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NIVEAU A

NIVEAU B
Extra ondersteuning

NIVEAU C

NIVEAU D

Verkenning gespecialiseerd onderwijs 

Brede basis van ondersteuning

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring

Ouders 
als partner, 
ook in het 

ondersteuningsteam

De leerling 
speelt een rol en 

wordt altijd 
betrokken.

De school is 
steeds eigenaar van 

het proces en  
organiseert de  

extra ondersteuning 
en houdt voortgang bij.

NIVEAU A | BREDE BASIS VAN ONDERSTEUNING

NIVEAU B |   EXTRA ONDERSTEUNING

NIVEAU C |  VERKENNING GESPECIALISEERD ONDERWIJS 

NIVEAU D |  AANVRAAG TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

Zorg in de groep

Interne zorgroute

Evaluatie interne 
zorgroute 

Voorbereiding 
ondersteuningsteam, 
digitaal portaal SWV invullen

Ondersteunings 
Team 

Opstellen van een 
ontwikkelingsperspectief 
plan

Uitvoering handelingsdeel 
ontwikkelingsperspectief 
plan

Evaluatie van het 
handelingsdeel 

Weging van
criteria

Oriëntatie op Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) en/of 
Speciaal Onderwijs (SO)

Betrekken 
plaatsingsdeskundige

Streven 
naar 
unanimiteit

Advies eerste deskundige

Advies tweede deskundige in de 
TLV-commissie

Beoordeling directeur/
bestuurder SWV Amstelronde

Afgifte Toelaatbaarheids- 
verklaring

stap 1

stap 4

stap 1

stap 6

stap 1
stap 6
stap 9

stap 6

stap 10

unaniem > stap 13

niet unaniem > stap 10

BEELD VAN 2021

Cijfers van 2021

Deskundigheidsbevordering

Amstelronde 
IN HET NIEUWS

Amstelronde heeft een 
voorbeeldfunctie 
met de onafhankelijke 
Raad van Toezicht  
en een directeur- 
bestuurder. Steunpunt 
passend onderwijs 
schreef daarover. 
Lees het hier 
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Amstelrondedag
'Op weg naar inclusiever 
onderwijs'. 


lezing Micha de Winter


ervaringsdeskundige


inspirerend voorbeeld  
de '4 tot 12 school'

Externe factoren 
DIE EEN ROL SPEELDEN

SWV PO Haarlemmer-
meer, SWV VO Amstel-
land en de Meerlanden 
en SWV Amstelronde
slaan de handen  
ineen om een ouder-
steunpunt op te 
zetten. 

Trainingen  en 
deskundigheids-
bevordering 
blijft onder de 
aandacht.


Training in omgaan met 
moeilijk verstaanbaar ge-
drag en gespreksvoering 
met ouders.


Intervisie voor IBérs en 
nu ook voor directeuren.
'Dezelfde taal spreken' van 
onderwijs en partners 
er omheen is belangrijk, 
blijkt uit de bijeenkom-
sten.

6 thuiszitters 
Gemiddeld zijn er  
6 thuiszitters, die wel in 
beeld zijn en waarvoor 
zo goed mogelijk een 
traject uitgezet wordt. 
Dat is vaak een combina-
tie van jeugdhulp, dagbe-
steding en een paar uren 
onderwijs.

Uitgaven 

64% Zware ondersteuning  
31% Lichte ondersteuning 
3% Inkomend grensverkeer
2% RVS Hoogbegaafdheid 
 (inclusief SWV VO-deel). 

Inkomsten 
9,2 miljoen 

2,71%* 
van de kinderen neemt 
deel aan speciaal  
basisonderwijs.  
Landelijk is dat 2,46%.

1,04%
van de kinderen neemt 
deel aan speciaal  
onderwijs. Landelijk is 
dat 1,77%.

Deskundigheid 
VAN SO NAAR 

REGULIER ONDERWIJS

Orion biedt extra  
ondersteuning en zet 
expertise in. Nu ook TOS 
expertise.

Het SBO levert ook 
meer expertise aan 
regulier onderwijs door 
observatie- en begelei-
dingstraject uit te voeren. 
Scholen zijn zeer tevre-
den over deze steun. 
Over 2 jaren wordt dit 
geëvalueerd.

Projecten 
EN PILOTS

Evaluatie
Alle projecten en 
pilots zijn in het afgelo-
pen jaar geëvalueerd en 
nieuwe doelen  
werden opgesteld.

Voorbeelden 

de pilot het juiste voor 
ieder kind in de wijk 
Middenhoven 


Elementa voor dubbel 
bijzondere hoogbegaafde 
leerlingen wordt na de 
pilotfase voortgezet


Inzet van onderwijs op 
KDV Lotusbloem en 
Nifterlaken voor minder 
begaafden.
Nifterlake wordt vanaf 
dit jaar uitgevoerd door 
4 SWV's gezamenlijk

De onder- 
steuningsroute 
vastgelegd 
De route is in kaart  
gebracht en vastgelegd. 
Ook in beeld. 
Bekijk het hier 

Het deelnamepercentage neemt in de loop van jaren licht toe.

corona lerarentekort 
neemt toe

internationa- 
lisering 

van de regio

Nieuwe ontwikkelingen

64%
ZWAAR

31%
LICHT

In het schooljaar 2020-2021

JAAR
SBO 

AMSTEL-
RONDE

SBO 
LANDE-

LIJK

SO 
AMSTEL-
RONDE

SO 
LANDE-

LIJK

2016 2,43% 2,31% 0,82% 1,58%

2017 2,65% 2,34% 0,86% 1,62%

2018 2,77% 2,42% 0,82% 1,67%

2019 2,70% 2,49% 0,99% 1,74%

2020 2,59% 2,51% 0,96% 1,77%

2021 2,71% 2,46% 1,04% 1,77%

* Amstelonde heeft relatief veel grensverkeer, daardoor is het werkelijke percentage lager.

Ruim 4 miljoen
naar het regulier 
onderwijs. 

Ruim 3 miljoen 
naar SO/SBO.

Verder aan arrangementen in scholen en bovenschools, projecten 
en pilots, expertise SO en SBO-GO, specialisten, deskundigheids-
bevordering en bureaukosten.

Er zijn 
veel nieuwe 
gezichten
Bij
• Amstelronde
• Bestuurders
• IB-ers en directie

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/inspiratie/als-betrokken-buitenstaander-toezicht-houden/
https://amstelronde.nl/website/professionals/extra-ondersteuning/de-ondersteuningsroute/
https://www.amstelronde.nl
https://amstelronde.nl/website/professionals/extra-ondersteuning/de-ondersteuningsroute/

