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Onderwijsondersteuningsplan als KERNDOCUMENT  

 
1.1. Functies van het onderwijsondersteuningsplan (OOP) afdeling Ommen 
 
Voor de afdeling vervult het de volgende functies.·  
 
1. Beleidsdocument 
In de afdeling Ommen werken alle betrokkenen, schoolteams en besturen aan de centrale opdracht: 
het inrichten van een zorgstructuur, die het mogelijk maakt, dat alle kinderen de ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Om tot goede 
wel overwogen keuzes te komen is beleidsontwikkeling noodzakelijk. Deze keuzes hebben betrekking 
op doelen en activiteiten gericht op het ontwikkelen van beleid voor de komende periode.  
Dit maken wij zichtbaar door in dit perspectief onze middelen te verantwoorden in de jaarrekening 
van de afdeling Ommen. Onze keuzes en doelen vormen de basis voor het OOP in de afdeling. 
Uiteindelijk zullen onze activiteiten in overeenstemming met het OOP van regio 23-04 als afgeleide 
worden georganiseerd. 
 
2. Planningsdocument voor kwaliteitsverbetering: Jaarplan 
Vanuit het meerjarenperspectief (zie 2.4) stellen wij als afdeling jaarlijks onze korte termijndoelen vast, 
die gericht zijn op de kwaliteitsverbetering van onze voorzieningen. Betrokkenen voeren de 
activiteiten uit zoals die zijn vastgelegd in het OOP. Zo toetst ons afdeling de resultaten aan het 
meerjarenbeleid en stelt de volgende termijndoelen vast. Hiervoor wordt een jaarplan gepresenteerd.  
 
3. Verantwoordingsdocument 
Het bestuur van de afdeling Ommen stelt het OOP voor de afdeling vast. Voor de wijze van vaststelling 
van dit plan en de wijze van overleg in het kader van medezeggenschap, zie reglement van het afdeling. 
In het jaarverslag legt de afdeling verantwoording af aan de vereniging over de resultaten die in dat 
schooljaar zijn behaald. (CAT-jaarverslag, Algemeen jaarverslag en Financieel jaarverslag). 
 
1.2. Relatie OOP met andere documenten  
 
OOP en schoolplan 
In het kader van kwaliteitszorg ontwikkelen scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor 
basisonderwijs een schoolplan en een schoolgids. 
Tussen het OOP van onze afdeling (evenals het OOP van de regio) en het schoolplan van onze scholen 
dient een duidelijke relatie te bestaan. Zo zal ons OOP het schoolbeleid van de betrokken scholen 
moeten beïnvloeden. Omgekeerd zullen de schoolplannen ook bouwstenen aan kunnen dragen voor 
het OOP van de afdeling. 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 
de afdeling in elkaars verlengde liggen. Voor de komende planperiode hebben scholen wel een 
meerjarig schoolplan geschreven. De relatie tussen het schoolplan en het OOP komt door de 
ontwikkelingen met betrekking tot passend onderwijs wel onder druk te staan, doordat de periodes 
niet aansluiten en benodigde gegevens nog niet allemaal beschikbaar zijn. Dit zal in de toekomst op 
elkaar worden afgestemd. 
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OOP en Lokale Educatieve Agenda 
Naast de afstemming van ons OOP met de schoolplannen van de betrokken basisscholen, moet er 
worden afgestemd met de Lokale Educatieve Agenda’s van betrokken gemeentes, waarin het CJG een 
belangrijke plaats is gaan innemen. De werkwijze van het CJG voor kind en ouder in relatie tot het OOP 
speelt tevens een belangrijke rol. De organisatie van de leerlingondersteuning wordt in toenemende 
mate door schoolbesturen al dan niet in samenwerking met derden zelfstandig uitgevoerd. 
 
1.3. Vaststelling OOP (afdelingsplan) 
 
Het OOP  afdelingsplan 2014-2016 is vastgesteld door het afdelingsbestuur in haar vergadering van 
19 februari te Ommen. 
 
 
 
 
Handtekening voorzitter:  ............................................... 
 
 
 
 
 
Handtekening secretaris:  ............................................... 
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2. De AFDELING  

De volgende karakteristieken van de afdeling worden in dit hoofdstuk beschreven: 
 - partners; 
 - kengetallen van de afdeling; 
 - strategisch beleid; 
 - inrichting en organisatie in hoofdlijnen. 
 
2.1. Partners 
Overzicht van deelnemende besturen 
 

Besturen  

Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 13605 

Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs te Ommen e.o. 38482 

Ver. tot Stg. en Instandhouding van Scholen met den Bijbel Ommerkanaal 36063 

Ver. Prot. Chr. kleuter- en lager Onderwijs te Beerzerveld 81030 

Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs Beerzerveld 99672 

Ver. Prot. Chr. Onderwijs in de gemeente Dalfsen 40988 

Stichting Primair Onderwijs Nieuwleusen 41169 

Stichting Prot. Chr. Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Ommen e.o. 62181 

Stichting Mijn Plein Raaltw 40894 
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Deelnemende scholen voor basisonderwijs  
Overzicht van aantal leerlingen per 1 oktober 2013 (van belang voor laatste bekostigingsjaar) 
 
 

Naam basisschool  Brinnummer Bestuur Lln.1-10-13 
wordt in januari ’14 

gesynchroniseerd met 
BRON 

OBS De Carrousel  04GE 13605 122 

OBS De Bonte Stegge  18JL 13605 135 

OBS Heidepark  10AD 13605 231 

OBS Vinkenbuurt  08ED 13605 41 

OBS Nieuwebrug  09EG 13605 45 

OBS De Dennenkamp  12CX 13605 62 

OBS Het Palet  12LZ 13605 118 

OBS De Tweemaster 08HA 13605 231 

PCBS Het Koloriet 12FZ 38482 177 

PCBS De Kardoen  12OZ 38482 256 

PCBS De Triangel  12WO 38482 56 

PCBS Ommerkanaal  04PF 36063 65 

PCBS Hoogengraven 05PQ 38482 51 

PCBS De Hoekstee 08CW 99672 63 

PCBS De Schakel 07WZ 81030 68 

PCBS Ichthus  05QN 40988 143 

PCBS De Regenboog  04ED 40988 108 

PCBS Sjaloom  05NA 40988 74 

PCBS De Spiegel 09BS 40988 270 

PCBS Ds. Cazemier  09YI 40988 124 

PCBS A. Baron v Dedem  10QO 40988 68 



Ondersteuningsplan 2014-2015 

 

6 
 
Samenwerkingsverband 23-04 afdeling Ommen 

PCBS Het Kompas  08JM 41169 66 

PCBS De Wegwijzer  09JL 41169 270 

PCBS De Zaaier  05PR 41169 232 

PCBS De Meele  05PS 41169 34 

St Cyriacus 06QR 40780 131 

TOTAAL  zonder SBO   3251 

 
 
 

Naam SBO Brinnummer 1-10-13 

PCSBO Johan Seckel 01AK 101 

 
 
 
  



Ondersteuningsplan 2014-2015 

 

7 
 
Samenwerkingsverband 23-04 afdeling Ommen 

 
2.2. Kengetallen van het afdeling  

 

a. Aantal scholen aantal 

Basisscholen 26 

SBO 1 

Totaal 27 

 
 

b. Leerlingenaantallen (01-10-2013)  aantal 

Totaal aantal basisschoolleerlingen (a) 3251 

Totaal aantal leerlingen SBO (b) 101 

Totaal aantal leerlingen in afdeling (c) 3352 

Deelnamepercentage = b/a x 100 3,1% 

Aantal leerlingen volgens 2%-deelname criterium  65 

 
 
2.3. Strategisch beleid 
 
In deze paragraaf worden de visie en de uitgangspunten van de afdeling beschreven. In hoofdstuk 3 
zullen deze nader worden vertaald in een aantal activiteiten waar we de komende jaren aan gaan 
werken. 
 
Visie en uitgangspunten 
Passend Onderwijs is erop gericht zoveel mogelijk kinderen een optimale schoolloopbaan te bieden 
binnen het basisonderwijs. 
Dit betekent dat de afdeling haar inspanningen gaat richten op onderwijs-op-maat voor alle leerlingen, 
waarbij het accent ligt op de kinderen 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 ook recht hebben op passend onderwijs binnen de groep. Door  
de invoering van passend onderwijs zijn op de scholen steeds meer leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte aanwezig De scholen krijgen hiervoor vanuit het regionale samenwerkingsverband 
lichte en zware ondersteuningsmiddelen. Op basis van deze middelen wordt in elke school de 
ondersteuningsstructuur opgezet en onderhouden. 
 
In het kader van de toerusting van het basisonderwijs met betrekking tot de zorgleerlingen, zijn wij 
erop gericht onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een continuüm van zorg te ontwikkelen  wat   
de systeemscheiding van basisonderwijs en speciaal basisonderwijs zoveel mogelijk opheft. 
Binnen passend onderwijs ligt het accent op de instandhouding van kwalitatief hoogwaardig (speciaal) 
basisonderwijs, maar ook op het stimuleren van vormen van adaptief onderwijs, waarbij de kinderen 
op cognitief en sociaal-emotioneel gebied onderwijs op maat krijgen. Daartoe willen wij als afdeling 
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met onze scholen het denken en werken vanuit onderwijsbehoeften in voortdurende samenwerking 
tussen leerkracht, kind, ouders en begeleiders stimuleren. ‘Planmatig werken’ en ' adaptief onderwijs’ 
spelen hierin een voorwaardelijke rol. Daarnaast moet er in relatie tot het voorgaande ook aandacht 
zijn voor opbrengstgericht en datagestuurd werken. 
 
De ondersteuning van de leerlingen zal 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 van alle leerlingen. 
Binnen de afdeling gebruiken de scholen het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit 
leerlingvolgsysteem dient als standaard zowel m.b.t. de signalering, diagnostisering, als de 
handelingsplanning t.b.v. de ondersteuning van leerlingen. Het LVS 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. 
 
De ontwikkeling van de ondersteuning  in het onderwijs  
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 het beleid, waarbij gekozen is voor 
het beschikbaar stellen van de ondersteuningsmiddelen op de scholen. 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 de opmaat naar 
Passend Onderwijs. De implementatie hiervan nemen we als afdeling in nauwe samenhang met de 
regio op ons. 
 
Aansluiting voor- en vroegschoolse periode 
De ontwikkeling van het werk in de peuterspeelzalen heeft o.a. in het kader van het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Zo ook de aansluiting 
peuterspeelzaal/basisonderwijs (VVE). De overdracht van kind volgsysteem-gegevens naar de 
basisschool heeft steeds meer vorm en inhoud gekregen. In de komende jaren zal de afdeling in 
overleg met gemeenten en andere partners deze ontwikkeling verder ondersteunen. Dit zal mede 
door de samenwerking met het CJG meer structuur krijgen in zorgteams op de scholen. Ook de 
invoering van de zorgplicht maakt het noodzakelijk om een goede overdracht te regelen. Het OOP 
van de regio zal worden besproken in het OOGO van elke lokale gemeente. Daar waar de regio zorgt 
voor het beleid, zorgt de afdeling voor de praktische uitwerking. 
 
De ontwikkeling van het continuüm van ondersteuning 
Om kinderen ondersteuning-op-maat te kunnen bieden is er soms meer nodig dan een individuele 
school kan verzorgen.  
Daartoe zal ook gebruik gemaakt worden van de expertise van andere basisscholen en het speciaal 
(basis)onderwijs in de regio. Deze vorm van ondersteuning wordt verzorgd via de netwerken interne 
begeleiders, het netwerk het jonge kind en via de ambulante begeleiding die vanuit 
afdelingscommissie toewijzen & arrangeren wordt ingezet. 
Een lijst van beschikbare expertise (met mogelijke arrangemneten)zal worden samengesteld en 
opgenomen in  de documenten van de scholen in de afdeling (schoolondersteuningsprofielen) en 
worden gepubliceerd op de website.  
 

mailto:www.parnassys.nl
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De ontwikkeling van de speciale school voor basisonderwijs  
Binnen de afdeling hebben we nadrukkelijk gekozen voor het in stand houden van de speciale 
basisschool in een verantwoorde vorm en omvang. Dit betekent dat wij ervan uitgaan dat ook in de 
toekomst de afdeling speciaal basisonderwijs nodig zal zijn voor die kinderen die na alle noodzakelijke 
inspanningen binnen het regulier  basisonderwijs geen passend onderwijs meer geboden kan worden.  
De ontwikkeling van het speciaal basisonderwijs zal nog meer in de richting gaan van een adaptieve 
school waar een verantwoorde differentiatie kan plaatsvinden. De Johan Seckel zal extra inspanningen 
verrichten om haar pedagogisch-didactische kwaliteit verder te ontwikkelen. We streven ernaar dat 
de omvang van de speciale basisschool niet groter zal zijn dan de landelijk beoogde 2% verwijzing voor 
wat betreft de doelgroep SBO op basis van de eigen leerlingpopulatie. In het kader van de 
implementatie Passend Onderwijs streven we daarnaast naar een speciaal onderwijsvoorziening in 
samenwerking met partners in het speciaal onderwijs. Deze voorziening is verbonden aan de Johan 
Seckel, waardoor we binnen de afdeling een maximaal aanbod kunnen doen voor de aangesloten 
scholen. 
 
2.4 Doelstellingen 
 
Samengevat hebben we duidelijk ambities in de afdeling, die we beschrijven in de hieronder gestelde 
doelstellingen. We zijn ons bewust van het feit dat de laatste jaren (nog steeds) vragen om een impuls 
op het gebied van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 worden de doelen concreet 
uitgewerkt in het jaarplan 
 

1. Werken aan de hoofddoelstelling van Passend Onderwijs. Uitgaan van verschillen tussen 
kinderen en uitgaan van een dekkend aanbod van ondersteuning binnen de afdeling in nauwe 
samenhang met de regio. Bij de beoordeling van de uitvoering van OOP activiteiten dient dit 
steeds de toetssteen te zijn. 

2. Ontwikkelen van een ondersteuningsstructuur dicht bij het kind zodat de zorg naar het kind 
komt in plaats van het kind naar de zorg. Hierop dient de wijze van indiceren te worden 
afgestemd.  

3. Samenwerken tussen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs waarbij wij uitgaan van het 
onderwijs als lerende organisatie, dat is toegerust om zoveel mogelijk ondersteuning op maat 
te bieden. De scholen werken daar ieder voor zich aan maar ook gezamenlijk (onder andere 
via de studiedagen directies/IB’ers, netwerken interne begeleiders en het netwerk jonge  
kind). 

4. Binnen het continuüm van ondersteuning is er een structurele plaats voor de speciale school 
voor basisonderwijs voor de opvang van kinderen die niet op een andere manier onderwijs-
op-maat kunnen krijgen. De financiering hiervan is gebaseerd op de 2%-regeling + het 
benodigde deel uit de lichte ondersteuningsmiddelen van de afdeling. 

5. Het hanteren van het digitaal webbased leerlingvolgsysteem ParnasSys, waardoor de school 
zelf de ondersteuning kan optimaliseren. Binnen de afdeling leidt deze standaard tot een 
betere uitwisseling en evaluatie van gegevens. Er wordt gestuurd op trendanalyses en 
ontwikkelingsperspectief van leerlingen. 

6. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid betreffende opvang van leerlingen met een 
specifieke onderwijsbehoefte. Directies binnen de afdeling moeten in staat zijn om 
zogenaamde ‘ondersteuningsbegrotingen’ te maken, die gekoppeld kunnen worden aan de 
begrotingscyclus van de school(vereniging). 

7. Het protocol voor dyslectische kinderen en leerlingen met ernstige lees-spelling-problemen in 
het basis- en speciaal basisonderwijs is op alle scholen ingevoerd. Daarnaast dient er in ruime 
mate aandacht te zijn voor kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (diagnostiek en 
behandeling) en dyscalculie. 
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8. Het begeleiden en verder professionaliseren van de intern begeleiders binnen de eigen  school 
en op bovenschools niveau via netwerken/cursussen. 

9. Scholen hebben een signaleringsinstrument m.b.t. begaafdheid en beleidsafspraken 
betreffende de begeleiding van deze doelgroep. 

10. Scholen hebben een LVS voor SEO en werken aan verdere professionalisering in de opvang  
van leerlingen met gedragsproblemen.  

11. Alle scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Op basis van beschikbare 
kengetallen wordt gezamenlijk beleid ontwikkeld op een efficiënte inzet van lichte en zware 
ondersteuningsmiddelen. 

12. De ‘contactpersonen’ van de JGZ zijn de vraagbaak voor de scholen voor problemen van de 
leerlingen in de driehoek kind-school-ouders. Zij functioneren als loket voor alle achterliggend 
gedrag gerelateerde problemen. Daarnaast participeert de jeugdarts ook in de commissie 
arrangeren & toewijzen. Hiervoor worden de richtlijnen van het samenwerkingsverband 23-
04 gevolgd 

13. Bij de overgang peuterspeelzaal/kinderdagverblijf – basisonderwijs wordt relevante 
informatie over de ontwikkeling van een kind overgedragen aan de basisschool.  

14. Over de overdracht van relevante gegevens m.b.t. onder andere dyslexie en over 
noodzakelijke toetsing in groep 8 zijn goed functionerende afspraken met de afdelingen 
voortgezet onderwijs. 

15. In overleg met alle deelnemers in de afdeling het verder vormgeven van ‘Passend Onderwijs’ 
in de nieuwe regio 23-04. 
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2.5 Inrichting en organisatie 
 

2.5.1. Organisatie 

 
 Structuur Afdeling Ommen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Bestuur afdeling 

Administratie Coördinatiegroep Coördinator 

Netwerk  

Jonge Kind 
Interne 

Begeleiders 
Werkoverleg 

directies 
Commissie 

arrangeren & 
toewijzen 
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2.5.2. Overlegstructuur  

 
Het afdelingsbestuur 
Het bestuur bestaat uit 6 personen en komt minimaal 6 keer per jaar bijeen en is  
verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het beleid van de  
afdeling. De coördinator en de directeur van de S(B)O voorziening zijn adviseur van het bestuur. 
 
De coördinatiegroep 
De coördinatiegroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het onderwijsveld. Deze groep heeft 
een resonansfunctie voor de coördinator met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkelingen binnen 
de afdeling. De coördinatiegroep speelt een belangrijke rol bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering 
van de afdeling. De coördinator is voorzitter van de coördinatiegroep 
Hiertoe functioneert elk lid als vertegenwoordiger en contactpersoon voor een groep scholen, zodat 
nieuwe ideeën, evaluatiepunten en aanzetten voor nieuw beleid vanaf de basis doorgegeven worden 
aan de coördinatiegroep. Het bestuur wil in nauw overleg met deze groep het beleid richting geven op 
grond waarvan het OOP en het Jaarplan ontwikkeld kan worden.  
 
Het werkoverleg (Studiedagen directie-IB’ers) 
Het werkoverleg waarin alle directies en IB’ers van de afdeling vertegenwoordigd zijn, is belast met 
het ontwikkelen van voorstellen voor de inhoudelijke activiteiten en organisatorische aanpassingen 
die jaarlijks worden opgenomen in het jaarplan/OOP. Verder biedt dit overleg de ruimte voor 
inhoudelijke impulsen voor de ontwikkeling binnen de afdeling. Jaarlijks wordt in november en april 
een studiedag / werkoverleg voor directeuren en/of IB’ers georganiseerd.  
 

2.5.3 Communicatie 

 
Intern 
De afdeling beschikt over een eigen website als onderdeel van de website van het 
samenwerkingsverband 23-04. Via dewebsite worden de scholen op de hoogte gesteld van het nieuws 
uit de afdeling.  
We realiseren een ‘beveiligd’ deel op de website, waar alle voor onze scholen relevante verslagen en 
documenten kunnen worden ingezien en gedownload. 
 
Iedere basisschool neemt in de schoolgids informatie op over de manier waarop de zorg op school en 
op het niveau van de afdeling en de regio plaatsvindt en hoe ouders hiervan gebruik kunnen maken. 
 
De afdelingscommissie arrangeren & toewijzen geeft een ouderbrochure uit waarin de 
werkzaamheden en de procedures vermeld staan. 
 
De coördinatiegroep heeft een nadrukkelijke functie om de achterban bij de beleidsvorming te 
betrekken.  
 
Extern 
De coördinator van de afdeling verzorgt de externe contacten met de partners uit het jeugdbeleid, de 
REC’s, de aangrenzende afdelingen, de gemeenten, het landelijk coördinatorenberaad, etc. en is 
tevens lid van het management team van het regionale samenwerkingsverband. 
 

2.5.4. De commissie arrangeren & toewijzen (CAT) 
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Functies van het CAT 
Bij de invulling van het CAT heeft de afdeling gekozen voor de brede variant met een duidelijk 
takenpakket op basis van handelingsgericht indiceren. 
Deze commissie heeft de volgende functies 
 
Beoordelingsfunctie  
Beoordelen van de toelaatbaarheid van leerlingen tot de speciale basisschool van de eigen afdeling of 
het speciaal onderwijs in de regio.  
 
Toewijzingsfunctie  
Toekennen van de door de afdeling beschikbaar gestelde (begeleidings) middelen (ambulante 
begeleiding jonge risicoleerlingen)  
 
Monitorfunctie 
Bewaken van de kwaliteit van de zorg waarvoor de hulp van het CAT is ingeroepen. 
 
Bemiddelingsfunctie 
Doorverwijzen naar andere instanties, regionale expertisecentra, en eventueel verwijzing naar   andere 
basisscholen in onze regio. 
 
Onderzoeksfunctie  
In die situaties waar aanvullend onderzoek nodig is om zo duidelijk zicht te krijgen op de aard en 
omvang van de problematiek. 
 
Samenstelling CAT 
Het CAT bestaat uit een vaste kern van acht leden.  
 
Voorzitter:       dhr. G. van Tol 
Onafhankelijk orthopedagoog:     mw. F. Robijns 
Interne Begeleider SBO Johan Seckel:    dhr. N. Bennemeer 
1 vertegenwoordiger cluster 4 scholen,    mw. H. Monsier 
1 vertegenwoordiger cluster 3 school,    mw. J. Lukas (op afroep) 
Schoolarts:       mw. J Kuijk. 
Maatschappelijk werk:      mw. A. ter Horst 
 
Het CAT wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.  
 
Plaats in het zorgtraject  
Het CAT komt in beeld als de basisschool na ondersteuning door de deskundigen (intern of extern) 
geen mogelijkheden meer ziet om het kind passend onderwijs te geven. 
Leerlingen die worden aangemeld hebben in het kader van planmatig handelen het volgende traject 
doorlopen: 
1. Groepsbespreking 
2. Leerlingbespreking 
3. Consultatie 
4. Indien nodig onderzoek 
 
De basisschool is hier verantwoordelijk voor, in nauwe samenwerking met de externe 
leerlingbegeleider. 
 
 



Ondersteuningsplan 2014-2015 

 

14 
 
Samenwerkingsverband 23-04 afdeling Ommen 

Werkwijze van het CAT 
Het CAT komt in principe tien keer per jaar bijeen onder leiding van de voorzitter. 
Het CAT werkt primair aan de hand van onderwijskundige raportages en toegevoegde bijlagen.  
Het onderwijskundig rapport moet zicht geven op de onderwijsbehoeften van het kind:  

 de aard en omvang van de hulpvraag  

 de al geboden hulp binnen het basisonderwijs 

 het traject van hulp dat al is doorlopen binnen het basisonderwijs (groepsbespreking, 
leerlingbespreking, consultatie, onderzoek) 

 de concrete hulpvraag 
 
Via een getekend formulier geven de ouders van tevoren toestemming om het onderwijskundig 
rapport ter bespreking voor te leggen aan het CAT. In alle gevallen worden de ouders op de hoogte 
gesteld wanneer hun kind in het CAT besproken wordt.  
 
Bij complexe problematiek worden de ouders en/of leerkrachten en/of IB’ers uitgenodigd voor een 
gesprek, om samen te komen tot een goed advies over noodzakelijke ondersteuning voor de leerling. 
Na de bespreking van het CAT worden de ouders mondeling en schriftelijk op de hoogte gebracht van 
de gemotiveerde beslissing van het CAT.  
 
De plaatsing van leerlingen 
Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring door het CAT is afgegeven kunnen de ouders eventueel 
contact opnemen met de directie van de Johan Seckel voor een kennismakingsgesprek. Tevens worden 
er afspraken gemaakt over de daadwerkelijke toelating. 
 

2.5.6. Klachtencommissie 

Ons samenwerkingsverband heeft zich aangesloten bij een landelijke klachtencommissie.Deze 
commissie is bedoeld voor ouders, voogden en verzorgers die klachten willen indienen tegen de 
gedragingen of het nalaten van het CAT.  
Deze commissie is bereikbaar op het volgende adres: 
 
Postadres: 
Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
 
Telefoon: 030 - 280 95 90 
Fax: 030 – 280 9591  
Email: info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl  
Mobiele website: http://mobiel.onderwijsgeschillen.nl  
 
 
  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXlkabotfgpdbpzefiibk+ki');
http://mobiel.onderwijsgeschillen.nl/
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3. DE ZORGSTRUCTUUR VAN HET AFDELING 

 
3.1. Procedure van ondersteuning binnen het afdeling 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De procedure van ondersteuning voor kinderen met specifieke leer- en gedragsvragen verloopt 
volgens het bovenstaande schema. Deze procedure wordt aan de hand van een onderwijskundig 
rapport door het CAT met de betreffende school geëvalueerd. Dit gebeurt teneinde vast te stellen of 
het kind de nodige ondersteuning en begeleiding binnen het basisonderwijs heeft ontvangen.  
Voor verder informatie verwijzen we naar het OOP van het regionale samenwerkingsverband. 
  

 
Interne Begeleider 

Groeps- 
  bespreking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerling- 
bespreking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerling- 
volg- 
systeem 

Continuüm van 
ondersteuning 

Niveau 1 
algemene zorg 

Niveau 2 extra 
ondersteuning na 
intern onderzoek 

Niveau 3 speciale 
ondersteuning na 
intern onderzoek 

Niveau 4 speciale 
ondersteuning na 
extern onderzoek 

Niveau 5 speciale 
ondersteuning  
in SBO /SO 

 
Klassenorganisatie 

 
Schoolorganisatie 
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3.2 De intern begeleider 
Sinds 1992 werken er binnen de afdeling Ommen op elke basisschool intern begeleiders. De 
ondersteuningsmiddelen (jaarlijks in begroting vastgesteld) worden mede aangewend om ervoor te 
zorgen dat de IB’ers afhankelijk van de schoolgrootte minimaal 1 dagdeel beschikbaar heeft voor 
haar/zijn taken. 
Het grootste deel van die faciliteiten dient besteed te worden aan de uitvoering van de 
werkzaamheden van interne begeleiders. Minimaal 1 x per vier jaar ontwikkelen de scholen een 
ondersteuningsprofiel dat een afgeleide moet zijn van het OOP van ons afdeling. Hier verantwoorden 
de scholen de inzet van de faciliteiten en geven aan wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn.  
 
Elke intern begeleider beschikt over een taak/ en functieomschrijving waarin de werkzaamheden 
genoemd worden die hij/zij verricht. In toenemende mate richten de interne begeleiders zich op de 
begeleiding en coaching van collega’s waarbij ondersteuning gegeven wordt bij de afstemming op de 
onderwijsbehoeften van de kinderen. 
Verder richt de interne begeleider zich op: 
1. de werkprocedures van het leerlingvolgsysteem via het LVS ParnasSys. 
2. de administratieve zaken m.b.t. de leerlingenondersteuning 
3. de contacten die moeten worden onderhouden in dit verband 
4. de deskundigheidsbevordering van de betrokken interne begeleider zelf en decollega’s 
        
Elke school heeft deze werkwijze vastgelegd in de ondersteuningsparagraaf van het schoolplan. 
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3.5 Coördinatie: functie en taken  
In de organisatie van de afdeling is gekozen voor een aansturing waarbij de coördinator in het kader 
van beleidsontwikkeling een vrij centrale rol vervult. Hierbij heeft de coördinatiegroep voornamelijk 
een resonans- en ontwikkelfunctie die de uitvoering van de OOP activiteiten mede evalueert en daar 
waar mogelijk bijstuurt. In relatie tot het bestuur, dat eindverantwoordelijk is voor het beleid binnen 
de afdeling, wordt deze groep nadrukkelijk betrokken bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van 
het OOP. 
 
De coördinator als manager richt zich op de volgende aspecten: 
1. Bestuurlijk-beleidsmatig afdelingsmanagement 
 Voorbereiden en uitvoeren van het bestuursbeleid. 
2. Onderwijskundig inhoudelijk leiderschap 
 Ontwikkelen van strategisch beleid van het afdeling in overleg  met de coördinatiegroep en  
  het afdelingsbestuur. 
 Beleid ontwikkelen voor een goede integrale leerlingenzorg. 
3. Beheersmatig en organisatorisch leiderschap 
 Voorzitter van het CAT. 

Randvoorwaarden scheppen om de doelen van het afdeling zo efficiënt mogelijk te 
realiseren. 

4. Vertegenwoordigen van de afdelingsbelangen in het (management team van het )  
regionale samenwerkingsverband. 

 
Concreet heeft de coördinator de volgende taken: 
- Verrichten van beleidsvoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het bestuur en  
  de coördinatiegroep 
- Ontwikkelen en evalueren van het OOP 
- Coördineren en bewaken van de planning en uitvoering van de OOP activiteiten 
- Voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het bestuur, verantwoordelijkvoor  
  de verslaglegging 
- Voorbereiden, voorzitten van de bijeenkomsten coördinatiegroep en 
 eindverantwoordelijk voor de verslaglegging 
- Voorbereiden en leiden van de bijeenkomsten netwerken interne begeleiding 
- Voorbereiden en leiden van het werkoverleg (november en april) met directies en 
 interne begeleiders 
- Organiseren en leiden van een tweejaarlijkse themadag voor de scholen van het SWV  
  in samenwerking met de overige afdelingen. 
- Organiseren van de scholing van de afdeling in overleg met de overige afdelingen. 
- Onderhouden van contacten en het maken van werkafspraken met de scholen, 
 voortvloeiend uit de activiteiten van het OOP 
- Onderhouden van contacten met SBO: de Johan Seckel 
- Begeleiden en evalueren van projectactiviteiten 
- Centraal aanspreekpunt voor belanghebbenden bij het afdeling. 
- Onderhouden van contacten met andere afdelingen en speciaal onderwijs voorzieningen 
- Onderhouden van contacten met de gemeenten 
- Onderhouden van contacten met begeleidings- en nascholingsinstituten 
- Bewerken en verzorgen van relevante informatie voor scholen via onze website en de 
 Nieuwsbrief 
- Deelnemen aan scholings- en voorlichtingsbijeenkomsten 
- Onderhouden van contacten met het administratiebureau (Arcade) ten behoeve van 
 financiële zaken 
- Bijhouden van relevante literatuur 
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- Lid van het MT SWV 23-04 
 
Ook heeft hij als voorzitter van het CAT de volgende taken: 
- Samenstellen van het jaarverslag CAT 
- Voeren van het secretariaat van het CAT volgens de vastgelegde procedure 
-     Voorzitten vergaderingen CAT 
 
 
Taakomvang 
Taakomvang en functie-inhoud is vastgelegd in een contractovereenkomst met    
bijbehorende taakomschrijving. Jaarlijks wordt de functie van de coördinator geëvalueerd door middel 
van een gesprek tussen de voorzitter van het afdelingsbestuur en de coördinator. Naar aanleiding van 
deze evaluatie zal er een eventuele bijstelling plaatsvinden van de taakinhoud en omvang van de 
functie. 
  
3.6 Speciale school voor basisonderwijs  
De Johan Seckel maakt deel uit van de Stichting Aquila. Andere scholen die deel uitmaken van de 
stichting zijn de Boslust, een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor 
ZMLK en De Maat, een school voor Praktijkonderwijs. 
 
De leerlingen van de Johan Seckel zijn voornamelijk afkomstig van basisscholen binnen de afdeling 
Ommen. Incidenteel komen er ook nog kinderen uit andere afdelingen van de regio.  
 
De laatste jaren is het aantal leerlingen op de Johan Seckel vrij stabiel. De SBO school heeft een 
onderwijsfunctie voor kinderen van 4-13 jaar.  
 
De ondersteuning t.b.v. de SBO-leerlingen vindt plaats vanuit een multidisciplinair team. 
 
De volgende aspecten spelen daarbij een belangrijke rol: 
1. diagnosticerend onderwijs; 
2. opbrengst- en handelingsgericht werken; 
3. therapeutische mogelijkheden als logopedie en sensomotoriek; MRT, dyslexie 
 behandelcentrum en gedragsondersteuning 
4. collegiale ondersteuning. 
 
Als differentiatievorm werkt men waar het kan convergent, groepsdoorbrekend met homogene 
instructiegroepen voor wat betreft het onderwijs in de basisvaardigheden. Wat betreft de andere 
vakvormings-gebieden wordt de stamgroep als uitgangspunt genomen.  
Alleen die kinderen worden op het SBO geplaatst waarvoor de speciale zorg in de basisschool niet 
toereikend is. 
Inzake toelating van geïndiceerde leerlingen hanteert de Johan Seckel een verbrede toelating binnen 
de mogelijkheden die zij kan bieden  
 
Inzet van personeel in de afdeling 
- In de netwerken intern begeleiders en ‘jonge risico kinderen’.  
- Deelname aan het CAT  
-    Ambulante begeleiding gericht op jonge risicokinderen door de psycholoog van het  SBO. 
- lid van de coördinatiegroep 
- adviserend lid van het bestuur 
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De ontwikkeling van de Johan Seckel 
Centraal in het beleid met betrekking tot Passend Onderwijs is het continuüm van zorg. De systeem-
scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs wordt doorbroken door de intensieve samenwerking 
tussen regulier en speciaal basisonderwijs én de verbrede toelating van leerlingen op de Johan Seckel. 
Basisonderwijs en Speciaal basisonderwijs zijn samen verantwoordelijk voor adequaat onderwijs aan 
kinderen met problemen. In het kader van op handen zijnde veranderingen zal de school haar 
leerlingenpopulatie en het daarmee samenhangende onderwijsaanbod aanpassen. Samenwerking 
met andere scholen voor speciaal onderwijs biedt mogelijkheden voor verbreding van de populatie. 
Het is voor de school een uitdaging om door verdere expertiseontwikkeling de grenzen van zorg 
opnieuw af te bakenen. Hierdoor kan opvang gerealiseerd worden voor kinderen die nu deelnemen 
aan een vorm van speciaal onderwijs.  
 
Externe ontwikkeling 
De Johan Seckel is zowel vanwege wettelijke bepalingen als vanwege het bekostigingssysteem 
afhankelijk van het beleid van het afdeling. In haar ontwikkeling heeft het afdeling nadrukkelijk 
gekozen voor een speciale (basis)school in een verantwoorde vorm en omvang. Ontwikkelingen in het 
kader van passend onderwijs hebben gevolgen voor de positie van het SBO. Binnen de nieuwe regio 
hebben we te maken met meerdere voorzieningen. 
De besturen krijgen een zorgplicht. Voor invulling van de zorgplicht krijgen de besturen een 
ondersteuningsbudget.  
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4. DE KWALITEITSZORG VAN DE AFDELING 

 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de afdeling vorm geeft aan een 
kwaliteitszorgsysteem dat voldoet aan de huidige eisen die aan een goed functionerend afdeling 
worden gesteld. 
Kwaliteitszorg is van groot belang 

- de geformuleerde visie dient waargemaakt te worden 
- afdelingen en scholen leveren kwaliteit die geborgd en uitgebreid dient te worden 
- kwaliteitszorg geeft kaders aan het werk en dat geeft rust en structuur 
- om de werkprocessen te kunnen verantwoorden 
- omdat het uitvoeren van kwaliteitszorg de kwaliteit van de zorg verbetert 

 
4.2 De doelen en de inrichting van de kwaliteitszorg 
De kwaliteitszorg van de afdeling dienst in de eerste plaats aan te sluiten bij bestaande 
kwaliteitssystemen van de deelnemende organisaties binnen het regionale samenwerkingsverband. 
Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van de geboden 
ondersteuning en begeleiding (kwalitatief en kwantitatief).  
Hierbij komen de volgende vragen systematisch aan de orde: 
 
1.  Doet de afdeling de goede dingen?  
Allereerst is een aantal dingen wettelijk vastgesteld, en vastgelegd in de WPO. 
Ten tweede wordt op basis van onze missie en visie bepaald, welke aanvullende doelen bereikt dienen 
te worden, zoals indien mogelijk de ondersteuning naar de leerling brengen i.p.v. de leerling naar de 
speciaal onderwijslocatie. Hierbij dient een nauwe afstemming te zijn tussen de afdelingen van regio 
23-04 
 
2.  Doet het afdeling de dingen goed? 
Een professionele houding tot reflecteren op eigen functioneren en het analyseren van interne en 
externe gegevens is onontbeerlijk. 
 
3. Hoe weet de afdeling dat? 
Op basis van een gezamenlijk systeem van kwaliteitszorg worden kengetalen verzameld en 
geanalyseerd 
 
4.  Vinden anderen dat ook? 
Om dat te bepalen maken we gebruik van:  

- verslagen van inspectiebezoeken  
- reacties van ouders van leerlingen die geplaatst zijn op de school voor SBO 
- gesprekken met externen, zoals schoolbegeleiders, andere afdelingen e.d. 
- wellicht in de toekomst een visitatiecommissie. 

 
5. Wat doet de afdeling met die wetenschap?  
Alle voorgaande werk is zinloos als er geen vervolgacties worden gepland. 
In het cyclische proces van PLAN- DO – CHECK – ACT is het hier de plaats om te bepalen welke verander- 
of verbeteringsactiviteiten gepland worden. Met andere termen: kwaliteit bepalen, bewaken, 
verbeteren en uitvoeren. In het OOP zijn de ambities beschreven. In ieder geval wordt jaarlijks op een 
studiebijeenkomst van directeuren en IB’ers in de maand november bepaald in welke mate gestelde 
doelen zijn bereikt en welke interventies nog genomen moeten worden. Op basis hiervan worden op 
de studiebijeenkomst in april de plannen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. 
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In de nieuwe WOT worden onderwijsinstellingen gehouden zelfevaluatie toe te passen. Reflectie op 
eigen werk (proces en product) wordt een gewoon onderdeel van het functioneren. Wat wordt er van 
de directeuren, IB’ers en leerkrachten verwacht om de doelen van het SWV/ de afdeling te realiseren. 
 
Belangrijk hierbij is dat de scholen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de resultaten en dat 
stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene worden 
gedragen. Dit betekent dat de PDCA-cyclus op drie niveaus dient plaats te vinden: groepsniveau, 
schoolniveau en afdelingsniveau. 
 
 
4.3. Rol en verantwoordelijkheid in kwaliteitszorg 
In het proces van kwaliteitszorg is de rol van de coördinator cruciaal. Om het systeem succesvol te 
laten verlopen, brengt de coördinator i.o.m. de coördinatiegroep de volgende activiteiten in de 
praktijk: 

- visie op onderwijskwaliteit vertalen naar beleid en vormgeven in de volgende documenten: 
OOP, jaarplan en jaarverslag (CAT); 

- het bevorderen van de professionele cultuur m.b.t. de leerlingenzorg, die zowel op het proces 
als op het product gericht is; 

- het verzamelen van gegevens en het registreren daarvan; 
- leidinggeven aan de afdeling met aandacht voor de samenhang tussen onderwijskundig, 

personeels-, en financieel beleid; 
- communicatie over de kwaliteit met de betrokken geledingen en het bewaken c.q. verbeteren 

van het imago van het afdeling; 
- draagvlak creëren voor beleidsvoornemens.  

 
Dat de coördinator een cruciale rol speelt, wil niet zeggen dat kwaliteitszorg geen aandachtspunt voor 
de scholen is. Het is belangrijk om bottom-up en breed gedragen aan kwaliteitszorg te werken. De 
realisatie van het op schrift gestelde moet uiteindelijk door de scholen worden gerealiseerd! De 
kwaliteitsafspraken worden steeds in directie-/ib-vergaderingen vastgesteld. 
De taak van de interne begeleider noemen we expliciet waar het voeren van groeps- en leerling 
besprekingen betreft. Tevens heeft hij/zij goed zicht op de doorgaande lijn van de resultaten en de 
manier waarop deze bereikt worden. Directie en IB’ers hebben regelmatig overleg (minimaal 5x per 
jaar). 
Op de jaarlijkse studiebijeenkomst in november worden alle lopende activiteiten geëvalueerd en in 
april de plannen voor het volgend cursusjaar vastgesteld in een jaarplan. 
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5. JAARPLAN 2014-20161 

  
Het jaarplan vormt de uitwerking van de voorgaande hoofdstukken in activiteiten. Het is van belang 
hierin zo concreet mogelijk te verwoorden wat er in het schooljaar te gebeuren staat en wat we 
hiermee willen bereiken. 
 

5.1.  Netwerk interne begeleiders 

5.2.  HGW  

5.3.  Ambulante begeleiding (voorheen collegiale consultatie) 

5.4.  Ambulante begeleiding jonge risicoleerlingen 

5.5.  Netwerk Jonge Kind 

5.6  JGZ en Schoolmaatschappelijk werk  

5.7.  Implementatie van Passend Onderwijs 

5.8.  Doorgaande lijn Voor-Vroegschools  

5.9.  Doorgaande lijn Voortgezet onderwijs Rugzakleerlingen 

5.10  Onderhoud dyslexieprotocol  

5.11  Meer begaafdheid  

5.12  Sociaal-emotionele ontwikkeling  

5.13  Studiedagen directeuren en IB’ers.  

5.14  Kwaliteitszorg  

5.15  Digitaliseren CAT-administratie 

 
 
 
    
 
  
  

                                                 
1 Dit wordt in een apart jaarplan uitgewerkt en als bijlage toegevoegd aan het afdelingsplan. 
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6. BEGROTING 2014-2015 

 
 
 

Begroting 2014-2015             

           

Inkomsten per afdeling 2014-2015    Afdeling 

        Ommen 

Bedrag per leerling BAO    € 161 3.249 € 523.089 

Overgangsbudget, gebaseerd op schooldeel LGF BAO (okt. 13) € 7.100 54 € 383.400 

Overgangsbudget, gebaseerd op schooldeel LGF SBAO (okt. 13) € 2.800 6 € 16.800 

Geoormerkte inkomsten voor de afdeling    € 48.735 

Regeling Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs   n.v.t. 

Ambulante begeleiding in natura    € 285.000 < in natura 

Inkomend grensverkeer SBAO, van buiten SWV PO 23-04   € 0 

Inkomend grensverkeer SBAO, vanuit andere afdelingen   € 0 

Totaal        € 972.024 

           

Uitgaven per afdeling 2014-2015       

Basisondersteuning       € 258.296 

Overgangsmaatregel LGF (BAO)     € 383.400 

Overgangsmaatregel LGF (SBAO)     € 16.800 

SBAO > 2%        € 138.600 

Uitgaand grensverkeer SBAO naar andere SWV-en    € 0 

Uitgaand grensverkeer SBAO naar andere afdelingen   € 0 

Naar SO verwezen leerlingen prijscategorie 1, ná 1-10-2013, < 8 jaar € 9.148 1 
nog door 
OCW 

Naar SO verwezen leerlingen prijscategorie 1, ná 1-10-2013, > 8 jaar € 8.426 1 
nog door 
OCW 

Commissie Arrangementen en Toewijzing (CAT)    € 32.600 

Arrangementen       € 29.000 

Coördinatie van de afdeling      € 65.000 

Onvoorzien (eis: minimaal € 50.000)     € 15.000 

Netwerken       € 15.375 

…………..        € 0 

…………..        € 0 

Totaal        € 954.071 

           

Resultaat 2014-2015             € 17.954 

 


