• Mogelijk doet zich in de toekomst de situatie voor dat de gebouwen van de SBO-scholen
onvoldoende capaciteit hebben om alle aangemelde leerlingen te huisvesten. Om de leerlingen dan
toch SBO-onderwijs te kunnen bieden is nauwe afstemming en samenwerking met de gemeenten
noodzakelijk.
Doel: Alle kinderen gaan naar school, krijgen passende ondersteuning en ontwikkelen zich conform hun
mogelijkheden.
Beoogde resultaten
1.

Er zijn geen thuiszitters in onze regio:
• Ook voor leerlingen met zeer complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften is er een
onderwijsaanbod op een school binnen onze regio.
• Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met de vier gemeenten om maatwerk te
kunnen bieden voor ieder kind dat thuis dreigt te komen zitten.
2. Voor iedere leerling die een S(B)O-school bezoekt, wordt door de S(B)O-school jaarlijks samen met
de ouders besproken of enigerlei vorm van contact houden met een basisschool in de
woonomgeving wenselijk en passend is voor de leerling. Indien ja, dan maken speciale (basis)school,
basisschool en ouders samen afspraken over hoe dit vorm te geven voor de leerling.
3. De samenwerking met Kentalis is verstevigd. Drie basisscholen – verspreid over de regio – zijn
mediumarrangementschool TOS.

8
Afdelingondersteuningsplan 2020-2024
Afdeling Mariënberg

Verantwoordelijkheid
Samenwerkingsverband en schoolbesturen speciaal (basis) onderwijs hebben hier een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. De rol van het samenwerkingsverband is vooral die van aanjager en verbinder.
Wat betreft de thuiszitters is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid met de gemeente. Wat
betreft het realiseren van medium-arrangementscholen TOS ligt de verantwoordelijkheid in de eerste
plaats bij de besturen regulier onderwijs en wat betreft het verzorgen van scholing en het leveren van
expertise bij Kentalis.
Speerpunt 3: Verregaande samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
Er wordt al jaren samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulp. Op alle scholen wordt nauw en
structureel samengewerkt met de jeugdverpleegkundige en/of schoolmaatschappelijk werkster.
Aandachtspunten:
• De afstemming tussen (geïndiceerde) zorg en onderwijs:
De school is niet altijd op de hoogte van een hulpverleningstraject
Er wordt onvoldoende terug gekoppeld /onvoldoende samengewerkt
Trajecten worden afgesloten terwijl er vanuit de school nog steeds grote zorgen zijn
om de leerling.
• Onderwijs en zorg zijn nog te veel twee gescheiden werelden. Het is wenselijk de zorg fysiek aan het
onderwijs te koppelen. Daarmee wordt voor ouders de drempel lager en wordt de samenwerking
tussen school, ouders en hulpverleners makkelijker.
Doel: Rond kinderen voor wie dat nodig is werkt de school / het samenwerkingsverband nauw samen
met jeugdhulp, zodat tijdig en effectief ondersteuning vanuit jeugdhulp ingezet kan worden, vanuit de
visie ‘één kind, één gezin, één plan’
Beoogde resultaten
1. Op alle scholen is een sterk pedagogisch klimaat; alle scholen stemmen hun aanbod af op leerlingen
met extra onderwijsbehoeften als gevolg van sociaal-emotionele problematiek.
2. Alle scholen signaleren adequaat en delen hun zorgen tijdig (en bij voorkeur als eerste) met de
ouders.
3. Op alle scholen wordt gewerkt volgens de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Ieder
schoolbestuur heeft een aandachtsfunctionaris Meldcode.
4. Leerlingen worden tijdig besproken in het ondersteuningsteam van de school (waar de
jeugdverpleegkundige deel van uitmaakt).
5. De scholen fungeren als vindplaats én als werkplaats voor de zorg. Aan iedere school is een
jeugdhulpverlener of schoolmaatschappelijk werker verbonden die vanuit de school werkt binnen de
gezinnen.
6. Bij alle hulpverleningstrajecten is voor de school duidelijk wie vanuit de hulpverlening de regie voert.
7. Gedurende een hulpverleningstraject vindt continue afstemming plaats tussen school, ouder en
hulpverlening om inzicht te hebben en te houden in de voortgang en ontwikkeling van de casus op
alle plekken waar het kind functioneert (dus zowel op school, als in jeugdhulp).
8. De wijze waarop basis- en voortgezet onderwijs samenwerken met jeugdhulp is op elkaar afgestemd.
Verantwoordelijkheid
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Wat betreft 1, 2 en 3 ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Het
samenwerkingsverband heeft hier een stimulerende rol. Wat betreft 4, 5, 6 en 7 is er in de eerste plaats
sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen samenwerkingsverband en gemeenten.
Speerpunt 4: Versterking van het onderwijsaanbod aan nieuwkomers / NT2-leerlingen
Voor nieuwkomers is er op de AZC-scholen in Aalden en Hardenberg een fulltime onderwijsaanbod.
Voor nieuwkomers uit Ommen en Dalfsen biedt een basisschool in Ommen de mogelijkheid van een
fulltime taalklas. Nadat de leerlingen een periode een taalbad hebben gehad op deze school stromen
ze door naar de reguliere basisscholen.
Aandachtspunten:
• Op scholen met veel NT2-leerlingen (leerlingen voor wie het Nederlands de tweede taal is) is veel
expertise aanwezig; op scholen waar de aantallen klein zijn is dit minder het geval. Dit heeft tot gevolg
dat deze leerlingen zich niet altijd passend bij hun capaciteiten ontwikkelen.
• Met name voor leerlingen die geen onderwijs hebben gevolgd in het land van herkomst en/of die
met 9 jaar zijn ingestroomd in het Nederlandse onderwijs is het lastig om hun achterstand voor het
einde van de basisschool in te halen. Daardoor stromen deze leerlingen vaak op een te laag niveau
in het voortgezet onderwijs.
Doel: Er is een passend onderwijsplek voor alle leerlingen met een niet Nederlandstalige achtergrond;
iedere leerling ontwikkelt zich passend bij zijn/haar mogelijkheden.
Beoogde resultaten
1. Voor nieuwkomers is er een intensief aanbod in bij voorkeur een geïntegreerde setting.
2. Eenmaal op de basisschool krijgt de leerling daar passende ondersteuning.
3. Middels een ontwikkelingsperspectief wordt op de basisschool toegewerkt naar uitstroom naar het
voortgezet onderwijs op een niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.
4. Met het voortgezet onderwijs zijn er heldere afspraken over overdracht en overgang, zodat een
ononderbroken ontwikkeling gegarandeerd is.
5. Op iedere basisschool is basiskennis op het gebied van onderwijs aan NT2-leerlingen beschikbaar.
6. Iedere basisschool kan een beroep doen op externe expertise op het gebied van NT2.
Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de schoolbesturen. We verwachten van de gemeenten
dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor het realiseren van voorwaarden om goed onderwijs aan
nieuwkomers te kunnen bieden. Het samenwerkingsverband heeft een stimulerende en ondersteunende
rol.
Speerpunt 5: Versterking van het aanbod aan begaafde leerlingen
Op alle scholen is basiskennis op het gebied van het signaleren van en het onderwijs aan begaafde
leerlingen voorhanden. Er is winst te behalen door in te zetten op verdere deskundigheidsbevordering.
Voor alle hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 6, met onderwijsbehoeften waar de basisschool niet
(volledig) aan tegemoet kan komen, is een plek beschikbaar binnen een deeltijdvoorziening.
Aandachtspunten:
• Scholen kunnen in beperkte mate een beroep doen op de expertise van een specialist
hoogbegaafdheid.
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• Door in te zetten op versterking van de expertise binnen de scholen is winst te boeken.
• De afstemming tussen het aanbod in de bovenschoolse deeltijdvoorziening en het aanbod
gedurende de rest van de week in de basisschool kan beter.
Het samenwerkingsverband heeft een subsidie hoogbegaafdheid toegekend gekregen van het
ministerie. Het projectplan dat de onderlegger vormde bij de subsidieaanvraag wordt de komende jaren
uitgevoerd. Onderstaande doelen en resultaten zijn ontleend aan het projectplan.
Doel: Alle (hoog)begaafde leerlingen krijgen passend onderwijs, zoveel mogelijk binnen de basisschool.
Alle (hoog)begaafde leerlingen ontwikkelen zich conform hun mogelijkheden.
Beoogde resultaten
1. Elke school heeft een beleidsplan/protocol hoogbegaafdheid.
2. Alle leerkrachten zijn toegerust om (hoog)begaafde leerlingen te kunnen signaleren en om deze
leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden.
3. Aan iedere school is een hoogbegaafdheidscoördinator verbonden. Deze persoon heeft hiervoor
een cursus gevolgd.
4. Het aanbod dat de leerling krijgt in een bovenschoolse groep en het aanbod gedurende de rest van
de week op de eigen basisschool is op elkaar afgestemd.
5. Iedere school kan middels korte lijnen een beroep doen op een hoogbegaafdheidsspecialist. Deze
specialist heeft een op dit gebied toegespitste opleiding gevolgd (denk aan de RITHA-opleiding).
6. De groepsleerkrachten van de bovenschoolse groepen en de hoogbegaafdheidsspecialisten delen
onderling hun expertise.
7. Het samenwerkingsverband kan in voorkomende gevallen een beroep doen op externe experts op
het gebied van ‘dubbel bijzonder’ en ‘uitzonderlijk hoogbegaafd’.
8. Er zijn afspraken met het voortgezet onderwijs om voor begaafde leerlingen een doorgaande lijn te
realiseren. De samenwerking hiervoor start vanaf groep 8.
Verantwoordelijkheid
De schoolbesturen zijn eerst verantwoordelijke. Het samenwerkingsverband faciliteert de monitoring en
stimuleert en bewaakt de afstemming tussen de onderscheiden partners.
Speerpunt 6: Zorgdragen voor soepele overgang van (gespec.) voorschoolse voorziening naar onderwijs
De afgelopen tijd hebben we geïnvesteerd in de contacten met de gespecialiseerde voorschoolse
zorgvoorzieningen in onze regio:
• Orthopedagogisch Dagcentrum De Elzenhoek te Ommen
• Dagbehandeling Jonge kind en schoolgaande jeugd De Klimboom te Hardenberg
• Kinderdagcentrum Pontes te Coevorden
Hiermee lukt het steeds beter om de overgang naar onderwijs voor kinderen en ouders soepel te laten
verlopen. Aandachtspunten:
• Voor de collega’s van de voorschoolse voorzieningen zijn de routes richting passend onderwijs niet
altijd duidelijk.
• Voor sommige kinderen verloopt de overgang naar het onderwijs gemakkelijker wanneer er (tijdelijk)
aanvullende zorg vanuit voorschoolse voorziening geboden wordt. Dit gebeurt op dit moment nog
maar beperkt.
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• Er zijn op dit moment nog geen samenwerkingsafspraken met Babbel (behandelgroep van Pento
voor kinderen met TOS) en ook niet met gespecialiseerde voorschoolse voorzieningen die net buiten
onze regio liggen.
Doel: Alle kinderen die een gespecialiseerde voorschoolse voorziening bezochten en instromen in
onderwijs, krijgen vanaf het begin van hun schoolcarrière passende ondersteuning.
Beoogde resultaten
• Aan alle voorzieningen (binnen en net buiten onze regio) is een contactpersoon van het
samenwerkingsverband gekoppeld die meedenkt en meekijkt zodra een kind aan onderwijs toe is.
• Deze contactpersoon draagt zorg voor een soepele overgang naar het onderwijs en:
- schakelt zo nodig benodigde expertise in om de onderwijsbehoeften in beeld te
brengen,
- stemt af met de CAT-voorzitter,
- bewaakt dat de ouders bij de opeenvolgende stappen betrokken worden.
•

Waar nodig en zinvol biedt de voorschoolse voorziening ondersteuning binnen de school.

Verantwoordelijkheid
Het samenwerkingsverband is samen met de gespecialiseerde voorziening verantwoordelijk voor het
vinden van een passende onderwijsplek. De betreffende school is vervolgens verantwoordelijk voor het
bieden van een passend aanbod. Wat betreft de inzet van zorgmedewerkers binnen de school ligt er
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor samenwerkingsverband en gemeente.

Aanvullende doelen
We zijn tevreden over de toeleiding naar het speciaal (basis) onderwijs en over de financiële inrichting.
In de komende periode willen we verder gaan op de ingeslagen weg. Omdat de toeleiding naar de
speciale voorzieningen tot één van de hoofdtaken van het samenwerkingsverband behoort en omdat
de financiële situatie de aandacht waarschijnlijk zal blijven vragen nu de vereveningsperiode voorbij is,
benoemen we voor beide gebieden op deze plaats de doelen die we willen bereiken.
A. De toeleiding naar speciaal (basis)onderwijs
Doel: De procedures rond toeleiding naar speciaal (basis)onderwijs verlopen vlot en effectief en zijn
transparant.
Beoogde resultaten
Termijnen:
1. De periode tussen aanmelding en beslissing over toekenning toelaatbaarheidsverklaring is maximaal
6 weken.
2. De periode tussen aanmelding door de ouders en plaatsing leerling op een speciale (basis) school is
maximaal 6 (school)weken
Dossiers:
3. De kwaliteit van de aangeleverde dossier is in 100% van de gevallen op orde.
4. Uit het dossier blijkt dat de school in 100% van de gevallen de beschikbare
ondersteuningsmogelijkheden adequaat heeft ingezet
Tevredenheid:
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5.

Ouders en school zijn in tenminste 90% van de gevallen tevreden over de gang van zaken

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor dit speerpunt ligt bij het samenwerkingsverband.
B. Financieel beleid
Doel: De ondersteuningsmiddelen worden ingezet ten behoeve van leerlingen met extra
onderwijsbehoeften; het samenwerkingsverband is financieel gezond.
Beoogde resultaten
1. Het samenwerkingsverband kan op korte en lange termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.
2. De besturen besteden de ondersteuningsgelden ten behoeve van het primaire proces en
verantwoorden de inzet op bestuurs- en schoolniveau.
3. Het streefcijfer voor deelname aan speciaal (basis)onderwijs is maximaal 3,6%;
Verantwoordelijkheid
Bij dit speerpunt is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van samenwerkingsverband en
schoolbesturen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor monitoring en adressering van
eventuele knelpunten.
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Hoofdstuk 3: Samenstelling van de afdeling
De afdeling Mariënberg is de kleinste afdeling van het samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht en
wordt gevormd door de gereformeerde scholen in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. De
afdeling ontleent haar naam aan de vestigingsplaats van de voormalige SBO De Wissel. Deze is gesloten
na een afnemend leerlingaantal omdat de scholen binnen de afdeling Mariënberg realistisch inclusief
onderwijs bieden en hierdoor in staat zijn om bijna alle kinderen binnen de eigen school de
ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Florion – geloofwaardig onderwijs!
Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs (22 basisscholen).
De naam Florion is afgeleid van het werkwoord 'floreren': op zijn best zijn, tot volle ontplooiing komen,
zich goed ontwikkelen, groeien, bloeien en gedijen. Ons doel is om kinderen te laten floreren. We willen
bijdragen aan hun ontwikkeling, zodat ze gedijen en tot volle ontplooiing komen in een rijke, veilige en
eigentijdse leeromgeving.
Bestuurskantoor Florion – bestuursnummer 41632
Campus 5
8017 CB Zwolle
(038) 23 05 001
contact@florion.nl

Hannah – geloven in onderwijs
Hannah is een scholengroep met twaalf basisscholen. Elke school is een christelijke gemeenschap.
Ouders, leerlingen en leerkrachten zetten zich in om leerlingen te vormen in het licht van Gods woord:
samen oefenen zij in de stijl van het Koninkrijk.
De Hannah scholen streven vanzelfsprekend naar goede onderwijskwaliteit. Het is voor leerlingen
belangrijk om goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan, met kennis, vaardigheden en een
zelfstandige leerhouding. Maar in ons onderwijs hebben we alle talenten van de leerling op het oog.
Het gaat om de hele mens. Onder goed onderwijs verstaan wij ook dat leerlingen God leren kennen en
dat we samen oefenen in de stijl van Zijn Koninkrijk.
Bestuurskantoor Scholengroep Hannah – bestuursnummer 41624
G.K. van Hogendorpstraat 52a
7691 AW Bergentheim
(0523) 27 15 80
secretariaat@hannahscholen.nl
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Overzicht van scholen binnen de afdeling Mariënberg

2

7

6

8

5
1

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

School
Brinnummer
GBS De Vuursteen
03HM
Nieuwe Uitleg 2
7721 BN Dalfsen
(0529) 431781
GBS De Planthof
00BS
Kon. Julianalaan 96
7711 KP Nieuwleusen
(0529) 482035
GBS Guido de Bres
03HK
Sandbergstraat 14
7731 DG Ommen
(0529) 451229
GBS De Regenboog
04LV
Stationsweg 18
7692 AC Mariënberg
(0523) 251408
GBS Casper Diemer
07KU
G.K. van Hogendorpstraat 52
7691 AW Bergentheim
(0523) 231947
GBS Ds. G. Doekes
09TV
Frits de Zwerverlaan 7
7771 CV Hardenberg
(0523) 270855
GBS Dr. Albertus Risaeus
08VS
Zonnehof 34
7772 GB Hardenberg
(0523) 270054
GBS De Morgenster
23RL
Fonteinkruid 4
7772 ML Hardenberg
(0523) 262728
Totaal aantal leerlingen afdeling Mariënberg op 1 oktober 2019

Bestuur
Florion

Leerlingaantal 01/10/2019
126

Florion

114

Hannah

213

Hannah

124

Hannah

137

Hannah

343

Hannah

153

Hannah

67

1277
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Hoofdstuk 4: Organisatiestructuur afdeling Mariënberg
Afdelingsbestuur
De schoolvereniging Florion en scholengroep Hannah zijn elk vertegenwoordigd binnen het
afdelingsbestuur. Voor Florion heeft de directeur-bestuurder zitting in het bestuur en voor Hannah is dit
door het college van bestuur. Besluitvorming van het beleid van de afdeling Mariënberg vindt plaats
binnen het afdelingsbestuur.
Taken bestuur:
vaststellen van beleid
bewaken van de uitvoering van het beleid
Bij overleggen van het afdelingsbestuur zijn de afdelingscoördinator en één stafmedewerker van beide
besturen aanwezig als adviseur.
In alle gevallen waarin het afdelingsplan niet voorziet en het niet strijdig is met de wet en regelgeving
of de statuten beslist het afdelingsbestuur.

Afdelingscoördinator
De afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en – uitvoering binnen de
afdeling. Ook kunnen scholen bij hem terecht voor vragen rond aanmelding en plaatsing van leerlingen,
samenwerking met de gemeente rond onderwijsondersteuning en andere vragen rond Passend
Onderwijs. De afdelingscoördinator voert zijn werkzaamheden uit onder directe verantwoordelijkheid
van het bestuur.

Directieoverleg (DO)
Bij het directieoverleg zijn alle directeuren van de scholen van het samenwerkingsverband aanwezig. Het
directieoverleg vervult een rol bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid van de afdeling. De
directeuren zijn verantwoordelijk voor de implementatie van door de afdeling ingezet beleid op hun
eigen school.
Functie directieoverleg:
-

meedenken over beleid

-

peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens
creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens

-

werkafspraken maken over de uitvoering van het beleid op bestuurs- en schoolniveau
bewaken van de uitvoering van beleid

Netwerk intern begeleiders (IB-netwerk)
Bij dit overleg zijn alle intern begeleiders, ib’ers, van het samenwerkingsverband aanwezig. Het IBnetwerk speelt een rol bij de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van het
samenwerkingsverband. Samen met de directeur zorgt de ib’er voor de concrete invoering op
schoolniveau van binnen het samenwerkingsverband ingezet beleid.
Functie overleg ib’ers:
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-

peilen van meningen betreffende beleidsvoornemens
creëren van draagvlak voor beleidsvoornemens
praktisch vertalen van beleid samenwerkingsverband naar schoolniveau

-

middels deskundigheidsbevordering / scholing bijdragen aan de kwaliteit van de ondersteuning
binnen de afdeling

-

uitwisseling van expertise en kennisdeling tussen de scholen

Ambulant begeleiders (AB)
Er zijn vaste ambulant begeleiders, ab’ers vanuit het speciaal onderwijs gekoppeld aan afdeling
Mariënberg met expertise op het gebied van gedrag, van zeer moeilijk lerende kinderen en van kinderen
met aanvullende onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische problematiek. Voor ieder
type speciaal onderwijs is er één ab’er eerste aanspreekpunt / contactpersoon. De aansturing van de
ab’ers is belegd bij de afdelings-coördinator.

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)
Binnen de afdeling functioneert een Commissie Arrangeren en Toewijzen, CAT. De CAT beslist over het
afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast
adviseert de CAT op verzoek van de scholen in geval van complexe problematiek.
Deze commissie heeft een voorzitter, dat is de coördinator van de afdeling Mariënberg. Verder zijn
hierbij aanwezig:

-

een specialist van een SBO school;
een jeugdarts (JGZ);
schoolmaatschappelijk werk (Samen Doen);
een orthopedagoog (Expertisecentrum Klasse);
op afroep expertise vanuit cluster 2, 3, 4 of anderen.

De kinderen van de scholen van Florion 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.
Werkafspraken rond privacy en gegevensbescherming zijn beschreven in bijlage 1 en 2.
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Hoofdstuk 5: Visie op passend onderwijs
Passend onderwijs
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.
Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit
zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen
met leer- of gedragsproblemen.
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
•
•
•
•
•
•

alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuningsbehoefte;
een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat;
de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om
onderwijs te volgen.

Dit betekent dat de afdeling haar inspanningen richt op onderwijs-op-maat voor alle leerlingen, waarbij
het accent ligt op de leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Om die ondersteuning te
bieden zal het basisonderwijs verder moeten worden toegerust en ingericht voor de begeleiding van
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij richten wij ons ook op de begaafde leerlingen
binnen ons onderwijs die eveneens recht hebben op passend onderwijs binnen de groep. Door de
invoering van passend onderwijs zijn op de scholen steeds meer in staat, leerlingen met een specifieke
onderwijsbehoefte op te vangen binnen de scholen.

Zorgplicht
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken
daarbij samen binnen het samenwerkingsverband en zorgen er zo voor dat er een passende plek is voor
alle leerlingen in de regio. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en
ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet
zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school
zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:
•
•
•

de eigen basisschool;
een andere reguliere basisschool als de school van keuze van de ouders de benodigde hulp niet
kan bieden;
een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

Met de zorgplicht wordt voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd. Bijvoorbeeld
omdat er op de school van keuze geen passend onderwijs voor ze is.
De toeleiding driejarigen naar het onderwijs en de routes hiervoor zijn beschreven in bijlage 3.
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Realistische inclusief onderwijs
Binnen de afdeling Mariënberg is bewust gekozen 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 van elk bestuur op basis van
leerlingenaantal. Het bestuur is daarmee risicodragend voor de verwijzingen.
De afdeling Mariënberg heeft geen SBO meer binnen haar postcodegebied van een van 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.

Schoolondersteuningsprofielen
Iedere school beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel, waarin onder meer beschreven is
wat de aanvullende ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn. (Bijlage 4) 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 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 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 goed mogelijk
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:
o
De leerkracht stemt af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en kiest voor een
concretisering die ambitieus én uitvoerbaar is.
o
De ouders van de leerling worden als partner betrokken bij de ontwikkeling van hun
kind.
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(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.
o

•
•

Het gebeurt op school en in de klas!
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
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Hoofdstuk 6. Continuüm aan onderwijs en ondersteuning
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.

Basisondersteuning (niveau 1)
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):
- Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

-

-

De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van
leerlingen.
Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken.
Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en
competenties.
Voor leerlingen die een passend curriculum (is in de wet passend onderwijs
geregeld) nodig hebben, is een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP)
vastgesteld.
De school draagt leerlingen zorgvuldig over.
Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school.
De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg.
De school heeft haar ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld.
De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg.
De school heeft een effectieve interne zorgstructuur.
De school heeft een effectief multidisciplinair overleg, gericht op de
leerlingenzorg.

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.
Bij de inrichting van de basisondersteuning zijn preventief werken en handelingsgericht werken
sleutelbegrippen.
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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.

Aanvullende ondersteuning (niveau 2)
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 hierbij
bijvoorbeeld aan aanvullende expertise op het gebied van dyslexie.
2.

3.

4.

Samen met andere scholen uit de (sub)regio wordt een aanvullend ondersteuningsaanbod
gerealiseerd.
Denk
hierbij
bijvoorbeeld
aan
de
gezamenlijke
bovenschoolse
hoogbegaafdengroep Manifesto waar leerlingen van verschillende scholen uit de afdeling
Mariënberg en de afdeling Hardenberg een dagdeel per week naar toe gaan. (zie bijlage 5)
Eén of meer scholen bieden in samenwerking met een speciale school een aanvullende
ondersteuningsmogelijkheid aan. Denk hierbij bijvoorbeeld 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.

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.

Ondersteuning binnen het speciaal basisonderwijs (niveau 3)
Hoewel we als afdeling Mariënberg onderwijs nastreven waarin kinderen met en zonder beperkingen
samen spelen, werken en leren op een toegankelijke basisschool in hun eigen omgeving is in enkele
gevallen het onderwijsaanbod met aanvullende ondersteuning binnen het basisonderwijs voor sommige
leerlingen binnen een reguliere setting ontoereikend voor een optimale ontwikkeling. Om die reden
spreken we van realistisch inclusief onderwijs.
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Wanneer de ondersteuningsmogelijkheden van het basisonderwijs, zowel op de eigen basisschool,
alsmede ook een verkenning heeft plaatsgehad op andere reguliere basisscholen in de omgeving,
onvoldoende blijken komt als eerste andere mogelijkheid het speciaal basisonderwijs (SBO) in beeld.
Het onderwijsaanbod van het SBO is met name afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen met
leerproblemen en / of met een leerachterstand die zich niet conform hun mogelijkheden ontwikkelen
en bij wie eveneens sprake is van gedragsproblemen van een bedreigde sociaal-emotionele
ontwikkeling. Door het verhogen van de expertise binnen het SBO kunnen meer leerlingen onderwijs
genieten binnen de setting van het SBO welke voorheen waren aangewezen op het specialistische
aanbod van het speciaal onderwijs (SO)
Indien verwijzing naar het SBO aan de orde is meldt de basisschool een leerling aan bij de Commissie
Arrangeren en Toewijzen (CAT) van de afdeling, om in aanmerking te komen voor een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO.
Als afdeling hebben we geen eigen SBO-voorziening. Bij verwijzing kunnen leerlingen naar de meest
huisnabije SBO-voorziening. Hierbij speelt de identiteit van de school ook een belangrijke rol.
SBO Het Speelwerk (Zwolle)
Het Speelwerk is een gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen komen uit de
regio Zwolle: van Zutphen tot Hoogeveen en van Urk tot Nieuwleusen. De school is gespecialiseerd in
het begeleiden van kinderen met lage(re) intelligenties, leerproblemen, dyslexie of sociaal emotioneleof gedragsproblemen. Het motto van SBO Het Speelwerk is ‘Samen werken, samen sterk’. De leerlingen
op deze school hebben door verschillende redenen moeite met leren. Het Speelwerk wil samen met ze
optrekken, naast ze gaan staan, kijken en luisteren naar wat ze nodig hebben en zo samen sterk worden
voor de maatschappij die wacht.
SBO De Oase (Hardenberg)
De Oase is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen komen uit de regio
Hardenberg. Op sbo de Oase zitten uitsluitend leerlingen die op een of meerdere gebieden problemen
ondervinden waarbij het reguliere basisonderwijs hen onvoldoende hulp kan bieden.
Alle medewerkers van de Oase moeten dus, zowel orthopedagogisch als ook orthodidactisch,
voldoende zijn geschoold en in staat zijn om deze leerling, met deze problematiek op een goede manier
te begeleiden. Met andere woorden, wij moeten ‘Sterk zijn waar het kind zwak is’.
SBO Johan Seckel (Ommen)
De Johan Seckel is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen komen uit de regio
Ommen - Dalfsen. SBO Johan Seckel biedt op professionele wijze kwalitatief hoogwaardig onderwijs
biedt aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. De Johan Seckel is een christelijke school
met plaats en respect voor alle ouders en leerlingen. Hun werkwijze wordt kort samengevat in het motto:
‘Leren doe je samen met zicht op perspectief’.
SBO De Vonder (Slagharen)
De Vonder is een rooms-katholieke school voor speciaal basisonderwijs. De leerlingen komen uit de
regio Slagharen. De Vonder biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften
waarbij ‘Plezier in verschillen’ doorklinkt in alles wat ze doen. Vanuit rust, structuur en vertrouwen
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kunnen kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau ontwikkelen. Zij nemen u en uw kind
graag bij de hand vanuit de basisbehoeften zelfstandigheid, relatie en groei!

Ondersteuning binnen het speciaal onderwijs (niveau 4)
Voor sommige leerlingen met extra onderwijsbehoeften is ondanks de verbreding het aanbod dat het
SBO kan bieden onvoldoende. Deze kinderen zijn aangewezen op de specialistische setting en aanpak
van het speciaal onderwijs (SO).
De Boslust is de enige SO-school met een vestiging binnen de regio van ons samenwerkingsverband.
De Boslust heeft vanuit historie een onderwijsaanbod voor leerlingen met een forse
ontwikkelingsachterstand (ZML) waarbij mogelijk ook andere bijkomende problematieken voorkomen.
Daarnaast hebben zij hun expertise verbreed en bieden zij ook onderwijs aan leerlingen met een niveau
groep 3 t/m groep 8 met extra onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag die voorheen buiten de
regio van ons samenwerkingsverband werden opgevangen. Dit zijn leerlingen met complexe
gedragsproblematiek die onvoldoende tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs en SBO.
Vaak is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals (AD(H)D), ODD, ASS, hechtingsproblemen of angst
stoornissen. Ook kan er sprake zijn van een leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie.
De complexe gedragsproblematiek betekent een breed scala aan belemmerende factoren. Leerlingen
hebben bijvoorbeeld te maken met concentratieproblemen, prikkelgevoeligheid, ontbreken van
basisveiligheid en/of problemen met emotie regulatie. Wat deze leerlingen gemeen hebben is behoefte
aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur.
Leerlingen 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.
Indien verwijzing naar het SO aan de orde is meldt de basisschool een leerling aan bij de Commissie
Arrangeren en Toewijzen (CAT) van de afdeling, om in aanmerking te komen voor een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SO.

Onderzoeksgroep Passend Onderwijs
Daarnaast is er in het schooljaar 2019-2020 een onderzoeksgroep Passend Onderwijs gestart. Deze
voeren een onderzoek uit naar realistisch inclusief onderwijs zoals dat binnen de afdeling Mariënberg
wordt vorm gegeven en de opbrengsten daarvan. Zoals het nu lijkt zullen de eerste resultaten van dit
onderzoek bekend zijn in schooljaar 2020-2021. De aanbevelingen van het onderzoek zullen worden
gebruikt om het onderwijs verder te versterken.
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Hoofdstuk 7: Hoe is de expertise georganiseerd
Binnen het samenwerkingsverband gelden onder meer de volgende afspraken:
1. Iedere school kan direct (= rechtstreeks, zonder langs een loket te hoeven) een beroep doen op de
ondersteuning door een orthopedagoog. Scholengroep Hannah heeft hiervoor een contract
afgesloten met het expertisecentrum Klasse te Hardenberg. Schoolvereniging Florion heeft hiervoor
haar eigen expertisecentrum Florion Onderwijsondersteuning.
Verder is voor alle scholen de volgende expertise direct beschikbaar:
-

SBO-expertise op het gebied van de onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen
SO-expertise op het gebied van leerlingen met onderwijsbehoeften op het gebied van cognitieve
beperkingen, op het gebied van lichamelijke beperkingen en op het gebied van gedrag en sociaalemotionele ontwikkeling

2. Op het niveau van de afdeling worden afspraken gemaakt hoe de expertise beschikbaar gesteld
wordt aan de scholen.
3. Met de scholen voor SO Boslust en Twijn zijn contracten rond het verzorgen van ambulante
begeleiding. De ab’ers van de Boslust bieden SO-expertise op het gebied van de onderwijsbehoeften
van ZML-leerlingen en tevens gedrag. De ab’ers van de Twijn doen dit op het gebied van extra
onderwijsbehoeften als gevolg van lichamelijk-motorische beperkingen. Beide contracten hebben
een omvang van ongeveer 1,0 fte. De beschikbare ab-tijd wordt naar rato van het aantal leerlingen
verdeeld over de afdelingen.
4. Wat betreft de inhuur SO-expertise op het gebied van gedrag worden binnen het samenwerkingsverband op afdelingsniveau keuzes gemaakt, variërend van het zelf in dienst nemen van een
ab’er tot het aangaan van een inleencontract met de rechtsopvolger van de Ambelt. Welke vorm
ook gekozen wordt, steeds is de afspraak dat de betrokken medewerker(s) intervisie en scholing
blijft volgen die georganiseerd wordt vanuit de rechtsopvolger van de Ambelt.
5. De aansturing van de ab’ers vindt plaats op afdelingsniveau (door de afdelingscoördinator) en
wordt afdelingsoverstijgend afgestemd. Wat betreft de inzet van de ab’ers zijn gezamenlijke
afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband.
Voor een uitgebreid overzicht rond de ondersteuningsmogelijkheden binnen de afdeling is bijlage 6
opgenomen. Ouders tekenen een toestemmingsverklaring voor inzet ambulant begeleiders (bijlage 7)

Algemene afspraken rond inzet van ambulant begeleiders:
•

De school is verantwoordelijk voor het tijdig schriftelijk toestemming vragen aan de ouders.

•

De school is verantwoordelijk voor de contacten met de ouders. De ab’er zal bij (sommige)
oudergesprekken aanwezig zijn, maar onderhoudt niet zelfstandig contact met ouders.
De ab’ers worden volledig vraaggericht ingezet. Steeds bekijken school en ab’er samen naar ‘wat is
er nodig, voor deze leerling, in deze groep, voor deze leerkracht’. (Wettelijke verplichtingen voor
de inzet van een ab’er zijn niet meer aan de orde sinds augustus 2014.)

•
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•
•
•
•

•
•
•

•

De ab’er richt zich altijd op het versterken van het leerkrachthandelen. De ab’er werkt vraag- en
handelingsgericht.
De ab’er werkt in principe niet met kinderen. In sommige gevallen kan ervoor gekozen dat de ab’er
gedurende een korte periode en met specifieke doelen met een groepje kinderen werkt.
De school is 100% verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan de leerling. De ab’er vervult een
ondersteunende rol richting de school. School is probleemeigenaar en regievoerder.
De school is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan (of ontwikkelingsperspectief, OPP)
voor de leerling. De school gebruikt hiervoor haar eigen formulieren. Niet altijd zal een afzonderlijk
plan nodig zijn, maar kan het plan voor de leerling opgenomen worden binnen het groepsplan.
De ab’er heeft een adviserende / ondersteunende rol bij het opstellen van het plan/ van het OPP.
Voor alle oud-rugzakleerlingen moet verplicht een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld en
dit OPP moet worden geregistreerd in BRON.
Voor alle andere leerlingen, waarbij een ab’er wordt betrokken, hoeft alleen een OPP worden
opgesteld, als de leerling hiervoor in aanmerking komt gezien de afspraken de school heeft over
het opstellen van OPP’s. Deze OPP’s hoeven niet te worden geregistreerd in BRON.
Overdracht naar vo. De school is verantwoordelijk voor het ondersteunen van leerlingen wat betreft
de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het hoort in principe niet bij de taak van de ab’er om
de overdracht naar het voortgezet onderwijs te begeleiden. Wel kan de ib’er de ab’er consulteren
bij vragen rond de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Verdere ondersteuning binnen scholengroep Hannah
De scholen van Hannah maken gebruik van de diensten van de orthopedagogen die zijn verbonden aan
het expertisecentrum Klasse te Hardenberg. Aan elke school is één vaste orthopedagoog of psycholoog
gekoppeld. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op de scholen zelf uitgevoerd. De inzet van het
orthopedagoog heeft altijd als doel: het voorkomen of verminderen van problemen in de
onderwijsleersituatie. Daarnaast is het mogelijk om op basis van expertise binnen hetzelfde contract de
diensten van een specialist van het expertisecentrum in te roepen.

Verdere ondersteuning binnen Florion
De scholen van Florion worden begeleid door Florion onderwijsondersteuning. Iedere school heeft bij
Florion een trajectbegeleider toegewezen gekregen. De trajectbegeleider legt vier keer per jaar een
schoolbezoek af. Samen met de IB-er worden de leerlingen besproken die een ondersteuningstraject
hebben binnen de school. De trajectbegeleider luistert naar de IB’er en biedt waar nodig onderzoek of
ondersteuning aan en geeft adviezen. De ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind wordt
besproken.
Hoofdtaken
Binnen Florion onderwijsondersteuning vindt de beleidsvorming, de ontwikkeling en de aansturing van
de onderwijsondersteuning integraal plaats. De belangrijkste taak van Florion is de ondersteuning van
de individuele leerkracht en de school om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden
in hun hulpvragen.
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Florion onderwijsondersteuning heeft twee hoofdtaken. De ondersteunende, uitvoerende taak met
betrekking tot onderwijsondersteuning:
• trajectbegeleiding
• ambulante begeleiding
• collegiale begeleiding door experts: dyslexie, ernstige rekenproblemen en dyscalculie, gedrag,
het jonge kind, autisme spectrum stoornissen of ADHD etc.
• SVIB op leerkrachtniveau – begeleiding van (startende) leerkrachten
• afnemen van onderzoeken; psycho-diagnostisch, intelligentie, pedagogisch didactisch of een
sociaal emotioneel onderzoek.
• advisering in de richting van jeugdhulpverlening
De beleidsvormende taak met betrekking tot de onderwijsondersteuning:
•
•
•
•

leerkrachtniveau
schoolniveau
regionaal niveau (IB netwerk)
samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Ondersteuning
De begeleiding en ondersteuning vindt plaats door ervaringsdeskundigen uit het basisonderwijs en
speciaal basisonderwijs. Zij kunnen ambulante begeleiding verzorgen, collegiale consultatie,
co-teaching, coaching, presentaties voor leerkrachten en teams. Florion onderwijsondersteuning heeft
hiervoor een beperkt aantal mensen in dienst. Daarnaast zijn er ook experts binnen de scholen en extern
op afroep beschikbaar met meer dan gemiddelde kennis op bepaalde deelgebieden. Door Florion
onderwijsondersteuning vindt monitoring plaats op de aard en het aantal ondersteuningsvragen.
Daaruit worden trends afgeleid, waar vervolgens gericht actie op kan worden gezet bijvoorbeeld in de
vorm van scholing.
Onderzoek
Als de school vermoedt dat er meer onderzoek of begeleiding nodig is bij een leerling, dan doen ze
daarvan melding bij hun trajectbegeleider van Florion onderwijsondersteuning. De IB’er bepaalt samen
met de trajectbegeleider of de gegeven basisondersteuning voldoende is geweest en welke stappen
vervolgens worden genomen. In overleg wordt bepaald welk onderzoek nodig is. Iedere school heeft
een eigen orthopedagoog toegewezen gekregen bij Florion onderwijsondersteuning. Op basis van het
leerlingenaantal hebben de scholen een aantal onderzoekuren toegewezen gekregen, Florion
onderwijsondersteuning houdt de uitputting bij. Indien nodig wordt het aantal uren bijgesteld.
Arrangeren
Binnen Passend Onderwijs vindt een herschikking van het geld plaats dat besteed kan worden aan
ondersteuning. De scholen krijgen een ondersteuningsbudget waarmee zij Passend Onderwijs binnen
hun school vorm kunnen geven. Daarnaast kan door middel van arrangementen extra ondersteuning
geboden worden. Bij Florion onderwijsondersteuning is een Commissie van Arrangeren ingesteld waar
de scholen een aanvraag kunnen indienen.
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Hoofdstuk 8: Speciale voorzieningen: plaatsing en terugplaatsing
Toeleiding
De toeleiding naar SBO en SO vindt binnen ons samenwerkingsverband plaats binnen de afdeling, via
de Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van de 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.
1. 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 extra ondersteuning rond
leerling en leerkracht, betrokkenheid van ouders en het vroegtijdig inzetten van externe
deskundigheid.
2. De Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT) van onze afdeling beslist over
• aanvragen voor SBO/SO-toelaatbaarheidsverklaringen
•
•
•

aanvragen in het kader van de regeling ‘Kansrijk, maar risicovol’
symbioseplaatsingen worden gemeld (niet besproken in een volledige zitting)
aanvragen ondersteuningsbekostiging bij terugplaatsing (bijlage 14: Bekostiging bij

terugplaatsing van leerlingen uit SO of SBO)
• aanvragen plus-bekostiging SBO
De toelaatbaarheidsverklaringen die voor rekening komen van de afdeling worden (ook in
administratieve zin) op afdelingsniveau afgegeven. De toelaatbaarheidsverklaringen worden op het
niveau van het samenwerkingsverband geregistreerd. Ook wanneer er een symbioseplaatsing 1 aan de
orde is waarbij het de bedoeling is de leerling in te schrijven in het S(B)O, beslist de CAT over de
toekenning van de toelaatbaarheidsverklaring.
3.

Scholen kunnen zich eveneens wenden tot de CAT voor advies over complexe vragen rond het
onderwijs– en zorgaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften.

4.

De commissieleden handelen binnen de commissie op persoonlijke titel, zonder last of
ruggenspraak. De toelichting bij de toelaatbaarheidsverklaring is voorzien van twee ondertekende
deskundigenverklaringen; deze deskundigen maken deel uit van de CAT. De toelaatbaarheidsverklaring wordt ondertekend door de CAT-voorzitter. 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.

1

Bij een symbioseplaatsing gaat een leerling een deel van de week naar een reguliere school en het andere deel naar een

speciale school.
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5.

Altijd worden ouders en school uitgenodigd aanwezig te zijn bij de CAT-bespreking. Het laatste
deel van de bespreking, wanneer de CAT haar besluiten neemt / haar adviezen formuleert, vindt
zonder school en ouders plaats.

6.

Wanneer een CAT 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.
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.

7.

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 is van de sociale kaart wat betreft ondersteuningsmogelijkheden voor
kind, ouders en gezin
• 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 Mariënberg is als volgt:
• een orthopedagoog (Expertisecentrum Klasse)
• een specialist SBO
• een jeugdarts (werkzaam binnen de regio)
• een deskundige op het gebied van psychosociale problematiek in relatie tot opvoeden en
opgroeien (afkomstig vanuit het sociaal wijkteam van de gemeente Hardenberg)
• een onafhankelijk voorzitter (in de persoon van de afdelingscoördinator)
• op afroep een specialist met expertise op het gebied van SO (gedrag, ZML, lichamelijke
beperkingen, langdurig zieke kinderen, ESM / gehoorproblemen)
Toelichting:
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•
•

8.

9.

De deskundige vanuit het sociale wijkteam dient in voorkomende gevallen ouders snel toe te
leiden naar lichte en/of zware zorg gericht op kind en/of ouders/gezin.
In de CAT participeren medewerkers van de sociale wijkteams van Hardenberg. In het geval er
leerlingen uit de gemeente Ommen of Dalfsen worden besproken is het de verantwoordelijkheid
van de CAT om ervoor te zorgen dat er – indien nodig – zorgvuldig wordt afgestemd met het
betreffende sociale wijkteam uit de woonplaats van de leerling, zodat voor ieder kind dat het
betreft passende ondersteuning vanuit de eigen gemeente ingezet wordt.

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
verschillende specialisten die aanwezig zijn bij de CAT-bespreking. De CAT heeft bovendien het
schoolondersteuningsprofiel van de S(B)O-scholen tot haar beschikking. Op basis van het dossier
kan een specialist van het SO door de CAT worden uitgenodigd voor de bespreking. Door de
betrokkenheid van SO-/SBO-vertegenwoordigers is gewaarborgd dat de S(B)O-school
redelijkerwijs bereid is de afgegeven S(B)O-toelaatbaarheidsverklaring om te zetten in een
inschrijving op de school. Ook behoort het tot de mogelijkheden om na de CAT-bespreking verder
onderzoek te doen naar definitieve plaatsing.
Voordat voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd dienen de
voorliggende ondersteuningsmogelijkheden ten volle benut te zijn. We doelen dan op de
ondersteuning die binnen de school, c.q. binnen het schoolbestuur en/of de afdeling te bieden is.
Iedere school is er verantwoordelijk voor dat deze ondersteuningsmogelijkheden effectief ingezet
zijn alvorens een TLV wordt aangevraagd. De eerste toetsing door de CAT heeft hier betrekking op.
Het door de school aangeleverde dossier wordt namelijk getoetst aan de hand van de volgende
vragen:
1.
2.

Zijn alle mogelijkheden die het schoolondersteuningsprofiel van de school biedt ten volle benut
voor deze leerling?
Zijn de mogelijkheden van schoolnabije expertise voldoende benut?
- Is de orthopedagoog tijdig en effectief ingezet in het ondersteuningstraject?
- Is voldoende gebruik gemaakt van de expertise van andere binnen de afdeling beschikbare

specialisten? Denk hierbij aan de ab’ers en externe ondersteuning (zie bijlage 3)
3. Zijn de mogelijkheden van horizontale verwijzing (naar een andere basisschool) voldoende
verkend?
4. Heeft de school tijdig een ontwikkelingsperspectief 2 opgesteld voor de leerling waarin nauw
omschreven
-

de te behalen doelen

-

de onderwijsbehoeften van de leerling?

2

Voor leerlingen tot eind groep 5 doelen we hier op een ontwikkelingsperspectief met tenminste halfjaars- en jaardoelen voor
één jaar; uitstroomdoelen hoeven niet te worden opgenomen.
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10. 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 een complex proces waar bij iedere casus een breed scala aan factoren gewogen
wordt. Bij het nemen van beslissingen zijn niet zozeer richtlijnen in termen van kindcriteria leidend.
Wel gelden bij iedere afweging als belangrijkste uitgangspunt:
De onderwijsbehoeften van de leerling zijn leidend.
Dit betekent onder meer dat er in principe geen toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven:
• wanneer er alleen sprake is van een beneden-gemiddelde intelligentie
• wanneer er alleen sprake is van leerproblemen
• wanneer er zich alleen problemen voordoen buiten de schoolsetting
• voor een leerling met beperkte cognitieve mogelijkheden, die zich wat betreft
leervorderingen ontwikkelt conform deze mogelijkheden
• voor een leerling die in sociaal-emotioneel opzicht floreert op de basisschool
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. (Kamerbrief ministers
Slob en De Jonge, 30 oktober 2019)
11. Alle aanmeldingen voor SO-/SBO-plaatsingen afkomstig van scholen uit de afdeling Mariënberg
worden behandeld door de CAT van afdeling Mariënberg. 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. Voor onze afdeling hebben we het hierbij met name over Pontes in Coevorden, de
Klimboom te Hardenberg en de Elzenhoek te Ommen. Aan deze voorzieningen heeft het
samenwerkingsverband een vaste contactpersoon vanuit het samenwerkingsverband
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gekoppeld die een ondersteunende rol vervult bij de toeleiding naar onderwijs vanaf het
moment dat in deze richting gedacht gaat worden.
• Wanneer een

leerlingen rechtstreeks vanuit de voorschoolse periode / anderszins van

buitenaf worden aangemeld voor plaatsing in het S(B)O, neemt de S(B)O-school contact op
met de voorzitter van de CAT. Die bepaalt welke functionarissen de onderwijsbehoeften van
de leerling in beeld gaan brengen. Dat kan een specialist van de betreffende S(B)O-school
zijn, maar ook een duo bestaande uit een specialist van de SO-school en/of een specialist
van de SBO-school. Ook een duo vanuit SO/SBO en een intern begeleider van een
basisschool is een mogelijkheid. Deze persoon / het betreffende duo heeft een belangrijke
rol bij het voorbereiden van de CAT-bespreking. Hij/zij verwoordt / zij verwoorden samen de
onderwijsbehoeften van de leerling en de consequenties dit heeft voor de ondersteuning die
op school geboden en zij formuleren een advies en aanzien van de meest passende
onderwijsplek.
● Een leerling kan binnen ten hoogste één afdelings-CAT besproken worden.
● De kosten van SO-plaatsingen vanuit de voor- en zijinstroom 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.
12. De CAT van onze afdeling heeft eveneens de functie van ondersteuningsadviesteam. Vragen rond
kinderen met extra onderwijsbehoeften worden altijd eerst besproken binnen het
ondersteuningsteam van de school. Wanneer meer en/of andere expertise vereist is dan het
ondersteuningsteam van de school kan bieden, is het mogelijk om de CAT om advies te vragen.
13. Met een 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.

Geldigheidsduur toelaatbaarheidsverklaringen
De wettelijk bepaalde minimale geldigheidsduur van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is

één

volledig schooljaar. Een toelaatbaarheidsverklaring SO heeft als einddatum altijd 31 juli. De CAT bepaalt
per casus de duur van de TLV en heeft daarbij zowel de mogelijkheid tot het afgeven van TLV’s voor de
duur van de gehele basisschoolperiode als voor het afgeven van een TLV voor een beperkte periode.
Wanneer dat laatste het geval is kan de S(B)O-school na afloop van de periode een verlenging van de
TLV aanvragen. In de praktijk worden met name TLV’s afgegeven voor de gehele basisschool-periode.
Voor leerlingen die vanuit de voorschoolse periode instromen in het S(B)O wordt regelmatig een
toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor twee jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de S(B)Oschool om jaarlijks met de ouders te bespreken of de S(B)O-school nog een passende plek is voor de
leerling. Wanneer de conclusie is dat een basisschool of een ander type gespecialiseerd onderwijs
inmiddels een meer passende plek is voor de leerling, dan zetten school en ouders gezamenlijk stappen
om dit te realiseren. Het samenwerkingsverband kan hierbij ondersteunen.
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Hoofdstuk 9: Preventie langdurig verzuim
Binnen onze afdeling is slechts incidenteel sprake van ‘thuiszittersproblematiek’. Het
samenwerkingsverband heeft de ambitie te voorkomen dat leerlingen langdurig ongeoorloofd
verzuimen. (NB: Onder thuiszitters wordt in het algemeen verstaan: een leerplichtig kind dat
ingeschreven staat op een school en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder
dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht, respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of
wegens het volgen van ander onderwijs). Het samenwerkingsverband hanteert een striktere formulering:
Er is sprake van thuiszitten, wanneer een leerling, ingeschreven op een school, geen onderwijs volgt en
er geen zicht op is dat de leerling binnen een week weer naar school gaat. Het samenwerkingsverband
wil zicht hebben op al deze kinderen. Dat organiseren we op afdelingsniveau. Daarnaast leveren de
gemeenten maandelijks gegevens aan betreffende het aantal thuiszitters. In het geval van thuiszitters is
het de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband om een aanbod te realiseren passend bij
wat er nodig is voor de leerling. Deze verantwoordelijkheid is belegd bij de afdelingscoördinatoren. Het
is vervolgens de verantwoordelijkheid van de leerplichtambtenaar om ervoor te zorgen dat de leerling
het schoolgaan hervat.
Het voorkomen van langdurig verzuim begint met een stevig preventiebeleid. Daartoe wordt op de
scholen als volgt gehandeld: Wanneer er sprake is van een ongewoon verzuimpatroon (anders dan als
gevolg van ziekte) gaat de school in gesprek met ouders. Ditzelfde gebeurt wanneer de leerling op
school dusdanig gedrag vertoont dat de veiligheid van de andere leerlingen en/of van de leerkrachten
in het geding dreigt te raken. Bij deze gesprekken is in veel gevallen de jeugdverpleegkundige
/schoolmaatschappelijk werkster van uit het sociale wijkteam, die aan de school verbonden is, aanwezig
en in sommige gevallen – wanneer langdurig verzuim dreigt - eveneens de leerplichtambtenaar. Door
vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan en samen met de ouders op zoek te gaan naar oplossingen
kan in veel gevallen worden voorkomen dat de leerling langdurig thuis komt te zitten.
Aansluitend op bovenstaande: de gemeentelijke afspraken rond het verzuimprotocol blijven
gehandhaafd en kunnen beschouwd worden als de onderlegger onder bovenstaand beleid.
Iedere situatie waarbij dreigend langdurig schoolverzuim aan de orde is, is anders. Het verschilt per casus
welke interventies nodig zijn. Het samenwerkingsverband kiest daarom voor een aanpak op maat.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
●
●
●

●

Wanneer langdurig schoolverzuim dreigt meldt de school dit bij het schoolbestuur en bij de
afdelingscoördinator.
De betrokken school heeft de regie. De school kiest per casus een verantwoordelijke (ib’er of
directeur)
De school bepaalt welke externe deskundigen betrokken worden bij het traject. Daarbij kan ook
gedacht worden aan het inschakelen van een onderwijsconsulent (zie voor meer informatie
www.onderwijsconsulenten.nl)
Bij het gehele traject zijn de ouders als opvoedingsverantwoordelijken nadrukkelijk betrokken. Zij
worden in principe bij alle gesprekken uitgenodigd.
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●
●
●
●

Indien het nodig is dat de leerling (tijdelijk) in een andere setting onderwijs ontvangt, wordt de keus
voor de opvangplek in de eerste plaats bepaald door de onderwijs- en hulpbehoefte van de leerling.
De afdelingscoördinator biedt de school hulp en begeleiding op maat, passend bij de
ondersteuningsvraag van de school.
Totdat een definitieve plek gevonden is voor de leerling blijft de school de regie houden, tenzij
daartoe anders wordt besloten in samenspraak met afdelingscoördinator.
Wanneer het niet mogelijk blijkt om tot een oplossing te komen binnen een school van het eigen
schoolbestuur wordt contact gezocht met één van de andere scholen in de regio.

Langdurig schoolverzuim kan het gevolg zijn van ziekte. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan
een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school waar de leerling staat ingeschreven. Voor leerlingen die
langdurig en/of chronisch ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen van een consulent
ondersteuning onderwijs zieke leerlingen. (Zie voor meer informatie hieromtrent: www.ziezon.nl / OZL
IJsselgroep Zwolle). Door de leerling tijdens de ziekteperiode onderwijs te blijven bieden houdt de
leerling toekomstperspectief, wordt een sociaal-emotioneel isolement mogelijk voorkomen en blijkt na
de ziekteperiode de overgang naar weer onderwijs volgen binnen de schoolsetting gemakkelijker te
verlopen.
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Hoofdstuk 10: Positie ouders
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. Dit geven we
als volgt vorm.
1.

Ouders worden in algemene zin geïnformeerd
Op de website van het samenwerkingsverband wordt ouders heldere informatie geboden over
de ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Op de site is specifieke
informatie te vinden over afdeling Slagharen. 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. Scholen krijgen vanuit het samenwerkingsverband voorbeeldteksten aangereikt
die ze kunnen gebruiken bij het informeren van de ouders.

2.

Ouders wordt gevraagd mee te denken over de inrichting van Passend onderwijs
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.

3.

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 worden 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 zorgbehoeften van het kind helder te krijgen.
Ouders hebben een wettelijk bepaald instemmingsrecht op het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief van hun kind.
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.

4.

Ouders hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen
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•

•

•

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.
Ook hebben ouders de mogelijkheid de ondersteuning van een 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 de Beroepscommissie CAT van het samenwerkingsverband:
o De samenstelling van de Beroepscommissie CAT 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.
o

•

De onafhankelijke Beroepscommissie CAT heeft een adviserende stem. De betreffende
CAT heroverweegt vervolgens haar beslissing (indien aan de orde).
In Bijlage 8 is nadere info over de Beroepscommissie CAT opgenomen.

Het samenwerkingsverband heeft eveneens een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is
bedoeld voor klachten die de taakuitvoering van het samenwerkingsverband betreffen: voor
klachten over de dienstverlening van het samenwerkingsverband en/of de communicatie /
bejegening door medewerkers die hun werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid
van het samenwerkingsverband.
De complete klachtenregeling is opgenomen in Bijlage 9.

•

Naast bovenstaande mogelijkheden kunnen ouders een geschil voorleggen aan
Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Meer informatie is te vinden
www.onderwijsgeschillen.nl. Een andere mogelijkheid is om een oordeel te vragen aan
College voor de rechten van de Mens (CVRM). Meer informatie is te vinden
www.mensenrechten.nl.

de
op
het
op
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Hoofdstuk 11: 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 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.
Afdeling Mariënberg bouwt voort op de al eerder in gang gezette samenwerking met de zorgpartners.
Dit betekent:
1.
Ondersteuningsteams op schoolniveau vormen het schakelpunt in de samenwerking
onderwijs – sociaal wijkteam. In een ondersteuningsteam werken de intern begeleider van
de school en één of meer medewerkers van het sociaal wijkteam. intensief samen. Samen
met de ouders wordt binnen het ondersteuningsteam vastgesteld wat er nodig is voor kind
en ouders. Indien aan de orde, is de medewerker van het sociale wijkteam verantwoordelijk
voor een snelle organisatie van de ondersteuning. Iedere school heeft bij de school
passende afspraken hoe het ondersteuningsteam op schoolniveau snel en adequaat in te
zetten. Wanneer anderszins signalen (bijvoorbeeld via een contact met de jeugdarts)
binnenkomen die wijzen op psychosociale problematiek, worden deze door de medewerker
sociaal team /de jeugdverpleegkundige ingebracht in het ondersteuningsteam. Hiermee
wordt ook in die gevallen bewerkstelligd dat de ondersteuning binnen het onderwijs en
daarbuiten op elkaar afgestemd kunnen worden.
2.

In het verlengde van de ondersteuningsteams streeft de afdeling ernaar dat de medewerker
van het sociale wijkteam van de school voor de ouders een vertrouwd gezicht wordt op
school. Door de medewerker van het sociale wijkteam te betrekken bij voorlichtende en
preventieve activiteiten wordt voor ouders de drempel lager om vroegtijdig hulp te zoeken.
Iedere school kan in hier –in samenspraak met de medewerker van het sociale wijkteam –
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passende vormen voor zoeken. In gesprek met de gemeenten zal de afdeling erop
aandringen deze inzet te (blijven) financieren.
3.

In de CAT participeert een medewerker van het sociale wijkteam met expertise op het gebied
van psychosociale problematiek in relatie tot opvoeden en opgroeien. Hiermee wordt
gewaarborgd dat in het geval van een eventuele overgang naar een speciale
onderwijssetting breed gekeken wordt. Indien nodig kunnen ouders door de medewerker
van het sociale wijkteam vervolgens snel toe geleid worden naar hulpverlening.

4.

Een specifiek onderwerp waarbij onderwijs en zorg samenwerken is de Meldcode
Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze Meldcode is op alle scholen
geïmplementeerd. In de Meldcode is onder meer omschreven hoe school en sociaal
wijkteam samenwerken. Het consulteren van de medewerker van het sociale wijkteam door
de school vormt een vast onderdeel van de Meldcode.

Samenwerking met jeugdhulppartners met als doel bij te dragen aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind stelt eisen aan de attitude en de professionaliteit van alle medewerkers
binnen de school. Iedere school heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de leerkrachten
voldoende zijn toegerust

-

om signalen die wijzen op een bedreigde sociaal-emotionele ontwikkeling te
herkennen.

-

en die op een respectvolle volle manier te bespreken met de ouders
De ib’er is ervoor verantwoordelijk dat zorgen rond de sociaal-emotionele ontwikkeling vroegtijdig
worden besproken binnen een bespreking van het ondersteuningsteam van de school.
De ib’er is de regievoerder bij deze besprekingen en draagt zorg voor een effectieve bespreking
resulterend in concrete afspraken. Zie voor andere afspraken over het werken met ondersteuningsteams
Bijlage 10.
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Hoofdstuk 12: Scholing
Goed onderwijs staat of valt met de professionaliteit van de leerkracht. Scholing helpt leerkrachten om
hun kennis en vaardigheden op peil te houden zodat ze die verantwoordelijk kunnen nemen. Om te
komen tot realistisch inclusief onderwijs te realiseren worden er op school- en bestuursniveau
nascholing aangeboden.
Sommige nascholing of training wordt gegeven op het niveau van de afdeling of voor het gehele
samenwerkingsverband. Hierbij wordt zowel interne, als externe deskundigheid ingeschakeld om tot een
maximaal rendement te komen.
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Hoofdstuk 13: Financiën
Afspraken op het niveau van samenwerkingsverband
1.

Het samenwerkingsverband organiseert de rechtstreekse bekostiging van de SBO-school zo, dat de
SBO-school directe bekostiging ontvangt voor 2% van het aantal leerlingen uit de afdeling.

2.

De afdeling is verantwoordelijk voor de bekostiging van de SBO-verwijzingen die zijn toe te rekenen
aan de afdeling. We hebben het dan over:
verwijzingen naar de eigen SBO-school van de afdeling vanuit de scholen die deel uitmaken
van de afdeling
-

plaatsingen als gevolg van voorinstroom (4-jarigen die rechtstreeks instromen in de SBOschool)
plaatsingen als gevolg van zijinstroom (kinderen die middels een verhuizing van buiten de
regio van het samenwerkingsverband rechtstreeks instromen in de SBO-school)
plaatsingen van kinderen die eerder op een SBO-school buiten de afdeling zaten

3.

De afdeling is eveneens verantwoordelijk voor de bekostiging van leerlingen uit de afdelingen die
naar een SBO-school buiten de afdeling gaan (uitgaand grensverkeer). Hiertegenover staan
inkomsten als gevolg van inkomend grensverkeer: de bekostiging van leerlingen van buiten de
afdeling die afdeling die op de SBO-school van de afdeling geplaatst zijn. Er ligt een wettelijke
verplichting tot bekostiging van grensverkeer (SBO-plaatsingen) tussen samenwerkingsverbanden.
Het samenwerkingsverband past dezelfde afspraken toe voor grensverkeer tussen de afdelingen.

4.

Op het niveau van de afdeling worden afspraken gemaakt over de inzet van de middelen lichte
ondersteuning die resteren na aftrek van de verplichtingen als gevolg van SBO-plaatsingen en van
de coördinatiekosten.

5.

De bekostiging van de leerlingplaatsen speciaal onderwijs, op basis van de oktobertelling, wordt
geregeld door DUO middels korting op het budget van het samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband rekent deze kosten door naar de afdelingen: de verwijzende afdeling is
verantwoordelijk voor de bekostiging.

6.

Overdracht in verband met kosten voor leerlingplaatsen speciaal onderwijs op basis van de
februaritelling wordt georganiseerd op het niveau van het samenwerkingsverband. De kosten
worden omgeslagen naar de afdelingen, volgens het principe ‘de verwijzende afdeling betaalt’.

7.

Kosten in verband met leerlingplaatsen speciaal onderwijs die niet het gevolg zijn van verwijzing
uit de eigen basisscholen worden gezamenlijk gedragen en dus niet terug gerekend naar de
afdelingen. Hierbij gaat het om plaatsingen als gevolg van directe instroom uit de voorschoolse
periode / uit een zorgsetting en als gevolg van SBO-SBO verhuizingen.

8.

Om te voorkomen dat de afspraak om instroom in het SO vanuit de voorschoolse periode
gezamenlijk te betalen het effect heeft dat een leerling met extra onderwijsbehoeften mogelijk niet
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wordt aangenomen, terwijl de school wel mogelijkheden ziet om de leerling passende
ondersteuning te bieden, is binnen het samenwerkingsverband de regeling ‘Kansrijk, maar risicovol’
afgesproken. Een school kan een beroep doen op deze regeling door de leerling voordat hij/zij een
jaar onderwijs gevolgd heeft (in de regel dus voordat de leerling vijf jaar wordt) aan te melden bij
de CAT van de afdeling. Wanneer de CAT positief beslist en later in de basisschoolperiode een
verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is, dan wordt die verwijzing gezamenlijk bekostigd, op
het niveau van het samenwerkingsverband.
9.

Naast wettelijk verplichte kosten in verband met leerlingplaatsen speciaal onderwijs worden van
het budget zware ondersteuning taken en activiteiten bekostigd die uitgevoerd worden op het
niveau van het samenwerkingsverband. Denk hierbij aan kosten in verband met coördinatie,
financiële monitoring en website.

10. De middelen die vervolgens resteren zijn bedoeld om in te zetten voor extra ondersteuning ten
behoeve van het basisonderwijs. De afdelingen beslissen over de inzet van deze middelen. Dit
binnen de beleidskaders van het samenwerkingsverband. Zo is iedere afdeling verplicht gelden in
te zetten ten behoeve van het beschikbaar stellen van expertise waar scholen een beroep op kunnen
doen bij vragen rond het onderwijsaanbod voor kinderen met extra onderwijsbehoeften.

Afspraken binnen afdeling Mariënberg
Het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht 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 onderwijsbehoeften.
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 aan de gemeten aan de hand van de volgende criteria:

-

Elke school voldoet aan het ondersteuningsprofiel van het samenwerkingsverband en de
afdeling Mariënberg
Elke school voldoet aan de inspectienormen v.w.b. de opbrengsten.
Het deelnamepercentage s(b)o van elke school is ≤ 3,6%.
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Bij dit alles moet voorop staan dat geld niet leidend is, maar de onderwijsbehoefte van het kind.
Kosten voor het schoolbestuur of vanuit het afdelingsbudget
1. De kosten die samenhangen met plaatsingen op het speciaal (basis) onderwijs worden gedragen
door de afzonderlijke schoolbesturen, op basis van het principe ‘het verwijzende schoolbestuur
betaalt’. Hieronder vallen ook de kosten die door de verbrede toelating van het SBO vallen onder de
zogenoemde ‘plus-bekostiging’
2. Kosten in verband met leerlingplaatsen speciaal basis onderwijs die niet het gevolg zijn van verwijzing
uit de eigen basisscholen worden gezamenlijk gedragen en dus niet terug gerekend naar de
besturen. Hierbij gaat het om plaatsingen als gevolg van directe instroom uit de voorschoolse
periode / uit een zorgsetting en als gevolg van SBO-SBO verhuizingen.
3. Kosten in verband met ambulante begeleiding vanuit het SO De Boslust en De Twijn worden
bekostigd door de afdeling. De verrekening vindt plaats op het niveau van het
samenwerkingsverband op basis van het leerlingaantal. Hierop is ook na rato het aantal beschikbare
uren verdeeld.
4. Afdelingskosten in verband inzet CAT, coördinatie, administratie, ib-netwerk en / of andere kosten
voor overleg worden betaald uit het afdelingsbudget. Facilitering voor aanwezigheid van
afvaardiging van de besturen valt onder bestuurskosten.
Aanvullend:
De coördinator is in dienst van scholengroep Hannah. Alle personele kosten, verplichtingen en
risico’s zijn voor rekening van de twee in de afdeling samenwerkende besturen.
In de CAT participeren vertegenwoordigers uit de afdeling en uit de zorg. De secretariële
ondersteuning van de CAT is in dienst van scholengroep Hannah en ontvangt hiervoor een
vergoeding uit het afdelingsbudget. Ook de kosten van de inzet van de orthopedagoog (via
Expertisecentrum Klasse) en de specialist SBO (via afdeling Slagharen) komen voor rekening
van het afdelingsbudget. De gemeenten dragen de kosten voor de inzet van medewerkers
vanuit het sociale wijkteam / vanuit de GGD. De tijd die gemoeid is met de inzet van
deskundigen uit het speciaal onderwijs maakt onderdeel uit van het contract dat met het
speciaal onderwijs is afgesloten ten aanzien van de inzet van SO-expertise (en wordt dus niet
-

additioneel in rekening gebracht door het speciaal onderwijs.)
De kosten in verband met de financiële administratie drukken niet op het afdelingsbudget,
maar worden op het niveau van het samenwerkingsverband afgerekend.

Voor verdere afspraken en uitwerking van de financiën zijn bijlage 12, 13 en 14 opgenomen.
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Bijlage 1: Werkafspraken rond privacy voor de ondersteuningsteams en
Commissies Arrangeren en Toewijzen (CAT’s)
April 2016
Ib’er en jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker werken nauw samen in het
ondersteuningsteam (voorheen zorgteam genoemd). De CAT is de commissie die
toelaatbaarheidsverklaringen s(b)o afgeeft.
Gegevensverzameling en –verwerking
• Gegevens die door de school worden verstrekt aan ondersteuningsteam en CAT zijn verzameld
en verwerkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).
• Ook wat betreft de rechten van ouders3 ten aanzien van het inzien van de gegevens en het
gebruik van de gegevens handelt de school volgens de AVG.
• Op het niveau van afdeling en samenwerkingsverband worden ten behoeve van monitoring van
leerlingstromen alleen geanonimiseerde leerlinggegevens gebruikt.
Aanmelding bij ondersteuningsteam

•
•

Voor aanmelding bij het ondersteuningsteam is schriftelijke toestemming van de ouders nodig.
De ouder dient daarbij toestemming te geven voor

-

het verzenden van info door de school naar externe partijen in het ondersteuningsteam
(GGD / medewerker Samen Doen (SD))

-

•

voor het raadplegen van het GGD-dossier door de SD-vertegenwoordiger
Wanneer de ouders bij de bespreking van het ondersteuningsteam aanwezig zullen zijn en ze
vooraf geen schriftelijke toestemming hebben gegeven, mag
- de school geen informatie doorgeven aan de externe partijen (GGD, SD)

-

mag ook de naam van het kind niet doorgegeven worden
de bespreking niet doorgaan wanneer de ouders onverhoopt niet aanwezig blijken te
zijn bij de ondersteuningsteambespreking

Geen toestemming, wel instemming
De school informeert de ouders schriftelijk dat ze voornemens is de leerling te bespreken in
ondersteuningsteam. Wanneer de ouders bezwaar maken, kan de leerling niet besproken worden.
Wanneer de ouders niet reageren / geen bezwaar maken, mag de leerling besproken worden. Daarbij
gelden dan de volgende gedragsregels:

•
•

3

De school brengt alleen gegevens in die directe relevantie hebben voor de problematiek.
Externe partners beperken zich tot het verstrekken van ‘buitenkantinformatie’: is de leerling
bekend (geweest) bij de instantie en wanneer

In deze tekst kan voor ouder(s) ook gelezen worden: verzorger(s) of voogd
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Geen toestemming
• Indien ouders geen toestemming geven, kan een kind anoniem ingebracht worden in het
ondersteuningsteam.

•
•

Bespreking dient ter ondersteuning van de inbrenger.
Van de bespreking komen geen aantekeningen in het dossier van het kind. Eenieder kan wel
werkaantekeningen voor eigen gebruik maken.

Zwaarwegende zorgen
• Bij ernstige zorgen over de veiligheid van het kind én bij zorgen, dat toestemming regelen de

•

situatie kan compliceren of de ernst vergroten, mag een kind toch ingebracht worden in een
ondersteuningsteam.
Informatie over vervolgacties komt niet in het leerlingdossier. Werkaantekeningen voor eigen
gebruik zijn mogelijk. De informatie komt wel in het kinddossier van de GGD. In het
vervolgtraject start GGZ of de Raad voor de Kinderbescherming met eigen dossiervorming.

Aanmelding bij de CAT
• Aanmelding bij de CAT vereist dat de ouders het aanmeldformulier ondertekenen.
• Middels dit formulier stemmen de ouders in met
- de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring

-

•

•

het gebruik maken van beschikbare informatie van met name genoemde externe
deskundigen
- het actief opvragen van informatie bij met name genoemde externe deskundigen
De ouders zijn op de hoogte van de informatie die de school naar de CAT zendt; de school heeft
het aanmeldformulier met de ouders doorgenomen en/of de ouders hebben anderszins kennis
kunnen nemen van deze info.
Ouders worden altijd uitgenodigd om bij de CAT-bespreking aanwezig te zijn.

Verslaglegging
• Per school (ondersteuningsteam) zijn er afspraken over het beschikbaar stellen van de
verslaglegging aan ouders – aansluitend bij het beleid van de school. Ouders hebben altijd het
recht de verslagen in te zien.

•

Van een CAT-bespreking wordt het resultaat van de bespreking schriftelijk vastgelegd. Deze
samenvatting wordt naar (de aanmeldende) school en naar de ouders toegestuurd.

•

Met toestemming van de ouders wordt het dossier van de leerling (inclusief het verslag van de
CAT-bespreking) beschikbaar gesteld aan de ontvangende school.

Bewaren gegevens door CAT

•

Afgewezen dossiers worden (in digitale vorm) een jaar bewaard. Na afloop van deze periode
worden de gegevens vernietigd.

Verzending van informatie
• Per mail wordt alleen geanonimiseerde informatie verzonden.
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•
•

Wanneer anderszins digitaal persoonsinformatie wordt uitgewisseld, gebeurt dit middels een
beveiligde omgeving.
Informatie die persoonsgegevens bevat mag per post verstuurd worden.
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Bijlage 2: Afspraken rond gegevensverwerking in het kader van de Commissie
Arrangeren en Toewijzen (CAT) van Afdeling Mariënberg
Mei 2018

Aanmelding van een leerling die op één van de scholen binnen de afdeling
Mariënberg van het samenwerkingsverband zit
0.

Wanneer persoonsgegevens over de mail worden verzonden gebeurt dat middels een beveiligde
verbinding.

1.

De school vult het aanmeldingsformulier CAT in en verzamelt andere relevante gegevens ten
behoeve van de aanmelding.
- De school biedt ouders4 inzage in bovenstaande gegevens.

-

De school vraagt de ouders om schriftelijke instemming met de aanmelding (middels
ondertekening van het onderdeel Instemmingsverklaring ouders/verzorgers).

-

Op de Instemmingsverklaring ouders/verzorgers vermelden de ouders de instanties waar
de CAT relevante informatie mag opvragen in verband met de aanmelding.

2.

De school verzendt het dossier inclusief de ondertekende Instemmingsverklaring ouders/verzorgers
in via de beveiligde omgeving van Grippa.
Wanneer verzending via bovengenoemd systeem niet mogelijk is dan kan dit altijd nog per post
worden verstuurd naar de CAT;
SWV Veld, Vaart en Vecht – afdeling Mariënberg
Commissie Arrangeren en Toewijzen
p/a G.K. van Hogendorpstraat 52a
7691 AW Bergentheim

3.

Het secretariaat van de CAT controleert of het dossier volledig is. Zo nodig vraagt zij de school om
aanvullende gegevens. Indien dit aan de orde is, informeert de school de ouders hierover en vraagt
hen om instemming om de gevraagde gegevens te verstrekken.

4.

Het secretariaat van de CAT digitaliseert het dossier middels een scan en zet dit klaar in een
beveiligde digitale omgeving die alleen toegankelijk is voor de leden van het CAT en de secretariële
ondersteuning. Het secretariaat verwijderd alle bestanden in deze omgeving na bespreking in de
CAT.
Het is mogelijk dat leden van de CAT een gekopieerd dossier hebben tijdens de bespreking. Na
afloop van de bespreking binnen de CAT leveren de leden van de CAT de gekopieerde dossiers in
bij het secretariaat. Het secretariaat vernietigt de dossiers.
• Eén dossier wordt bewaard in een afgesloten kast. Aan het dossier wordt toegevoegd:
- De samenvatting van de bespreking
- Het toelichtingsformulier
Dossier en toegevoegde informatie wordt bewaard tot drie jaar nadat de leerling gestart is
op het voortgezet onderwijs.

4

In deze tekst kan voor ouder(s) ook gelezen worden: verzorger(s) of voogd

46
Afdelingondersteuningsplan 2020-2024
Afdeling Mariënberg

5.

Het secretariaat nodigt school en ouders per mail uit voor de bespreking van de CAT.

6.

Na de bespreking in de CAT informeert de voorzitter CAT school en ouders over de uitkomst van de
bespreking.

7.

De voorzitter draagt in samenwerking met de secretariële ondersteuning na de bespreking in de
CAT zorg voor de volgende info:
- De gegevens die op de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vermeld dienen te worden
- De samenvatting van de CAT-bespreking.
- Het toelichtingsformulier.
- Het formulier waarmee de school feedback ontvangt op de aanmelding.
o Op het feedbackformulier staan geen persoonsgegevens vermeld.
o De school neemt het feedbackformulier niet op in het leerlingdossier.

8.

Het secretariaat van de CAT stelt de TLV op en verwerkt de op de TLV vermelde informatie in een
overzicht waarop de info m.b.t. alle door de afdeling afgegeven TLV’s wordt geregistreerd. Dit
overzicht wordt maandelijks geactualiseerd en ter beschikking gesteld aan de afdelingscoördinator.
De overzichtslijst wordt opgeslagen binnen een beveiligde omgeving.
De gegevens van de feedbackformulieren worden eveneens opgenomen in een overzicht dat
maandelijks wordt bijgesteld. Dit overzicht bevat geen persoonsgegevens.
De TLV wordt verzonden naar het centrale TLV-secretariaat van het samenwerkingsverband. Het
centrale TLV-secretariaat bewaart de TLV’s in een beveiligde, digitale omgeving.
De TLV wordt bewaard tot drie jaar nadat de leerling gestart is in het voorgezet onderwijs en dan
verwijderd.

9.

De betreffende info wordt door het secretariaat van de CAT per post en/of mail naar de volgende
personen/scholen verzonden.

Aanmelding door bao

Aanmelding

vanuit

voorschoolse
periode/vanuit KDC
Aanmelding

i.v.m.

TLV naar

Toelichting naar

Feedback naar

-aanmeldende school

-aanmeldende school

-aanmeldende school

-ouders
-ontvangende school

-ouders
-ontvangende school

-ouders

-ouders

-ontvangende school

-ontvangende school

-ouders

-ouders

verhuizing vanuit andere
regio

-ontvangende school

-ontvangende school

Aanmelding
i.v.m.
inkomend grensverkeer

-ouders

-ouders

-school van herkomst
-ontvangende school

-school van herkomst
-ontvangende school

Verlengingsaanvraag

-aanvragende s(b)o-school

-aanvragende s(b)o-school

-ouders

-ouders

wordt niet verzonden

wordt niet verzonden

wordt niet verzonden

-aanvragende s(b)o-school
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De info wordt pas naar de ontvangende school verzonden wanneer duidelijk is op welke school
de leerling geplaatst zal worden.
10. Ongeveer een week nadat de informatie verzonden is, ontvangen ouders en school een mail waarin
hen gevraagd wordt online een vragenlijst in te vullen m.b.t. hun ervaringen met de CAT. Deze
gegevens worden anoniem verwerkt.
11. De aanmeldende school vraagt de ouders schriftelijk toestemming om de dossierinformatie met de
ontvangende school te delen en daarna wordt deze informatie door de aanmeldende school naar
de betreffende school verzonden.
12. Eventuele mailcommunicatie tussen leden CAT over een dossier vindt plaats binnen de beveiligde
digitale omgeving.
Communicatie die nodig is in verband met de administratieve afhandeling van de bespreking in de
CAT vindt plaats per post of per beveiligde mailverbinding.
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Bijlage 3: Toeleiding driejarigen naar het onderwijs
februari 2018
Vooraf
Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om alle leerlingen die als vierjarige instromen in het
onderwijs vanaf het begin van hun schoolloopbaan de ondersteuning te bieden die nodig is. Daarom
is het belangrijk dat iedere leerling op een passende plek geplaatst wordt.
Verschillende routes
Route 1: Kinderen die voldoende hebben aan het reguliere onderwijsaanbod
Kinderen die naar verwachting voldoende hebben aan het reguliere aanbod van de basisschool worden
volgens de standaardprocedure aangemeld bij de basisschool. Steekwoorden hierbij:
•
•
•

De school ontvangt het overdrachtsformulier van de voorschoolse voorziening (mits ouders daar
toestemming voor geven)
De school neemt een inhoudelijke intake af bij de ouders
Ouders hebben informatieplicht

Route 2: Kinderen met naar verwachting beperkte extra onderwijsbehoeften
Kinderen die naar verwachting in beperkte mate aanvullende ondersteuning nodig hebben binnen het
basisonderwijs worden eveneens rechtstreeks aangemeld bij de basisschool.
Steekwoorden hierbij:
•
De aanmelding vindt vroegtijdig plaats (Wenselijk is: tenminste drie maanden voordat de peuter 4
jaar wordt. Met de voorschoolse voorzieningen worden hier afspraken over gemaakt.)
•
In geval het een kind betreft dat een voorschoolse voorziening bezoekt: de voorschoolse
voorziening draagt bij voorkeur samen met de ouders relevante info mondeling en schriftelijk over
aan de school
•
In de regel zullen binnen de school onderbouwleerkracht(en), ib’er en/of directeur een inschatting
maken van de ondersteuning die nodig is; desgewenst kan de school de hulp inroepen van een
specialist van de afdeling om de onderwijsbehoeften van de leerling helder te krijgen.
De school beslist over toelating. Een school kan overgaan tot toelating wanneer ze inschat dat ze de
vierjarige de ondersteuning kan bieden die ze nodig heeft. In een enkel geval zal de school concluderen
dat zij de vierjarige geen passend onderwijs kan bieden. Dan is de eerstvolgende stap: (in samenspraak
met de ouders) onderzoeken of een andere basisschool deze mogelijkheid wel heeft. De
afdelingscoördinator hierbij ondersteunen. Wanneer de uitkomst van deze verkenning is, dat ook een
andere basisschool geen passende ondersteuning kan bieden, dan meldt de school het kind aan bij de
CAT van de afdeling.
Route 3: Kinderen met naar verwachting complexe extra onderwijsbehoeften
De derde route is aan de orde wanneer de inschatting is dat er veel aanvullende ondersteuning nodig is
binnen het onderwijs, binnen de basisschool of binnen een speciale (basis)school.We hebben het dan
over kinderen die in de regel naar een voorziening als De Elzenhoek in Ommen, de Therapeutische
Peutergroep van de Vogellanden in Zwolle, Pontes in Coevorden of De Klimboom in Hardenberg gaan.
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•

•

•

Deze kinderen worden vroegtijdig aangemeld bij de CAT van de afdeling, uiterlijk vier maanden
voordat ze vier jaar, maar liever eerder. (Met genoemde voorzieningen zullen afspraken worden
gemaakt wat betreft de aanmelding, zodat zo veel mogelijk kinderen inderdaad tijdig worden
aangemeld.)
Niet altijd is voor de voorschoolse voorziening en/of voor de ouders direct duidelijk binnen welke
afdelings-CAT de het kind besproken dient te worden. In het eerste contact tussen
ouders/voorschoolse voorziening en een voorzitter CAT stelt de voorzitter CAT vast welke
afdelings-CAT de vraag dient op te pakken. Is dat niet de eigen CAT, dan zorgt de voorzitter ervoor,
dat de CAT die het betreft, contact op gaat nemen met de ouders / met de voorschoolse
voorziening om nadere afspraken te maken over het vervolg.
De voorzitter van de CAT beslist of de onderwijsbehoeften van de leerling voldoende duidelijk zijn
om tot bespreking te kunnen overgaan. In de regel zal dit niet het geval zijn en zal het nodig zijn
informatie te verzamelen over de leerling. Grofweg onderscheiden we hierbij drie situaties:
a.

Het betreft een kind dat wat betreft ondersteuningsvraag past binnen de richtlijn Ernstig
Meervoudige Beperkte leerlingen én er zijn vragen of het kind de beste
ontwikkelingskansen heeft binnen een onderwijssetting of binnen een zorgsetting, of
dat het kind is aangewezen op een combinatie van onderwijs en zorg. In een dergelijke
situatie wordt door de voorzitter CAT een specialist uit het speciaal onderwijs (Twijn of
Boslust) gevraagd om de onderwijs- en zorgbehoeften van het kind in beeld te brengen,
in samenspraak met de ouder en met deskundigen uit de instelling die de leerling
bezoekt.

b. Het betreft een kind dat wat betreft ondersteuningsvragen het beste gebaat lijkt binnen
de setting van speciaal onderwijs of van het speciaal basisonderwijs. De voorzitter CAT
vraagt een specialist uit het speciaal onderwijs en een specialist uit het speciaal
basisonderwijs om de onderwijsbehoeften in beeld te brengen.
c.

•

•
•

•

Het betreft een kind dat niet valt onder de omschrijving bij a. In al deze gevallen wordt
door de voorzitter CAT aan een ib’er uit het regulier onderwijs en een specialist uit het
speciaal (basis)onderwijs de opdracht gegeven om de onderwijsbehoeften zo goed
mogelijk in beeld te brengen.

De ib’er uit het regulier onderwijs kan de ib’er zijn van de basisschool waar de ouders hun kind het
liefst geplaatst zien, òf een ib’er die door de afdeling voor deze taak is aangewezen. (Een afdeling
kan er eventueel ook voor kiezen om deze taak bij een orthopedagoog te beleggen.)
De voorzitter CAT beslist welk type speciaal onderwijs / speciaal basisonderwijs de specialist levert.
Ib’er regulier onderwijs en specialist speciaal (basis)onderwijs verrichten samen een observatie in
de voorschoolse voorziening brengen samen met de ouders en de voorschoolse instelling de
onderwijsbehoeften van het kind in beeld.
Wanneer de conclusie is dat het kind inderdaad aangewezen is op onderwijs binnen een speciale
school wordt door het duo de aanmelding voor de CAT verzorgd.
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Informatie die beschikbaar is vanuit de voorschoolse voorziening en andere relevante informatie
wordt door hen toegevoegd aan het dossier.
NB: Wanneer de ib’er regulier onderwijs en de specialist speciaal (basis)onderwijs beiden plaatsing
binnen een reguliere basisschool adviseren, kan in samenspraak met de ouders besloten worden
de leerling niet aan te melden voor de CAT.
•

De CAT doet vervolgens een uitspraak
a. geeft een TLV sbo of so af, óf
b. spreekt uit dat het aanbod van het basisonderwijs toereikend is voor de leerling.

Aandachtspunten bij deze route:
• Niet altijd zal het lukken om de route zoals beschreven te lopen, bijvoorbeeld omdat ouders op een
andere plek aanmelden, bijv. op een basis- of s(b)o-school. Voor de betrokkenen uit het onderwijs
geldt dan de verplichting om alsnog in te steken op deze route, via de voorzitter CAT. Altijd gaat
daarop een duo aan de slag om de onderwijsbehoeften in beeld te brengen: een duo bestaande uit
een ib’er uit het basisonderwijs en een specialist uit het speciaal (basis) onderwijs of een duo
bestaande uit een specialist speciaal onderwijs en een specialist speciaal basisonderwijs. (Alleen in
het geval er een keuze voorligt tussen zorg en onderwijs (EMB leerling) dan gebeurt dit door een
persoon, afkomstig uit het speciaal onderwijs.)
Aan te leveren informatie
1. De aanmelding bij de CAT dient bij driejarigen vergezeld te gaan van

- het aanmeldformulier driejarigen (heeft een sober karakter; richt zich met name op het in kaart
brengen van de onderwijsbehoeften van het kind), inclusief handtekening van de ouders
- in geval het kind een Kinderdagcentrum of een vergelijkbare voorziening bezocht: het laatste
kindondersteuningsplan (inclusief evaluatie)
- rapport psychodiagnostisch onderzoek (indien beschikbaar)

- andere relevante informatie / verslagen
Bespreking
Bij de CAT-bespreking wordt dezelfde systematiek gevolgd als bij reguliere besprekingen. De ouders
worden uitgenodigd bij de bespreking. Bij de aanmelding van driejarigen / kinderen die niet eerder
onderwijs hebben gevolgd wordt de aanleverende instelling uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
bespreking. Dit geldt ook voor de ib’er en/of specialist s(b)o die de onderwijsbehoeften van de peuter
in kaart hebben gebracht. De richtlijnen die gehanteerd worden voor de bespreking van dossiers, zijn
eveneens (in aangepaste vorm) van toepassing op de bespreking van driejarigen. De communicatie na
de bespreking verloopt eveneens via de gebruikelijke lijnen.
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Bijlage 4: Blanco format Schoolondersteuningsprofiel:
Schoolondersteuningsprofiel -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
Uitstroom naar VO

2010

gr 1

gr 2

gr 3

gr 4

2011

gr 5

gr 6

gr 7

gr 8

2012

Voortgezet so
Praktijk onderwijs
VMBO BB
VMBO K
VMBO T
HAVO
VWO
Resultaat zelfevaluatie basisondersteuning – SCORES BASISPROFIEL
Gemiddelde score
Standaard 1: Veiligheid
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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
lesverloop

6:

Klassenmanagement:

individuele

verwerking

en

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
begeleiding

en 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 Toelichting
aanvullende of extra onderwijsbehoeften als
gevolg van:
Spraak- taalproblemen
Dyslexie
Dyscalculie
Motorische beperkingen
Zieke kinderen
ZML-kinderen

54
Afdelingondersteuningsplan 2020-2024
Afdeling Mariënberg

Auditieve beperkingen
Visuele beperkingen
Gedragsproblemen
ADHD
Autisme
Jong risicokind
Anderstaligen
Hoogbegaafdheid
SVIB
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 5: Manifesto
Algemeen
De manifestogroepen, een samenwerking van de scholen uit de afdeling Hardenberg en Mariënberg,
zijn voor die kinderen die werkelijk hoogbegaafd zijn en daardoor ook sociaal emotioneel in de knel
komen. Zij kunnen zich daardoor niet goed ontwikkelen. Ongeveer 2% van het aantal kinderen op school
is hoogbegaafd. We zoeken alleen de kinderen van groep 5-8. Dan praten we over ongeveer 1 tot 2 %
van het aantal leerlingen. Er wordt daarom heel kritisch gekeken naar de aanvragen. De kinderen die de
ondersteuning vanuit Manifesto het hardst nodig hebben, worden geselecteerd.
De criteria voor Manifesto
1. De doelgroep heeft vaak uitstekende resultaten op methodegebonden en methode
onafhankelijke toetsen. Vooral de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen zijn
belangrijk. Een voorsprong van 1 jaar en 6 maanden of meer op beide vakgebieden
komt vaak voor. Het gaat hierbij om zgn. A+ leerlingen. Dat is echter niet altijd zo. Er
zijn ook onderpresteerders die in aanmerking komen. Hiervoor zijn andere argumenten
doorslaggevend.
2.

Om de kenmerken in beeld te krijgen, wordt het protocol DHH gevolgd.

3.

Naast deze kenmerken kan er sprake zijn van leer- en sociaal-emotionele en/of psychosociale problematiek in de ruimste zin van het woord. Om hier zicht op te krijgen is een
uitdraai uit ZIEN, SCOL (‘leerlingenoverzicht schoolloopbaan’ van de betreffende
leerling van belang) of soortgelijk volgsysteem belangrijk.

Procedure
A. De werkgroep Manifesto buigt zich de eerste week van april over de aanmeldingen en
geeft daarover z.s.m. terugkoppeling aan de scholen die een kind/kinderen hebben
aangemeld. Als de werkgroep een positief besluit heeft genomen ontvangt de school
zo spoedig mogelijk daarna de informatie voor het vervolg van de procedure.
B. Mocht een kind in aanmerking komen voor Manifesto, dan bespreekt de school de
aanmelding van het kind met de ouders, met de restrictie dat toelating niet
gegarandeerd is, maar dat de werkgroep selecteert en het definitieve besluit neemt.
C. De basisschool neemt contact op met de ouders om daarvan melding te maken en
verder met hen te overleggen.
Standpunt afdelingsbestuur SWV VVV afdeling Hardenberg en afdeling Mariënberg
• De meerbegaafde of hoogintelligente kinderen krijgen een aanbod binnen de eigen basisschool.
•

De hoogbegaafde kinderen krijgen een passend aanbod in de Manifestogroepen.

Er is een apart beleidsplan opgesteld voor Manifesto.
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Bijlage 6: Overzicht externe ondersteuningsmogelijkheden afdeling Mariënberg
Mei 2020
• Lichamelijk-motorische
beperkingen
• Meervoudige beperking
• Langdurig
zieke
kinderen
(voorheen cl. 3)

Uitvoerende: De Twijn (OOZ)
Kostendrager: SWV afd. Mariënberg
Contactpersoon:
Alie ter Haar
athaar@detwijn.nl
Ambulant begeleiders:
Alie ter Haar
Marloes Holterman

• Ontwikkelingsachterstand
+
evt.
bijkomende
problematieken
(ZML,
voorheen cluster 3)
• Gedrag en structuur
(voorheen cluster 4)

• Meer- en Hoogbegaafdheid

Uitvoerende: Boslust (Stichting Aquila)
Kostendrager: SWV afd. Mariënberg
Contactpersoon:
Marjon Vogelzang
(0529) 769053
m.vogelzang@boslustschool.nl
Ambulant begeleider:
Marjon Vogelzang
m.vogelzang@boslustschool.nl
Rosette Dennebos
r.dennebos@boslustschool.nl
Uitvoerende: SWV afd. Mariënberg
Kostendrager: SWV afd. Mariënberg
Contactpersoon:
Annegreet de Graaf
a.degraaf@hannahscholen.nl

• Kinderen waarbij vragen zijn
over de ontwikkeling en /of het
gedrag
• Er kan sprake zijn van
kindfactoren (bv vermoeden
ADHD of autisme) en/of
gezins- / omgevingsfactoren
(bv
opvoedingsvragen
/
scheidingsproblematiek

Uitvoerende: Trias - regio Vechtdal
Kostendrager: Gemeente
Contactpersoon:
Melanie
Koopman
(Gedragswetenschapper)
(038) 4564600
m.koopman@triasjeugdhulp.nl

Ondersteuningsmogelijkheden:
• informatie geven over de aard van
de beperking en/of ziekte van de
leerling en de consequenties daarvan
voor het onderwijs
• voorlichting geven en adviseren over
ondersteunende programma's, leer- en
hulpmiddelen, aangepast meubilair.
• observaties uitvoeren en die bespreken.
• speciale programma's ontwikkelen.
• plannen en protocollen opstellen.
• Lkr. en/of zorggroepen ondersteunen.
Ondersteuningsmogelijkheden:
• klassenmanagement
• zelfstandig werken dmv TEACCH
• coaching gesprekken / co-teaching
• leerdoelen opstellen
• aanbieden passende methodes
• uitlenen van leermiddelen
• info over o.a. ASS-problematiek
• teampresentatie ‘leerlingen met een
beperking’

Ondersteuningsmogelijkheden:
• bij signalering en diagnostisering
• over
onderwijsinhoudelijke,
pedagogische en didactische aanpak
• Versterken van executiever functies
• Hulp bij realiseren van compacten,
verrijken en verbreding van lesstof
• Ondersteuning van leerkracht met
specialisatie MHB op school
• Aanmelding van leerlingen voor
Manifesto (HB-groep in samenwerking
afd Marienberg en afd Hardenberg
Ondersteuningsmogelijkheden:
• Dagbehandeling Jonge Kind (DJK),
groep Boskabouters 2-7 jr
• Ambulante hulp: begeleiding thuis (kan
voor kinderen van 0 – 18 jr)
• Coachen en ondersteunen binnen
school en/of kinderopvang-PSZ (kan
voor kinderen van 0 – 18 jr)

57
Afdelingondersteuningsplan 2020-2024
Afdeling Mariënberg

• Pedagogische en didactische
vragen

Uitvoerende: SWV Klasse
Kostendrager: Zorgmiddelen
school

eigen

Contactpersoon:
Riekus Ensing
(0523) 280210
riekus.ensing@swvklasse.nl

• Onderwijs aan zieke leerlingen
(ook bij eventueel thuis
onderwijs)

• Epilepsie

Specialisten:
Rianne Olthof (orthopedagoog)
Tessa ten Caat (psychodiagnostisch
werker)
Carmen Vaneker (orthopedagoog / PBS
Coach)
Frouwkje
Mulder
(orthopedagoog
Generalist
Arjen Faber (orthopedagoog / VIB beeldcoach / Dyscalculie)
Carolien Wolff (psycholoog / PBS Coach
/ MHB)
Anne-Wil Nieborg (orthopedagoog
generalist)
Uitvoerende: Onderwijsondersteuning
Zieke Leerlingen IJsselgroep
Kostendrager: OZL
Contactpersoon/onderwijsconsulent:
Jan Haverkate
(088) 093 18 80
(06) 13 029 832
jan.haverkate@ijsselgroep.nl
Uitvoerende: Landelijk Werkverband
Onderwijs & Epilepsie (LWOE)
Kostendrager: LWOE
Contactpersoon:
Jasper Beekhuis
(06) 414 540 90
j.beekhuis@lwoe.nl

Ondersteuningsmogelijkheden:
• School heeft eigen budget mbt uren
orthopedagoog en test-assistentie.
Uren orthopedagoog ook te gebruiken
voor specialistische inzet door andere
specialist van SWV Klasse. Bijv. Carolien
Wolff op vlak van HB

• Orthopedagogische

ondersteuning
expliciet voor ondersteuning van de
overgang van PO naar VO. Het gaat
hierbij om leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte op de juiste
plek in het VO te krijgen. Dit kan ook al
worden ingezet voor leerlingen uit
groep 7. (uren komen ten laste van
eigen
school
SWV
Voortgezet
Onderwijs)

Ondersteuningsmogelijkheden:
• De onderwijskundig begeleiders van
LWOE werken nauw samen met
neurologen en kinderartsen in de
algemene ziekenhuizen verspreid door
het hele land. Het LWOE wordt gevormd
door de ambulante diensten van de
twee epilepsiescholen die er in
Nederland zijn, De Berkenschutse in
Heeze en De Waterlelie in Cruquius en
Zwolle. Deze scholen maken deel uit van
de
twee
landelijke
derdelijns
epilepsiecentra,
respectievelijk
Kempenhaeghe en SEIN.
• Het LWOE heeft een eigen Commissie
van Begeleiding, die op basis van alle
beschikbare gegevens beslist over de
toekenning
van
het
benodigde
begeleidingsarrangement.
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• Ernstige calamiteiten
Een incident, ongeval
of ramp zoals een
gezinsdrama,
seksueel
grensoverschrijdend
gedrag, een misdrijf
met dodelijke afloop
of een grootschalig
ongeval met vele
slachtoffers.

Uitvoerende:
PsychoSociale
Hulpverlening GGD
Kostendrager: GGD IJsselland
Contactpersoon:
Meldkamer Oost
bereikbaar)
(088) 05 11 572

Nederland

(24/7

(zowel voor eenmalige consultatie als
coördinatie van hulp – ondersteuning,
scenario’s, diverse expertises, advies,
nazorg)
Zij kunnen ook adviseren om door te
schakelen naar politie / wijkagent, of
Veilig Thuis.

• Taalontwikkelingsstoornissen
en gehoorproblemen

Uitvoerende: Kentalis
Kostendrager: Kentalis
Contactpersoon:
Pauline Prinsen (trajectbegeleider SWV
VVV)
p.prinsen@kentalis.nl
Bij Babbel (pento Hardenberg) is Simone
van der Nat de vaste trajectbegeleider
Algemeen:
www.kentalis.nl/aanmelden-onderwijs
bel 0800 53 68 25 47
info@kentalis.nl

Ondersteuningsmogelijkheden:
Een ernstige calamiteit kan grote
psychologische gevolgen hebben, niet
alleen effect op de betrokkene, maar
kunnen ook op de hele school, wijk of
gemeenschap.
In eerste lijn zul je mogelijk contact leggen
met
de
schoolverpleegkundige
of
schoolmaatschappelijk werker, maar bij
die ernstige gevallen kun je ook direct
contact leggen met de PsychoSociale
Hulpverlening
(PSH).
Door
goede
coördinatie van PSH kan maatschappelijke
onrust zoveel mogelijk voorkomen
worden.
De
procesleiders PSH zijn
beschikbaar om deze coördinatie op zich
te nemen. Zo kan de zorg bij incidenten,
ongevallen en rampen effectiever en
doelmatiger worden uitgevoerd.
Ondersteuningsmogelijkheden:
Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend,
doof of doofblind zijn, gaan soms naar
een speciale school of krijgen ambulante
begeleiding bij een reguliere school in de
buurt. Hiervoor is een onderwijsarrangement nodig.
4 stappen:
1. Neem contact met ons op. We gaan
met je in gesprek en vertellen je over de
mogelijkheden.
2. Een trajectbegeleider van Kentalis
bespreekt met jou en de school of je
kind mogelijk in aanmerking komt voor
een
onderwijsarrangement.
De
trajectbegeleider geeft samen met
de school advies aan de onafhankelijke
Commissie van Onderzoek.
3. Deze commissie gaat hier over en
neemt het definitieve besluit over de
toelaatbaarheid, het onderwijsarrangement en de duur van het arrangement.
4. Daarna ga je in gesprek met de school
en kan het onderwijs starten.
Licht, medium of intensief:
Er zijn drie onderwijsarrangementen: licht,
medium of intensief. Licht en medium
betekent: naar een reguliere school met
extra begeleiding. Intensief betekent:
speciaal onderwijs.
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• Slechtziend- en blindheid

Uitvoerende: Bartimeus – regio Oost /
Visio
Kostendrager: Bartimeus
Contactpersoon:
Bartimeus - locatie Zwolle
Geert
Grootestraat
8022 CG Zwolle
(088) 88 99 888

7b

www.bartimeus.nl
www.eduvip.nl

Toeleiding naar SO / SBO

Uitvoerende: Commissie Advisering &
Toewijzing
Kostendrager: SWV afd. Mariënberg
Contactpersoon:
Gerko Warner
(0523) 270855
g.warner@hannahscholen.nl
Leden CAT:
Gerko Warner (voorzitter)
Hanneke Melenhorst (SBO)
Rene Eijsink (jeugdarts)
Vacant (team Samen Doen/maatsch.
werk)
Esmee Hutten (orthopedagoog)

Ondersteuningsmogelijkheden:
• Consult – wanneer een leerling nog
geen indicatie kunt u (Gratis) consult
aanvragen
bij
ambulant
onderwijskundige begeleiding (AOB)
van Bartimeus
• Ambulante
Onderwijskundige
begeleiding (AOB)
• Hulpmiddelen en extra voorzieningen
• Indicatie afgeven: De Commissie van
Onderzoek beoordeelt op basis van de
aangeleverde gegevens, inventarisatie
van de vraagstelling en aanvullend
onderzoek of de leerling in aanmerking
komt voor begeleiding. De CvO
formuleert het advies voor de ouders.
Als de ouders instemmen met het
advies, start de begeleiding.
• Bekostiging: De onderwijsinstellingen
van
cluster
1
beheren
het
ondersteuningsbudget in het reguliere
onderwijs in opdracht van OCW.
Scholen krijgen de financiële middelen
voor
de
ondersteuning
van
geïndiceerde cluster 1 leerlingen niet
meer van het ministerie van OCW, maar
via de onderwijsinstelling Bartiméus.
Advies: mogelijkheid tot adviesgesprek
met ouders, school en bovengenoemde
expertise
in
het
nemen
van
vervolgstappen of om te komen tot een
passende vorm van onderwijs op de eigen
school, een andere school of in het
speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal
onderwijs (SO).
Verwijzing: verzoek tot een plaatsing
binnen een passende vorm van onderwijs
op
een
school
voor
speciaal
basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs
(SO)
N.B. Voor verwijzing naar het Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO) moet een
verzoek worden gedaan bij het SWV
Klasse, voor voortgezet onderwijs Noord
Oost Overijssel: cat@swvklasse.nl
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Algemene afspraken rond inzet van ambulant begeleiders:
• De school is verantwoordelijk voor het tijdig schriftelijk toestemming vragen aan de ouders.
•

De school is verantwoordelijk voor de contacten met de ouders. De ab’er zal bij (sommige)
oudergesprekken aanwezig zijn, maar onderhoudt niet zelfstandig contact met ouders.

•

De ab’ers worden volledig vraaggericht ingezet. Steeds bekijken school en ab’er samen naar ‘wat is
er nodig, voor deze leerling, in deze groep, voor deze leerkracht’. (Wettelijke verplichtingen voor de
inzet van een ab’er zijn niet meer aan de orde sinds augustus 2014.)

•

De ab’er richt zich altijd op het versterken van het leerkrachthandelen. De ab’er werkt vraag- en
handelingsgericht.

•

De ab’er werkt in principe niet met kinderen. In sommige gevallen kan ervoor gekozen dat de ab’er
gedurende een korte periode en met specifieke doelen met een groepje kinderen werkt.

•

De school is 100% verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan de leerling. De ab’er vervult een
ondersteunende rol richting de school. School is probleemeigenaar en regievoerder.

•

De school is verantwoordelijk voor het opstellen van een plan (of ontwikkelingsperspectief (OPP))
voor de leerling. De school gebruikt hiervoor haar eigen formulieren. Niet altijd zal een afzonderlijk
plan nodig zijn, maar kan het plan voor de leerling opgenomen worden binnen het groepsplan.

•

De ab’er heeft een adviserende / ondersteunende rol bij het opstellen van het plan/ van het OPP.

•

Voor alle oud-rugzakleerlingen moet verplicht een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld en
dit OPP moet worden geregistreerd in BRON.

•

Voor alle andere leerlingen, waarbij een ab’er wordt betrokken, hoeft alleen een OPP worden
opgesteld, als de leerling hiervoor in aanmerking komt gezien de afspraken de school heeft over het
opstellen van OPP’s. Deze OPP’s hoeven niet te worden geregistreerd in BRON.

•

Overdracht naar vo. De school is verantwoordelijk voor het ondersteunen van leerlingen wat betreft
de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het hoort in principe niet bij de taak van de ab’er om
de overdracht naar het voortgezet onderwijs te begeleiden. Wel kan de ib’er de ab’er consulteren
bij vragen rond de overgang naar het voortgezet onderwijs.
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Bijlage 7: Toestemmingsverklaring voor inzet ambulant begeleiders

Naam kind

Geboortedatum

Ik geef toestemming voor het inschakelen van ………………………………………………….. (naam ambulant begeleider /
collegiaal consulent) en ik geef de school toestemming om gegevens over mijn kind uit te wisselen met deze
medewerker.

Verder geef ik de ambulant begeleider / collegiaal consulent toestemming om
•

betrokken te zijn bij de begeleiding van mijn kind

•

(een) observatie(s) uit te voeren

•

de gegevens verkregen uit de begeleiding en/of de observatie(s) te gebruiken in de advisering naar
de school

•

gegevens uit te wisselen met de volgende andere collegiale consulenten / ambulant begeleiders die
betrokken zijn bij mijn kind:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plaats:

Plaats:

Datum:

Datum:

Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger 1:

Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger 2:

Handtekening:

Handtekening:

De ambulant begeleiders / collegiale consulenten gaan zorgvuldig om met de aan hen verstrekte en de door hen verzamelde
gegevens. Zij volgen hierbij de richtlijnen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
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Bijlage 8: Onafhankelijke Beroepscommissie CAT
maart 2018
Het samenwerkingsverband kent een onafhankelijke Beroepscommissie CAT waar ouders (en/of school)
zich tot kunnen wenden in geval ze niet tevreden zijn over de uitspraak van een CAT. Hiermee biedt het
samenwerkingsverband met name ouders de mogelijkheid om in bezwaar te gaan zonder dat daarvoor
meteen de gang naar de Landelijke Bezwaaradvies-commissie Toelaatbaarheidsverklaring gemaakt
hoeft te worden.
In welke gevallen kunnen ouders zich wenden tot de Beroepscommissie CAT?
1. Wanneer ouders en/of school ontevreden zijn over een uitspraak van een Commissie Arrangeren
en Toewijzen (CAT) kunnen ze zich wenden tot de Beroepscommissie CAT van het
samenwerkingsverband.
2. Wanneer de ouders willen dat hun kind besproken wordt in de CAT van de afdeling waar de
school onder valt en de school ziet hiertoe geen noodzaak, staan voor de ouders de reguliere
mogelijkheden van klacht en beroep open die vermeld staan op de site van het schoolbestuur.
Wanneer de ouders deze mogelijkheden benut hebben, zonder dat dit een voor de ouders bevredigende
oplossing heeft opgeleverd, hebben de ouders de mogelijkheid om zich te wenden tot de
Beroepscommissie CAT van het samenwerkingsverband.
Rol Beroepscommissie CAT
3. De Beroepscommissie CAT heeft een adviserende rol. De betreffende CAT bespreekt het
advies en neemt een beslissing, binnen vier werken na de uitspraak van de Beroepscommissie
CAT.
Hoe aanmelden bij de Beroepscommissie CAT?
4. Voor bespreking in de Beroepscommissie CAT dient te worden aangeleverd:

-

5.
6.

Alle stukken waar de betreffende CAT over beschikte bij haar bespreking van de leerling
De schriftelijke, gemotiveerde, beslissing van de CAT
De op schrift gestelde klacht van ouders en/of school, voorzien van handtekening.
Bovenstaande stukken dienen binnen zes weken na de CAT-bespreking te worden aangeleverd,
middels een mail aan beroepscommissiecat@veldvaartenvecht.nl.
Van alle betrokkenen wordt verwacht om in voorkomende gevallen constructief mee te werken
aan het aanleveren van de benodigde stukken aan de Beroepscommissie CAT.

Werkwijze Beroepscommissie CAT
7.
8.
9.
10.
11.

De Beroepscommissie CAT hoort de klager(s) mondeling.
De Beroepscommissie CAT hoort (een vertegenwoordiging van) de CAT.
De Beroepscommissie CAT heeft de mogelijkheid derden om advies te vragen.
De Beroepscommissie CAT spreekt zich binnen zes weken na ontvangst uit over de klacht.
Ouders en school worden eventueel mondeling (telefonisch) en in ieder geval schriftelijk van de
uitspraak op de hoogte gebracht.
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12. De betreffende CAT ontvangt een afschrift van de uitspraak van de Beroepscommissie CAT.
Samenstelling Beroepscommissie CAT
13. De Beroepscommissie CAT wisselt per casus, zodanig dat de onafhankelijkheid
is. De Beroepscommissie CAT bestaat uit de volgende functionarissen:

gewaarborgd

- een orthopedagoog, werkzaam voor een van de deelnemende besturen van een van de
andere afdelingen, die geen bemoeienis heeft gehad met de leerling

- een ib’er afkomstig van een ander schoolbestuur dan waaronder de betrokken school
ressorteert, die geen bemoeienis heeft gehad met de leerling en die werkzaam is binnen een
andere afdeling

- een coördinator van een van de andere afdelingen (voorzitter)
14. Het bestuur van het samenwerkingsverband bepaalt de samenstelling van de Beroepscommissie
CAT.
Rapportage
15. De Beroepscommissie CAT rapporteert jaarlijks over haar activiteiten aan het bestuur van het
samenwerkingsverband.
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Bijlage 9: Klachtenregeling SWV Veld Vaart & Vecht
januari 20185

Inleiding
Deze klachtenregeling is bedoeld voor klachten die de taakuitvoering van het samenwerkingsverband
betreffen: voor klachten over de dienstverlening van het samenwerkingsverband en/of de communicatie
/ bejegening door medewerkers die hun werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het
samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het niet alleen voor de ouder 6, maar ook
voor het samenwerkingsverband van belang om de klacht in behandeling te nemen. Uitgangspunt is
dat de ouder een klacht altijd en liefst eerst met de direct betrokkene bespreekt en dat op die wijze
gekomen wordt tot de gewenste oplossing. Daarnaast heeft de ouder vanuit het oogpunt van
rechtsbescherming de mogelijkheid om formeel een klacht in te dienen. Daartoe heeft het
samenwerkingsverband deze klachtenregeling. De klachtenregeling is bedoeld als een instrument voor
een simpele, snelle en klantgerichte afhandeling van (individuele) klachten. Is de ouder niet tevreden
over de afhandeling van de klacht of over het gewenste resultaat, dan is er de mogelijkheid om zich te
richten tot de Landelijke Klachtencommissie.
N.B.: Als het gaat om klachten over bijvoorbeeld plaatsing, de aanvullende ondersteuning of het
onderwijsaanbod op een school, dan geldt de klachtenregeling van de desbetreffende school/het
betreffende bestuur en moet de klacht daar ingediend worden (en dus niet bij het
samenwerkingsverband).
N.B. De klachtenregeling is niet bedoeld voor situaties waarbij de klager bezwaar wil aantekenen tegen
een beslissing van een van de Commissies voor Arrangeren en Toewijzen (CAT). Voor die situaties
hebben we namelijk de Beroepscommissie CAT van het samenwerkingsverband.

Klachtenregeling
Overwegende dat:

•

Een klachtenregeling rechtsbescherming en rechtsgang voor een ouder beoogt te
bieden;
• De klachtenregeling een instrument moet zijn voor simpele, snelle en klantgerichte
afhandeling van (individuele) klachten betreffende de dienstverlening van een
samenwerkingsverband;
• Bij klachten van ouders in eerste instantie gestreefd wordt naar afhandeling van de
klacht door het samenwerkingsverband zelf;

•

Voor klachten die desondanks niet oplosbaar blijken, een mogelijkheid moet bestaan
voor een externe klachtenbehandeling;

•

De mogelijkheid om bij een samenwerkingsverband een klacht in te dienen niet uitsluit
dat ouders gebruik maken van andere vormen van rechtsbescherming;

5
6

Vastgesteld door Bestuur Samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht op 18 januari 2018.
In deze tekst kan voor ouder(s) ook gelezen worden: verzorger(s) of voogd
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•

Een samenwerkingsverband door het hebben van een formele klachtenregeling wil laten
blijken open te staan voor klachten betreffende de dienstverlening.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In de klachtenregeling wordt verstaan onder:
1. Samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Veld Vaart & Vecht
2. Klager: een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling,
3. Verweerder: een medewerker die taken uitvoert voor het samenwerkingsverband, het bevoegd
gezag of een anderszins functioneel bij het samenwerkingsverband betrokken persoon of
4.

orgaan, tegen wie een klacht is ingediend;
Klacht: Iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door klager kenbaar gemaakt, over (nagelaten)
gedragingen of beslissingen van de verweerder, niet zijnde een toelaat-baarheidsbeslissing.

Artikel 2 Klachtenprocedure
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Een klager die een probleem ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft
veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor
aan de voorzitter van het managementteam van het samenwerkingsverband. Een anonieme
klacht wordt niet in behandeling genomen, hetgeen terstond wordt medegedeeld.
De klager dient de klacht, schriftelijk gemotiveerd, in bij de voorzitter van het managementteam
van het samenwerkingsverband.
Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband bepaalt op welke wijze de klacht behandeld
wordt. De klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie kan onderdeel zijn van
de klachtafhandeling. Deze klachtencommissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag van
het samenwerkingsverband.
Het bevoegd gezag informeert binnen 6 weken na ontvangst van de klacht aan klager en
verweerder welke stappen het gaat zetten om de klacht af te handelen.
Binnen 12 weken na ontvangst van de klacht deelt het bevoegd gezag van het
samenwerkingsverband schriftelijk aan de klager mee of de klacht gegrond is en of naar
aanleiding hiervan maatregelen worden genomen en zo ja, welke.
Als de klachtenbehandeling naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid,
kan de klager de klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Artikel 3 Informatieverstrekking aan de LKC
1.

Medewerkers die taken uitvoeren voor het samenwerkingsverband zijn verplicht door de LKC
gevraagde informatie te verstrekken en omtrent het verzoek daartoe en de
informatieverstrekking vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Artikel 4 Beslissing op advies
1.

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van LKC deelt het samenwerkingsverband aan
de klager, de verweerder en de LKC schriftelijk en gemotiveerd mee of het oordeel over de
gegrondheid van de klacht gedeeld wordt en of naar aanleiding van dat oordeel maatregelen
worden genomen en zo ja welke.
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2.

Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het
samenwerkingsverband met redenen omkleed aan de klager, de verweerder en de LKC.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid
1.
2.

Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht
vertrouwelijkheid in acht te nemen.
De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer onder de
werking van de klachtenregeling valt.

Artikel 6 Nadere voorwaarden voor indienen klacht bij de externe klachtencommissie
1.

De klacht wordt niet eerder bij de LKC ingediend dan nadat de klacht, in het kader van de interne
klachtenprocedure, ex artikel 2 is voorgelegd aan het samenwerkingsverband en er geen
overeenstemming tussen klager en samenwerkingsverband is bereikt omtrent de afhandeling.

Artikel 7 Overige bepalingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De door de klager en het samenwerkingsverband gemaakte kosten ter zake de klachtbehandeling zijn voor eigen rekening.
In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband.
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klachtenregeling Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs PO Veld Vaart & Vecht’.
De regeling is vastgesteld op 18 januari 2018.
Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2018.
Het samenwerkingsverband maakt het reglement (digitaal) openbaar.
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Bijlage 10: Ondersteuningsteams als schakel tussen onderwijs en jeugdhulp
juli 2014
Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp
De afgelopen jaren zijn onderwijs en jeugdhulp steeds meer partners geworden die gezamenlijk
optrekken om ieder kind de condities te bieden voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Aan iedere
school is een ondersteuningsteam gekoppeld waarbinnen onderwijs en jeugdhulp samenwerken. Dit
ondersteuningsteam vormt de schakel tussen onderwijs en jeugdhulp. Aanvankelijk fungeerde
ondersteuningsteam vooral als doorgeefluik gericht op een snelle toeleiding naar buitenschoolse zorg
voor kind en ouders. Naderhand is steeds meer de opvatting ontstaan dat ook tijdens een zorgtraject
samenwerking tussen onderwijs en zorg nodig is: alleen dan wordt het mogelijk om gezamenlijk –
ouders, zorg en onderwijs – te werken aan een plan.
De ondersteuningsteams zijn een succes gebleken. School waardeert met name de vaste contactpersoon
en de korte lijnen. De intern begeleider voelt zich minder maatschappelijk werker dan voorheen en kan
zich weer beter richten op haar hoofdtaak binnen de ondersteuningsstructuur binnen de school. Ook
ouders waarderen het ondersteuningsteam: zij voelen zich als partner serieus genomen. Hieronder een
nadere beschrijving van de ondersteuningsteams:
Wat is een ondersteuningsteam?
Een ondersteuningsteam is flexibel van samenstelling, afhankelijk van de vraag die voorligt. Bij een
ondersteuningsteambespreking zijn altijd aanwezig: ib’er, ouders en de jeugdverpleegkundige of
schoolmaatschappelijk werker. Ook de leerkracht kan bij de bespreking aanwezig zijn. Op iedere school
kan een ondersteuningsteam bij elkaar geroepen worden. Dit gebeurt op het moment dat er een vraag
is rond een kind. In het ondersteuningsteam worden de zorgen rond een kind besproken en wordt
verkend wat er nodig is met als doel te komen tot een gezamenlijke aanpak: één kind – één plan.
Iedere ondersteuningsteambespreking wordt afgesloten met duidelijke afspraken over vervolgacties
(wat en door wie).
Uitgangspunten
1. Op school is oog voor het totale functioneren en welbevinden van het kind. Wanneer de school
in dit kader zorgen heeft over de thuissituatie, heeft de school de verantwoordelijkheid dit
bespreekbaar te maken.
2. We hebben een omslag gemaakt van ‘praten over ouders’ naar ‘praten met ouders’. Wanneer
er zorgen zijn over een kind, zitten de ouders in een vroeg stadium als een gelijkwaardige
gesprekspartner mee aan tafel. Ouders hebben hun eigen ervaringsdeskundigheid rond het kind
en leveren de school daarmee belangrijke informatie. Door ouders in een vroeg stadium te
betrekken benadrukt de school dat ze de ouders beschouwt als ‘mee-eigenaar’ van het
probleem. De school heeft de ouders hebben nodig bij het werken aan oplossingen.
3. Onderwijs en jeugdhulp hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat ieder kind zo snel mogelijk de hulp krijgt die nodig is. Daarbij ligt de taak van de school
vooral op het vlak van het zo vroeg mogelijk signaleren en bespreekbaar maken en die van de

68
Afdelingondersteuningsplan 2020-2024
Afdeling Mariënberg

jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker vooral op het gebied van het motiveren
voor hulp en van het gezamenlijk met de ouders realiseren van de juiste ondersteuning.
Inbedding in de ondersteuningsstructuur van school en samenwerkingsverband
Het ondersteuningsteam staat niet op zich, maar heeft een logische plek binnen de ondersteuningsstructuur van school en samenwerkingsverband. Hieronder wordt dit verduidelijkt.
Schoolbespreking: leerkracht, ib’er en ouders
De groepsleerkracht is vaak de eerste die iets signaleert bij een kind. De leerkracht is in de regel ook de
eerste die dit met ouders zal bespreken. Afhankelijk van de problematiek en de situatie kan de leerkracht
de ouders dan adviseren om advies of hulp te gaan vragen bij het sociale wijkteam van de gemeente.
Vaak is dit advies van de leerkracht al voldoende om ervoor te zorgen dat er buiten school
ondersteuning komt voor kind en/of ouders. Afhankelijk van de zwaarte van de gesignaleerde problematiek komt de ib’er in beeld. Er kan dan gekozen worden voor een gesprek tussen leerkracht, ib’er
en ouders. (Regelmatig consulteert de school op dit niveau al de orthopedagoog. Indien gewenst kan de
ib’er de orthopedagoog vragen om samen af te wegen welke stappen het beste gezet kunnen worden.
Wanneer het voornamelijk gaat om zorgen over het functioneren van het kind binnen de schoolsituatie
ligt het voor de hand om de hulp in te roepen van de collegiaal consulent van het samenwerkingsverband
en/of van de orthopedagoog (denk aan observaties, het doen van onderzoek). Wanneer er zorgen zijn om
de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en de inschatting is dat er ook buiten school extra
ondersteuning nodig is, of wanneer er alleen zorgen zijn om situatie buiten school, wordt gekozen voor
het bijeenroepen van het ondersteuningsteam of voor aanmelding bij de Commissie Arrangeren en
Toewijzen (CAT))
Ondersteuningsteambespreking met externe deskundige(n): ib’er, ouders en CJG-medewerker(s)
Wanneer de ib’er inschat dat de betrokkenheid van een jeugdverpleegkundige/ schoolmaatschappelijk
werker (schakel naar het wijkteam) meerwaarde kan bieden, vraagt de ib’er de ouders toestemming om
contact op te nemen met deze medewerker. In een consultatie tussen ib’er en
jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werker kan besloten worden tot een bijeenkomst van het
ondersteuningsteam. Ib’er en CJG-medewerker spreken samen af wie bij het ondersteuningsteam
aanwezig zijn (Altijd: ouders, ib’er, jeugdverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker); per situatie
wordt afgesproken of ook de groepsleerkracht aanwezig is; ook de orthopedagoog kan uitgenodigd
worden aan te schuiven) Door bespreking in het ondersteuningsteam en de daar afgesproken
vervolgacties kan er in de meeste gevallen voor gezorgd worden dat kind en ouders de hulp krijgen die
nodig is.
(Niet altijd is een ondersteuningsteambespreking nodig om te realiseren dat ouders snel de
(opvoedings)ondersteuning krijgen die nodig is. In sommige gevallen zal in een bespreking binnen de
school
(leerkracht,
ib’er,
ouders)
blijken
dat
het
contact
tussen
ouders
en
jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werker rechtstreeks gelegd kan worden. Naar inschatting
van de ib’er wordt de ouders dan voorgesteld om zelf contact op te nemen één van beiden of vraagt de
ib’er de jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker contact te leggen met de ouders.)
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Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT): ib’er, ouders, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk,
orthopedagoog, ib’er sbo-school, afdelingscoördinator samenwerkingsverband)
Bij complexe, meervoudige problematiek kan een kind ingebracht worden in het CAT van het
samenwerkingsverband PO. Hier kan toe besloten worden in het contact tussen ib’er en jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker of tijdens een bespreking van het ondersteuningsteam. Doel van de bespreking in het CAT is om helder te krijgen welke ondersteuning nodig is voor kind,
zowel binnen het onderwijs als daarbuiten. Ook de bespreking van het CAT sluit af met concrete
vervolgafspraken (welke acties worden ondernomen en door wie).
Werkwijze ondersteuningsteams
• Aan iedere school zijn twee vaste medewerkers gekoppeld: een jeugdverpleegkundige en een
schoolmaatschappelijk werker.
• De contacten tussen school en jeugdverpleegkundige/schoolmaatschappelijk werker lopen via de
ib’er.
• Wanneer de school bemoeienis door een CJG-medewerker nodig acht, legt de ib’er het contact met
de CJG-medewerker. De ib’er maakt hierbij zelf de keus voor schoolmaatschappelijk werker of jeugdverpleegkundige.
• Bij het maken van een keus tussen jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker maakt
de ib’er een eigen inschatting.
• De ib’er nodigt de ouders uit voor de ondersteuningsteambespreking. Het uitgangspunt is: De
ouders worden altijd uitgenodigd, tenzij er duidelijke redenen zijn om dit niet te doen.
• Het initiatief voor een ondersteuningsteambespreking kan ook bij de jeugdverpleegkundige
/schoolmaatschappelijk werker liggen. In dat geval is het dus de de jeugdverpleegkundige
/schoolmaatschappelijk werker die contact opneemt met de school om één en ander te bespreken.
Wanneer de
ib’er akkoord gaat, is het vervolgens aan de de jeugdverpleegkundige
/schoolmaatschappelijk werker om de betrokkenen uit te nodigen.
•

•

•
•
•

•
•

In het gesprek tussen ib’er en de jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker wordt besloten wie bij de ondersteuningsteambespreking aanwezig zullen zijn. Het ondersteuningsteam kent
geen vaste samenstelling. Het aantal mensen dat om tafel zit is zo beperkt als mogelijk en zo
uitgebreid als nodig is.
Wanneer in het gesprek tussen ib’er en de jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker
de conclusie is dat bespreking in het CAT nodig is, kan besloten worden het kind rechtstreeks in te
brengen in het CAT. Het is dus niet per se nodig om het kind eerst te bespreken in een
ondersteuningsteam.
De ondersteuningsteambespreking vindt plaats op school.
Een ondersteuningsteambespreking duurt maximaal 45 minuten.
Voor iedere school staat minimaal vier keer per jaar een ondersteuningsteambespreking gepland.
Deze planning wordt per schooljaar opgesteld. Ib’er, jeugdverpleegkundige en
schoolmaatschappelijk- werker houden deze data vrij in hun agenda. Een week voorafgaand aan
de bespreking wordt besloten of de bespreking doorgaat en met wie.
Het ondersteuningsteam wordt voorgezeten door de ib’er. Wanneer wenselijk in een bepaalde
situatie kan een CJG-medewerker deze taak op zich nemen.
De bespreking wordt afgesloten met concrete afspraken over het vervolg : wie doet wanneer wat?
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•
•

•

•
•
•

Daarbij wordt eveneens afgesproken hoe en wanneer terugkoppeling naar de andere deelnemers
van het ondersteuningsteam plaats zal vinden.
Ieder ondersteuningsteam (dus: per school) maakt afspraken over de verslaglegging, passend bij de
school en rekening houdend met de richtlijnen die gelden voor iedere betrokken professional. De
verslaglegging bevat minimaal een zeer korte duiding van de problematiek / vraag school/ouders
en een beknopte opsomming van de afspraken waar de bespreking mee afgesloten is.
De jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker is verantwoordelijk voor het vastleggen
van de afspraken in het eigen dossier. Van de afspraken wordt door de jeugdverpleegkundige altijd
een melding gemaakt in het Electronisch Kind Dossier (EKD). Verslagen van het ondersteuningsteam
worden eveneens bewaard in het leerlingdossier op school.
Ieder ondersteuningsteam maakt afspraken over het beschikbaar stellen van de verslaglegging aan
ouders (aansluitend bij het beleid van de school).
De jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker is (indien aan de orde) verantwoordelijk
voor terugkoppeling naar collega’s van het wijkteam.
Indien aan de orde worden ouders door de jeugdverpleegkundige / schoolmaatschappelijk werker
toegeleid naar hulp (trajectbegeleider). De school wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.
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Bijlage 11: Privacyreglement verwerking persoonsgegevens SWV Veld Vaart &
Vecht
Mei 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 van de Europese Unie;

b.

bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria
toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op
functionele of geografische gronden is verspreid;

c.

persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

d.

verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking
tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

e.

verwerkingsverantwoordelijke: het samenwerkingsverband, dat wil zeggen de rechtspersoon als
bedoeld in artikel 18a Wpo respectievelijk artikel 17a Wvo, dat het doel van en de middelen voor
de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

f.

verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan die/ dat ten behoeve van het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt;

g.

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

h.

derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker,
noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

i.

toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige
wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve
handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

j.

Autoriteit Persoonsgegevens: de Toezichthoudende Autoriteit als bedoeld in de AVG;

k.

verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;

l.

leerling: een leerling die extra ondersteuning behoeft, of waarvan dit wordt vermoed, bij het
volgen van onderwijs op een school voor primair – of speciaal - onderwijs zoals bedoeld in de
Wpo, en Wec en die is aangemeld dan wel ingeschreven bij een school gelegen in de regio of
woont in de regio en is aangemeld of ingeschreven bij een school buiten de regio;

m.

scholen (school): alle vestigingen van basisscholen, van speciale scholen voor basisonderwijs, van
scholen voor speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de
expertisecentra en gevestigd in de regio;

n.

regio: het bij ministeriële regeling aan het samenwerkingsverband aangewezen
aaneengesloten gebied waarbinnen het samenwerkingsverband haar doel verwezenlijkt;
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o.

Wpo: Wet op het primair onderwijs;

p.

Wec: Wet op de expertisecentra;

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement
1.

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of
namens het samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht te Hardenberg worden verwerkt.

2.

Dit reglement heeft tot doel:
a.

vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt;

b.

de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene van wie persoonsgegevens worden
verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van
onnodige en onjuiste persoonsgegevens evenals tegen de verwerking op onjuiste of niet
nauwkeurige wijze;

c.

te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
waarvoor ze verzameld zijn;

d.

de rechten van een betrokkene te waarborgen.

Artikel 3 Categorieën van de personen in de verwerking (betrokkene(n))
Persoonsgegevens worden verwerkt van de bij het samenwerkingsverband aangemelde leerling.

Artikel 4 Doelstellingen van verwerking persoonsgegevens en toestemming
1.

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt ten behoeve van de realisatie van een
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio
van het samenwerkingsverband opdat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo
passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

2.

De persoonsgegevens kunnen verder geanonimiseerd en niet meer herleidbaar tot een persoon
gebruikt worden voor door het samenwerkingsverband georganiseerde beschrijvende,
evaluatieve en onderzoeksmatige doeleinden inzake de geconstateerde ondersteuningsvraag van
scholen en het aanbod van het samenwerkingsverband alsmede ten behoeve van beleidsvoering
ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk ter uitvoering van de doelstellingen. Hierbij worden
geen gegevens verwerkt die betrekking hebben op naam, adres, postcode of gegevens die in
combinatie met elkaar herleidbaar zijn tot betrokkene.

3.

Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van de leerling dan wel diens
wettelijk vertegenwoordiger algemene en bijzondere persoonsgegevens van de leerling te
verwerken, ten behoeve van:
a.

het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen
aan de scholen,

b.

het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van
het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven

c.

het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het
bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven
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Artikel 5 Verwerkingsverantwoordelijke
Het samenwerkingsverband is voor de verwerking is verantwoordelijk voor de verwerking
overeenkomstig de bepalingen van de Wpo en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van
bestuur en dit reglement. De verwerkingsverantwoordelijke treft daartoe de nodige voorzieningen,
waaronder in elk geval zodanige opslag van persoonsgegevens dat deze niet voor onbevoegden
toegankelijk zijn.

Artikel 6 Opname van gegevens en informatieplicht
1.

Over de personen, zoals bedoeld in artikel 3, kunnen uitsluitend gegevens worden opgenomen
voor zover verstrekt door de betrokkene, diens wettelijk vertegenwoordiger, de school,
deskundigen of deskundige instanties. Persoonsgegevens verkregen op andere dan de in de
eerste volzin bedoelde wijze kunnen slechts worden opgenomen indien de betrokkene daar
toestemming 7 voor geeft en voor zover de gegevens zich daarvoor lenen en voor zover dat
noodzakelijk is voor de doelstelling van de verwerking.

2.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt doet de verwerkingsverantwoordelijke daarvan
mededeling aan de betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger en deelt hij de
doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd aan de betrokkene dan wel
diens wettelijk vertegenwoordiger mee, tenzij de betrokkene dan wel diens wettelijk
vertegenwoordiger daarvan reeds op de hoogte is.

3.

In alle gevallen worden in de verwerking uitsluitend persoonsgegevens opgenomen die
noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij worden verzameld. De
verwerkingsverantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat de verzameling en verwerking
van de persoonsgegevens op juiste en nauwkeurige wijze geschiedt.

Artikel 7 Soorten van gegevens
Met betrekking tot de in artikel 3 genoemde personen worden geen andere persoonsgegevens verwerkt
dan:
a.

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;

b.

het persoonsgebonden nummer;

c.

nationaliteit;

d.

gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijk vertegenwoordiger of verzorger van de leerling;

e.

gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de leerling voor zover die noodzakelijk
zijn voor de ondersteuning;

7

Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is

gesteld dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming
van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. Een toestemming kan door de betrokkene of
zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
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f.

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die
noodzakelijk zijn voor de ondersteuning;

g.

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, alsmede de
behaalde schoolresultaten;

h.

gegevens met het oog op de organisatie van de ondersteuning en het verstrekken of ter
beschikking stellen van ondersteuningsmiddelen of voorzieningen;

i.

schoolgegevens (waaronder naam school, naam intern begeleider, klas/groep waarin de leerling
zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, naam van de indiener van de aanmelding bij het
samenwerkingsverband, schoolloopbaan);

j.

aanleiding voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband, relevante screenings- en
onderzoeksgegevens en omschrijving van de problematiek die aan de orde is;

k.

activiteiten die door de school zijn ondernomen rond de betreffende leerling, alsmede de
resultaten hiervan;

l.

bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen;

m.

relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de
aangemelde problematiek van de betreffende leerling;

n.

het opgestelde onderwijskundige rapport en/of het ontwikkelingsperspectief van de aangemelde
leerling;

o.

gegevens over voortgang, de evaluatie en de afsluiting van de ingestelde ondersteuning;

p.

andere dan de onder a tot en met o bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.

Artikel 8 Toegang tot persoonsgegevens
1.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verleent slechts toegang tot de in de
verwerking opgenomen persoonsgegevens aan:
a.

de

verwerker

en

de

persoon

die

onder

rechtstreeks

gezag

van

de

verwerkingsverantwoordelijke, of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te
verwerken alsmede de deskundigen, bedoeld in artikel 18a Wpo lid 11 en in artikel 17a
Wvo lid 128.
b.

degenen aan wie krachtens wettelijk voorschrift toegang dient te worden verleend, echter
niet dan deugdelijke legitimatie.

2.

Degenen genoemd in lid 1 van dit artikel worden door het samenwerkingsverband geregistreerd
in een daartoe door de verwerkingsverantwoordelijke ingericht bestand dat als bijlage 1 bij dit
reglement wordt gevoegd.

8

Dit zijn de deskundigen die advies geven over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het SBO of SO zoals een
orthopedagoog en door een tweede deskundige als een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een
maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater (zie de concept AMvB zoals deze voor consultatie
gepubliceerd is op 28 februari 2013).
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Artikel 9 Verstrekking van gegevens
1.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking verstrekt persoonsgegevens uit de
verwerking slechts aan anderen dan de in artikel 8 genoemde personen uitsluitend en voor zover:
a.

de verwerkingsverantwoordelijke daartoe op grond van enige wettelijke bepaling verplicht
is;

b.

de betrokkene op wie de te verstrekken gegevens betrekking heeft of diens wettelijk
vertegenwoordiger daarin heeft toegestemd.

2.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 4 lid 3 van dit
reglement, niet aan derden, met uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de
desbetreffende leerling is aangemeld of ingeschreven.

3.

Van

de

verstrekking

van

gegevens

als

bedoeld

in

dit

artikel

houdt

de

verwerkingsverantwoordelijke deugdelijk aantekening.

Artikel 10 Beveiliging en geheimhouding
1.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische
maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van
de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en
de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op
gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

2.

Indien

sprake

is

van

elektronische

verwerking

van

persoonsgegevens

zal

het

samenwerkingsverband via een coderings- en wachtwoordbeveiliging de verschillende personen,
als bedoeld in artikel 8, toegang geven tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot
alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.
3.

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over
persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden
en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de
persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit
geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de
uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 11 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verwijdering
1.

Elke betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht op inzage. Het recht
op inzage omvat het recht op het verkrijgen van kopieën van de persoonsgegevens. Aan een
verzoek om inzage kunnen administratieve kosten worden verbonden.

2.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo
spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te
verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn
opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.

3.

Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verwerkingsverantwoordelijke, die binnen
vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert middels het tenminste ter
beschikking stellen van een volledig overzicht van de hem betreffende persoonsgegevens in een
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begrijpelijk vorm en een omschrijving van de doeleinden van de verwerking met inlichtingen over
de herkomst daarvan.
4.

Indien

de

betrokkene

dan

wel

diens

wettelijke

vertegenwoordiger

de

verwerkingsverantwoordelijke verzoekt tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
(correctie) omdat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel
voor de doelstelling van de verwerking onvolledig of niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met
dit reglement of een wettelijk voorschrift, neemt de verwerkingsverantwoordelijke binnen vier
weken nadat betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek heeft ingediend,
hierover een beslissing.
5.

De verwerkingsverantwoordelijke bericht de verzoeker schriftelijk of en in hoeverre hij aan het
verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

6.

De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

7.

De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan
voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

10.

Een beslissing op een verzoek om inzage en een beslissing als vermeld in lid 4 van dit artikel zijn
besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 12 Bewaartermijnen
1.

De persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke bewaard tot drie jaar na
afloop van:
a.

de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een speciale
school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs,

b.

de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag van
de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of

c.

de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school,
voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te verwerken.

2.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de gegevens op een plaats die uitsluitend toegankelijk
is voor het samenwerkingsverband en de deskundigen, bedoeld in artikel 18a Wpo lid 11 en in
artikel 17a Wvo lid 12.9

Artikel 13 Functionaris Gegevensbescherming
1.

Het samenwerkingsverband wijst een Functionaris Gegevensbescherming aan die op basis van
dienstverband of dienstverleningsovereenkomst de wettelijke taken verricht die horen bij deze
functie.

2.

De functionaris voor gegevensbescherming vervult ten minste de volgende taken:

9

Dit zijn de deskundigen die advies geven over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het SBO of (V)SO zoals een
orthopedagoog en door een tweede deskundige als een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een
maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.
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a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren
en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en overige wettelijke bepalingen;
b) toezien op naleving van de AVG en overige wettelijke bepalingen ten aanzien van bescherming
van

persoonsgegevens,

met

inbegrip

van

de

toewijzing

van

verantwoordelijkheden,

bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende
audits;
c) desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de privacy impact assessment (PIA) en
toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met de AVG;
d) met de Autoriteit Persoonsgegevens samenwerken en optreden als contactpunt voor de
Autoriteit.

Artikel 14 Register Verwerkingsactiviteiten
Het samenwerkingsverband houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder zijn
verantwoordelijkheid plaatsvinden. Dat register bevat alle volgende gegevens:
a) de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en van de functionaris voor gegevensbescherming;
b) de verwerkingsdoeleinden;
c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van
persoonsgegevens;
d) de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
e) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een
internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die
internationale organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde
doorgiften, de documenten inzake de passende waarborgen;
f) de beoogde termijnen (doorgaans 3 jaar) waarbinnen de verschillende categorieën van
gegevens moeten worden gewist;
g) een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
de persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze te verwerken.

Artikel 15 Klachten
1.

Als de betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger van mening is dat de bepalingen
van de AVG zoals uitgewerkt in dit reglement niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen
heeft, dient hij zich te wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

2.

Overeenkomstig de AVG kan de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger zich wenden
tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 16 Slotbepalingen
1.

Dit reglement kan aangehaald worden als “Privacyreglement verwerking persoonsgegevens
samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht” en treedt in werking op 1 mei 2018.

2.

Het samenwerkingsverband maakt het reglement (digitaal) openbaar.
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Bijlage 12: Begroting afdeling Mariënberg
BUDGET AFDELING MARIENBERG
Baten
Budgetafdeling
Uit begroting
Grensverkeer
Overige baten
Doorbetaling Rijksbijdragen-/Ondersteuningarrangementen
Overdrachtsverplichting SBO
Basisondersteuning
Overdrachtsverplichting SO
Overdracht afdeling Slagharen
Overdrachtsverplichting SBO MI
Totale doorbetaling Rijksbijdragen-/-

Grootboekrekeningnummer

2020

2021

€ 688.511
85835
85890
45522
45523
45525
45528
45529
45533

Totale baten

€ 673.854

€ 680.796

€ 567.272

€-

€-

€ 246.239

€ 673.854

€ 680.796

€ 125.000
€ 44.000
€ 65.000
€ 436.272
€ 22.000

Lasten
Bijdragen aan scholen
Schoolmaatschappelijk werk
HBG-Groep
Verplichte ambulante begeleiding
subtotaal

Grootboekrekeningnummer
45526
45530
45531

personele lasten
Detachering
Detachering coördinatie
Nascholing

Grootboekrekeningnummer
41121
41122
41342

2020
€ 7.700
€ 20.900
€ 15.000

44101
45534

€ 15.400

Externe begeleiding
Werkgroepen
subtotaal
Overige lasten
CAT
Overige uitgaven administratie & beheer
Reis- en vergaderkosten
uitgaand grensverkeer

2020

2021

€-

2020
€ 7.700

2022

€2021

€ 59.000
Grootboekrekeningnummer
41372
44116
44120
45520

2022

€2022

€2021

€2022

€ 178.000

subtotaal

€ 185.700

€-

€-

Totale lasten

€ 244.700

€-

€-

€ 1.539

€ 673.854

€ 680.796

Saldo

Bijlage 13: Financiële afspraken rond plaatsingen van leerlingen die aan de
afdeling Mariënberg toegeschreven kunnen worden
april 2016
Bij leerlingen die eerder op een school zaten die valt onder de afdeling Mariënberg is het duidelijk:
regeling grensverkeer van toepassing. (Route: leerling wordt besproken in CAT Mariënberg - ouders
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kunnen dan aanmelden bij De Oase, Johan Seckel of De Vonder. Dossier hoeft niet langs CAT van de
afdeling waar de SBO van aanmelding onder valt.)
Bij voorschoolse leerlingen redeneren we als volgt:
1. Als er al broertjes/zusjes op een school zitten die valt onder de afdeling Mariënberg, wordt de
leerling toegerekend aan afdeling Mariënberg
2. Als het een oudste kind betreft en de ouders horen tot een van de drie kerkgemeenschappen,
(GKV, CGK, NGK) die de scholen binnen de afdeling als haar oorspronkelijk populatie beschreven
heeft, wordt de leerling ook toegerekend aan de afdeling Mariënberg.
3. De leerlingen worden besproken in CAT Mariënberg (Dossier hoeft daarna niet langs CAT van
de afdeling waar de SBO van aanmelding onder valt.) Het vraagt de nodige alertheid van CAT
van de andere afdelingen bij voorschoolse aanmeldingen om te checken of het een
'Mariënbergkind' betreft.
Verhuizingen
Bij sbo-sbo-verhuizingen (die normaliter ten laste komen van de afdeling ) worden leerlingen van ouders
die behoren tot een van de drie kerkgemeenschappen, (GKV, CGK, NGK) die de scholen binnen de
afdeling als haar oorspronkelijk populatie beschreven heeft, ook toegerekend aan de afdeling
Mariënberg. Ook hier geldt dat de leerlingen besproken worden door CAT Mariënberg.
Verlenging van TLV
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.
Plus-bekostiging
Door de verbrede toelating van het SBO kan de CAT besluiten tot het toekennen van een aan de leerling
gekoppelde ‘plus-bekostiging’. Bij terugplaatsing van SO naar SBO is altijd sprake van toekenning van
een plusbekostiging om te zorgen voor een zachte landing.
Na plaatsing op het SBO is het mogelijk dat wanneer de SBO school constateert dat de leerling valt
binnen de categorie ‘verbrede toelating’ en aantoonbaar meer ondersteuning nodig heeft ze hiervoor
een verzoek tot ‘plus-bekostiging’ kan doen bij de CAT Mariënberg
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Bijlage 14: Bekostiging bij terugplaatsing van leerlingen uit SO of SBO
Augustus 2018
Binnen de afdeling Mariënberg is ervoor gekozen om in het kader van passend onderwijs ernaar te
streven om kinderen zo thuisnabij mogelijk een passend onderwijsaanbod te geven en proberen
deelname aan speciale onderwijsvoorzieningen te voorkomen. Binnen scholengroep Hannah is dit
vanuit de visie ‘realistisch inclusief onderwijs’. Om die reden worden de ondersteuningsmiddelen zoveel
mogelijk doorgegeven aan de scholen zodat zij in staat zijn een goede ondersteuningsstructuur in te
richten.
In sommige gevallen komt er een eind aan de mogelijkheden van de basisschool en is een vorm van
inclusief onderwijs niet realistisch. In die gevallen is het mogelijk om een toelaatbaarheidsverklaring voor
het Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal Basisonderwijs (SBO) aan te vragen. Op dat moment komen de
kosten ten laste van het schoolbestuur waarvan de leerling afkomstig is. ‘De verwijzer betaalt’
Terugplaatsing, tenzij…
Met de invoering van Passend Onderwijs is er ook een wijziging gekomen in het plaatsen van leerlingen
in het Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal BasisOnderwijs (SBO). Sinds de stelselwijziging Passend
Onderwijs ontvangen leerlingen dan ook een toelaatbaarheidsverklaring voor bepaalde tijd. Het speciaal
onderwijs wordt nadrukkelijker gezien als schakelonderwijs voor leerlingen die tijdelijk extra
ondersteuning nodig hebben op het S(B)O. In het laatste jaar waarop de toelaatbaarheidsverklaring
betrekking heeft, zorgt het schoolbestuur ervoor dat de leerling wordt teruggeplaatst of doorgeplaatst
naar het regulier onderwijs. De formulering in de wet gaat om die reden ook uit van ‘Ja, terugplaatsing,
tenzij …’.
Hoewel de verwachting was dat tijdelijke plaatsing van leerlingen zou zorgen dat terugplaatsing of
doorplaatsing vanuit het S(B)O in het regulier onderwijs steeds meer zal voorkomen, is hiervan op dit
moment nog slechts in incidentele gevallen voorkomen.
Geld volgt de leerling
Passend Onderwijs is niet enkel een gelijke verdeling van zorgmiddelen over de scholen, maar draait om
maatwerk. Bij verwijzing van een leerling gaat niet enkel de leerling naar het S(B)O, maar volgen er ook
middelen zodat er daar passend onderwijs kan worden gerealiseerd voor de in de
toelaatbaarheidsverklaring gestelde duur. In het laatste jaar hiervan wordt gekeken of terugplaatsing of
doorplaatsing op de basisschool mogelijk is. Het is in het belang van de leerling dat de overstap en
begeleiding succesvol verlopen. Het adagium ‘geld volgt de leerling’ waarbij gekeken wordt naar wat
een leerling nodig heeft zou dan ook omgekeerd ook moeten gelden. Om te komen tot een succesvolle
terugplaatsing kan de leerling gedurende bepaalde tijd aanspraak maken op extra middelen. De
tijdelijke bekostiging is er wel op gericht dat de basisschool de ondersteuning van de teruggeplaatste
leerling uiteindelijk bekostigd uit de reguliere ondersteuningsmiddelen. Basisscholen dienen bij
terugplaatsing een bestedingsplan voor ondersteuning in te dienen bij de Commissie Advisering en
Toewijzing. Hierbij kunnen ze middelen vragen om personele of materiele inzet te bekostigen om te
komen tot een succesvolle terugplaatsing. De middelen voor terugplaatsingsondersteuning hebben een
bekostigingsplafond en worden bekostigd uit de reservering van de die anders de leerling naar het
S(B)O zouden volgen. De leerling zal bij terugplaatsing vanuit het SO altijd de status krijgen ‘kansrijk,
maar risicovol’

81
Afdelingondersteuningsplan 2020-2024
Afdeling Mariënberg

Bekostigingsplafond bij terugplaatsing van leerlingen uit SO of SBO
1e schooljaar na 2e schooljaar na 3e schooljaar na 4e schooljaar na
terugplaatsing
terugplaatsing
terugplaatsing
terugplaatsing
Leerling afkomstig uit SBO
3116
1558
Leerling afkomstig uit SO
6345
4230
2115
1058
1. Bij terugplaatsing van leerlingen uit het Speciaal Onderwijs geldt dat zij op het niveau van het SWV de
status ‘kansrijk, maar risicovolle plaatsing.’
2. De vergoeding is binnen de afdeling Mariënberg aan te vragen voor Hannah-scholen. Florion-scholen
kunnen ipv middelen een arrangement aanvragen bij Florion Onderwijsondersteuning

Gastleerlingschap
Om te komen tot een geleidelijke terugkeer naar de basisschool kan men, met name bij leerlingen uit
het SO, gebruikmaken van ‘gastleerlingschap’. De leerling blijft in dat geval ingeschreven op het SO,
maar volgt een of meerdere dagdelen onderwijs op de reguliere basisschool. In deze gevallen kan de
reguliere basisschool geen aanspraak maken op middelen voor terugplaatsingsondersteuning. De
reguliere basisschool zal dan in gesprek met de school voor S(B)O en een mogelijke symbioseregeling
bespreken waarbij de S(B)O betaalt voor het aantal dagen gastleerlingschap.
Voor een symbioseregeling geldt dat minimaal 50% van de lestijd wordt genoten op de school waarop
de leerling staat ingeschreven. Uitzondering hierop is wanneer er binnen afzienbare tijd wordt
toegewerkt naar een inschrijving op de andere school.
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