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Voorwoord

Voor u ligt het ondersteuningsplan passend onderwijs van het
Samenwerkingsverband Amstelronde.
Bij het Samenwerkingsverband Amstelronde zijn 46
basisscholen aangesloten (waaronder drie scholen voor speciaal
basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs). Zij
hebben zich gecommitteerd om iedere leerling optimaal te
ondersteunen zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en vol
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
Samen zorgen we dat iedere leerling naar school kan en goed
onderwijs krijgt. De scholen binnen de regio werken met elkaar
samen om het onderwijs en de ondersteuning goed te laten
aansluiten bij de grote diversiteit aan behoeften van leerlingen.
Bij het realiseren van onze ambities werken wij samen met de
jeugdhulp en het voortgezet onderwijs.
Dit ondersteuningsplan beschrijft hoe we de komende vier jaar
werken aan de realisatie van passend onderwijs. Dit hebben we
uitgewerkt in doelstellingen, enerzijds over de wijze waarop
de scholen samen met partners inhoud geven aan passend
onderwijs en anderzijds over de wijze waarop Amstelronde
hen daarbij ondersteunt. Jaarlijks bekijken we of op basis van
nieuwe inzichten en praktijkervaringen het ondersteuningsplan
wordt aangepast. Eén keer per twee jaar toetsen we aan de hand
van het in 2017 vastgestelde kwaliteitskader basisondersteuning
1
(zie hoofdstuk 8). Zo zien we gezamenlijk systematisch toe op
de kwaliteit van de gerealiseerde ondersteuning.
De afgelopen maanden is veel werk verzet om samen het
ondersteuningsplan vorm te geven. De uitvoering vraagt veel
inzet en vertrouwen van een ieder die passend onderwijs in
onze regio helpt realiseren. De steun en het vertrouwen van de
ouder(s) van onze leerlingen is daarbij essentieel. Samen werken
we aan goed en passend onderwijs voor alle leerlingen!
Joost van Caam
Bestuurder
maart 2018
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Zie bijlagenboek op www.amstelronde.nl , bijlage 1 kwaliteitskader SWV
Amstelronde

Inleiding

Het Samenwerkingsverband verwijst al jaren, ver voor de invoering van de Wet op
het primair onderwijs (WPO), weinig kinderen naar het speciaal onderwijs. Dat kan
betekenen dat de leerlingen die doorgaans zijn aangewezen op speciaal onderwijs binnen
Amstelronde passende ondersteuning krijgen op de reguliere- en speciale basisscholen. Is
dat ook zo? En wat betekent dat voor onze ambitie voor de komende jaren? Kunnen we de
ondersteuning op de basisscholen versterken, zodat leerlingen nog beter in staat worden
gesteld om het beste uit zichzelf te halen? Voor alle leerlingen en zij die extra aandacht of
extra uitdaging nodig hebben in het bijzonder.
We hebben dat onderzocht door met de scholen in gesprek te gaan. De belangrijkste
uitkomsten zijn:

•
•
•
•
•

Ondersteun de leerkracht bij het verdelen van de aandacht over alle leerlingen
in de klas, dus niet alleen de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.
Zet in op het vergroten van handelingsbekwaamheid van leerkrachten bij de
ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. En bij de preventie en aanpak van
gedragsproblemen in de klas.
Ondersteun en stimuleer kennisdeling tussen de verschillende onderwijssoorten.
Blijf investeren in de samenwerking met de gemeenten, want de scholen ervaren
nu nog een te grote afstand.
Zorg dat de middelen voor passend onderwijs op de scholen worden ingezet, ter
ondersteuning van de leerkracht en de leerlingen.

De komende planperiode gaat hier extra aandacht naar uit.
Om het hoge niveau van basisondersteuning te bereiken, hebben de scholen
ondersteuningsmiddelen gekregen. Dit geeft de scholen financiële en beleidsruimte
om de basisondersteuning vorm te geven, waarbij de vastgestelde kwaliteitsindicatoren
leidend zijn.
Nieuwe governance
De afgelopen planperiode is ook een nieuwe governance ingericht (1 september
2015). De uitvoeringsorganisatie, Stichting Amstelronde, kent een college van bestuur
met een onafhankelijke raad van toezicht. De aangesloten schoolbesturen zijn
vertegenwoordigd in de deelnemersraad en hebben op die manier inspraak in het
strategisch en financieel beleid. De schoolbesturen dragen samen met het college van
bestuur van het Samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid voor realisatie van het
ondersteuningsplan. Zij hebben echter geen toezichthoudende rol.
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Missie, visie
en kernwaarden
Amstelronde

Passend onderwijs gaat over aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en de
wijze waarop dit wordt georganiseerd en gefinancierd. Voor alle leerlingen binnen onze
regio, dus niet alleen voor de ‘zorgleerlingen’. Goed onderwijs voor alle leerlingen is het
uitgangspunt.

2.1 Missie
Thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met passende
ondersteuning voor de leerlingen en leerkrachten en passende
hulp voor leerlingen en ouder(s) die dat nodig hebben.
2.2 Visie
De missie realiseren we door te focussen op onderstaande
punten.
Een stevige basis, kwaliteit doet ertoe
Goede onderwijskwaliteit bereik je onder andere door
als school op de behoeften van de leerlingen in te spelen.
Hierdoor kunnen veel leerlingen regulier, thuisnabij onderwijs
volgen. Het is de leerkracht die het verschil kan maken
door goed om te gaan met de verschillen in de groep. De
leerkracht doet dit onder andere door te differentiëren,
handelings- en opbrengstgericht te werken en zich blijvend te
professionaliseren.
Het versterken van de driehoek ouder-kind-leerkracht wordt
gezien als het fundament voor passend onderwijs. Deze
wordt daarbij ondersteund door de school, het bestuur en het
Samenwerkingsverband.
Ondersteuning van het dagelijkse systeem
Het snel signaleren en formuleren van hulpvragen ten aanzien
van de ontwikkeling van kinderen moet leiden tot passende
ondersteuning en zorg. In de groep, op school, thuis of
in de buurt. Door het snel beschikbaar hebben van deze
ondersteuning en zorg kan passend onderwijs gerealiseerd
worden. Dit doen we op basis van onderwijskundige vragen van
leerkrachten, hulpvragen van leerlingen en opvoedkundige
vragen van ouder(s).
Verbinden in een maatschappelijke context
Verbinding en samenwerking op het niveau van de gemeenten
en het Samenwerkingsverband is erg belangrijk. Want
professionals in de scholen en wijken moeten in staat
worden gesteld om leerlingen, ouder(s) en leerkrachten te
ondersteunen bij het realiseren van een gezonde, veilige
en leerrijke omgeving. Zodat de leerling zich optimaal
kan ontwikkelen. We streven daarom naar daadkrachtige
Ondersteuningsteams in de scholen, die herkenbaar zijn voor
professionals, leerlingen en ouder(s).

‘Ieder kind telt mee’, op weg naar nul thuiszitters
De meeste kinderen kunnen op de reguliere en
gespecialiseerde scholen passend onderwijs krijgen, maar
voor een aantal kinderen is dat nog niet mogelijk. Om voor
alle leerlingen passend onderwijs te organiseren wil het
Samenwerkingsverband ook aansluiten bij de specialistische
zorginstellingen, waar kinderen met een vrijstelling van
de leerplicht verblijven. Zij beschikken nu wellicht over
onvoldoende schoolse vaardigheden om naar het speciaal
onderwijs te gaan, toch wil dat niet zeggen dat instroom of
terugkeer naar het speciaal onderwijs op een later moment
niet mogelijk is. Door maatwerk te leveren willen we recht
doen aan de leer- en ontwikkelmogelijkheden van deze
doelgroep. Ons streven is: er zit geen enkel kind meer thuis,
ieder kind krijgt passend onderwijs, op een school of speciaal
onderwijs of op een speciale zorgvoorziening.
2.3 Kernwaarden
Verbinding, vertrouwen en solidariteit
We zijn in verbinding met onze leerlingen, ouder(s) en
professionals. Dat betekent luisteren naar hun wensen,
aandacht hebben voor hun zorgen en ondersteunen bij het
vinden van een oplossing. We hebben vertrouwen in elkaars
expertise en intenties, door eigenaarschap te tonen en te
kunnen vertrouwen op onderlinge solidariteit. We helpen
elkaar bij het realiseren van goed onderwijs en passende
ondersteuning en laten geen leerling, leerkracht of school
vallen.

“ We zijn in
verbinding met
onze leerlingen,
ouder(s) en
professionals”
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Onze beloften

In de afgelopen planperiode hebben we hard gewerkt aan het realiseren van een
dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Dankzij de start van passend onderwijs
wordt nog beter gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en wordt
meer gefocust op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Geen procedures met
papieren dossiers, maar in gesprek met elkaar over wat een leerling nodig heeft en hoe
de leerkracht daarbij kan worden ondersteund. Deze werkwijze is bepalend geweest voor
het realiseren van de doelen van de afgelopen planperiode. Als we dat de komende jaren
zo willen houden en meer kinderen thuisnabij regulier basisonderwijs willen laten volgen
dan moeten we investeren in de samenwerking tussen de reguliere en speciale (basis)
scholen en het ondersteunen van de leerkrachten in het bijzonder.

De evaluatie2 van de basisondersteuning gaf aan dat met
name hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met opvallend
en agressief gedrag meer aandacht behoeven. Leerkrachten
kunnen dit nu onvoldoende naar wens bieden door gebrek aan
tijd en expertise. We geloven dat zij een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht
doet ertoe! Daarom investeren we hierin. We zetten ook in

2

op het verbeteren van de onderlinge samenwerking binnen
teams, tussen scholen, met het Speciaal Basisonderwijs
(SBO), Speciaal Onderwijs (SO), gemeenten en zorgpartners.
Samen kunnen we slagen in de collectieve opdracht. Om dit te
bereiken hebben het bestuur van Amstelronde, de aangesloten
schoolbesturen, de leerlingen, ouder(s) en leerkrachten de
volgende beloften geformuleerd:

1

We ondersteunen en faciliteren goed onderwijs op alle scholen, dus leerkrachten
voelen zich bekwaam en ondersteund.

2

We bieden een dekkend onderwijs- en ondersteuningsnetwerk voor alle leerlingen in
de basisschoolleeftijd, dus we sluiten niemand uit.

3

We realiseren thuisnabij onderwijs, dus geen onnodig lange reistijden en verplaatsingen.

4

We zetten de ondersteuningsmiddelen zo in dat scholen en hun zorgpartners in staat
worden gesteld om met ouder(s) en leerlingen (handelingsgericht) ondersteuning en
zorg te organiseren. We scheppen de voorwaarden die een goede samenwerking met
gemeenten en zorgpartners mogelijk maakt.

5

Alle kinderen krijgen passend onderwijs, dus er zit geen kind meer thuis.

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 2, Eindevaluatie basisondersteuning 2017
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3.1  Wat betekenen deze beloften?
Hieronder schetsen we per belofte de doelstelling en beoogde resultaten.

1

We ondersteunen en faciliteren goed onderwijs op alle scholen,
dus leerkrachten voelen zich bekwaam en ondersteund

Om kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, wordt geïnvesteerd in:
• Didactische en signalerende kwaliteiten van leerkrachten
• Het nastreven van een goed pedagogisch klimaat met hoge maar realistische verwachtingen
• Een schoolcultuur waarin het benutten van de mogelijkheden van het kind als uitdaging wordt gezien.
Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is de verantwoordelijkheid van de school en het betreffende
schoolbestuur. Het Samenwerkingsverband heeft hierin geen directe verantwoordelijkheid, maar de
gevolgen kunnen wel invloed hebben op het realiseren van onze missie en het waarmaken van de beloften.
Daarom ondersteunt het Samenwerkingsverband scholen en haar besturen die tijdelijk hulp kunnen
gebruiken bij het realiseren van goed onderwijs.

Doelstelling:
Alle leerlingen krijgen goed en uitdagend onderwijs dat bij ze past.
Resultaat:
Alle aangesloten scholen hebben als basale voorwaarde een basisarrangement van de inspectie.

2

We bieden een dekkend onderwijs- en ondersteuningsnetwerk voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd, dus we sluiten niemand uit

In de afgelopen planperiode (2014-2018) hebben de basisscholen inhoud gegeven aan de basisondersteuning voor alle leerlingen en extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hadden. Dat laatste
soms met specialisten binnen de school en soms van buiten. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat
de grens tussen basis- en extra ondersteuning moeilijk aan te geven is. Veel belangrijker is dat we steeds
kindgericht arrangeren en als scholen dat zonder betrokkenheid van het Samenwerkingsverband redden
spreken we over een ‘brede basis’ aan ondersteuning.
Voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften waarbij de ‘brede basis’ niet meer toereikend is en de school
handelingsverlegen raakt, onderzoeken we met een Ondersteuningsteam welke extra ondersteuning
nodig is voor de leerling en leerkracht.
Voor leerlingen die (tijdelijk) zijn aangewezen op speciaal (basis) onderwijs organiseren we een passende
plek op één van de drie SBO scholen of op het SO. In overleg met school, ouder(s) en de onderwijsspecialist
van Amstelronde en het gespecialiseerd onderwijs bepalen we de meest geschikte plek en de benodigde
ondersteuning. Uitgangspunt is en blijft dat de leerling passend onderwijs krijgt en de leerkracht
passende ondersteuning. We willen daarom de komende planperiode meer aandacht en ruimte maken
voor maatwerktrajecten. Verschillende vormen van symbiose onderwijs zullen leiden tot een nog beter
netwerk aan voorzieningen. Daarvoor wordt de samenwerking met de cluster 1,2,3,4 scholen (die in de
vorige planperiode is vormgegeven) geconsolideerd. Enerzijds om de leerlingen die zijn aangewezen op
het speciaal onderwijs van een passende plek te voorzien en anderzijds voor inzet van hun expertise.
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Doelstelling:
•
Alle leerlingen krijgen onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben.
•
Voor elke leerling en leerkracht is snel extra ondersteuning beschikbaar, wanneer dit nodig is.
•
Door samenwerking tussen regulier-, gespecialiseerd onderwijs (symbiose) en zorginstellingen ontstaan
er nieuwe voorzieningen en unieke arrangementen waarbij niet het aanbod maar de specifieke
ondersteuningsvraag van de leerkracht, de leerling en de thuisnabijheid centraal staan.
Resultaat:
•
Alle scholen bieden een brede basis aan ondersteuning, dat staat beschreven in het
schoolondersteuningsprofiel (onderdeel van het schoolplan).
•
Leerlingen krijgen extra ondersteuning in de vorm van een arrangement, dat is gericht op de
onderwijsbehoefte van de leerling en ondersteuningsbehoefte van de leerkracht.
•
Amstelronde heeft een dekkend netwerk aan voorzieningen met een plek voor ieder kind.

3

We realiseren thuisnabij onderwijs,
dus geen onnodig lange reistijden en schoolwisselingen

Om thuisnabij onderwijs te kunnen bieden, gaan de basisscholen onderling samenwerken en afspraken
maken zodat kinderen niet onnodig ver van hun huis naar school hoeven te gaan. De drie huidige SBOscholen gaan intensief samenwerken met het reguliere basisonderwijs en daar hun expertise inzetten
om de ‘brede basis’ te versterken waardoor een plaatsing op het SBO mogelijk kan worden voorkomen.
Daarnaast gaan de SBO scholen intensief samenwerken met de SO scholen en zorgpartners, waardoor
minder kinderen naar het speciaal onderwijs buiten de regio hoeven te gaan. Dit vraagt om verbreding van
de expertise, door scholing van het personeel maar ook om de inzet van specialisten van binnen en buiten
de organisaties. Deze ontwikkeling noemen we de ontwikkeling van SBO naar gespecialiseerd onderwijs
(GO). We vergroten daarmee de mogelijkheid om binnen onze regio thuisnabij passend onderwijs te
krijgen.
Voor kinderen die toch zijn aangewezen op de SO scholen buiten de regio doen we onze uiterste best
om de verblijfsduur zo kort als nodig te laten zijn en de verwijzende school is intensief betrokken bij
de (mogelijke) terugkeer. Het Samenwerkingsverband ondersteunt de SBO en SO scholen inhoudelijk
en financieel bij de realisatie van gespecialiseerd onderwijs. Op het niveau van de leerling bepaalt het
Ondersteuningsteam welke aanvullende ondersteuning een leerling nodig heeft om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen binnen het gespecialiseerd onderwijs. Soms door een aanvullend arrangement en
soms mogelijk in een symbiosetraject met regulier- of speciaal onderwijs en zorg.

Doelstelling:
Alle kinderen volgen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs, geen onnodige schoolwisselingen en lange
reistijden. <3% leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs
Resultaat:
•
Met behulp van de kennis en ervaring van het SBO kunnen kinderen met een ondersteuningsbehoefte op
de reguliere school geholpen worden.
•
Met behulp van het SO en de zorginstellingen kunnen kinderen met een extra ondersteunings- en
zorgbehoefte op het SBO geholpen worden.
•
Met de inzet van extra expertise en middelen worden de SBO scholen gespecialiseerde
onderwijsinstellingen die een passend aanbod organiseren voor kinderen die nu nog zijn aangewezen
zijn op speciaal onderwijs.
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4

We zetten de ondersteuningsmiddelen zo in dat scholen met hun partners in staat worden gesteld om
met ouder(s) en leerlingen (handelingsgericht) ondersteuning en zorg te organiseren. Dus we scheppen
de voorwaarden die een goede samenwerking met gemeenten en zorgpartners mogelijk maakt
Amstelronde bevordert dat scholen de ondersteuning organiseren die nodig is om een goed
passend aanbod te creëren dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen en de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. De toegekende ondersteuningsmiddelen worden volledig
ingezet ten behoeve van passend onderwijs en bieden de scholen voldoende financiële ruimte om dat te
realiseren. De samenwerking met gemeenten en zorgpartners wordt geïntensiveerd. Met de aanwezigheid
van ouder- en kindadviseurs op de scholen ontstaan korte lijnen. Met deze intensievere samenwerking
willen we bereiken dat de gewenste en noodzakelijke ondersteuning en zorg voor leerlingen, ouder(s) en
leerkrachten snel en adequaat kan worden ingezet.
Amstelronde heeft in de afgelopen planperiode ondersteuning geboden door het faciliteren van pilots
om deze geïntegreerde werkwijze uit te kunnen voeren. Amstelronde zal dit de komende planperiode
blijven ondersteunen en daartoe ook middelen inzetten om het Ondersteuningsteam op school verder te
professionaliseren.
Doelstelling:
Ondersteuning en zorg worden ingezet als dat nodig is, geen wachtlijsten of onnodige vertragingen
Resultaat:
•
Alle scholen zijn in staat om een Ondersteuningsteam adequaat, efficiënt en resultaatgericht te
organiseren, waarbij de driehoek leerkracht, ouder(s) en leerling optimaal wordt benut.
•
Op alle scholen werken de ouder-kind coaches/adviseurs met de intern begeleiders, leerkrachten en
ouder(s) samen aan passend onderwijs en effectieve jeugdhulp. Integrale zorgteams, van onderwijs- en
zorgprofessionals die samen met de ouder(s) de verantwoordelijkheid dragen over het welzijn en de
ontwikkeling van kinderen, zijn de toekomst!

5

Alle kinderen krijgen passend onderwijs
Dus er zit geen kind meer thuis

Geen kind meer thuis betekent dat er voor alle kinderen passend onderwijs en/of zorg is georganiseerd.
Op het reguliere onderwijs, het gespecialiseerde onderwijs of bij zorginstellingen. Dat begint dus al bij de
start in het onderwijs binnen Amstelronde. We heten kinderen en hun ouder(s) welkom en zoeken samen
naar de passende plek voor een kind, op de basisschool waar de leerling wordt aangemeld of op een vorm
van gespecialiseerd onderwijs. Voor sommige kinderen is de zorginstelling waar zij dagelijks heen gaan
de beste plek om zich te ontwikkelen. Samen met het gespecialiseerd onderwijs en de zorginstellingen
bieden we ook voor deze kinderen onderwijs op maat. Een vrijstelling van de leerplicht op basis van een
medische beperking (art. 5 onder a. van de leerplichtwet) is voor ons niet langer reden voor onthouding
van onderwijs, hoe beperkt en kleinschalig het aanbod ook kan zijn.
Leerlingen die veelvuldig worden ziekgemeld missen teveel onderwijs en de opgelopen achterstand kan
grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Ondanks het feit dat hier geen sprake is van
ongeoorloofd verzuim is het wel belangrijk om daar iets aan te doen. In samenwerking met de GGD en
gemeenten gaan we een plan maken voor het terugdringen van onnodig ziekteverzuim en maatwerk
bieden wanneer de gezondheid de schoolgang belemmert.
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Leerlingen mogen niet langer de dupe worden van een verstoorde samenwerking tussen ouder(s) en school.
Dit bleek in de vorige planperiode de belangrijkste reden voor thuiszitten. Het Samenwerkingsverband gaat
samen met ouder(s), school en gemeente op zoek naar een passende oplossing. Mocht deze onverhoopt
niet gevonden worden dan heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband doorzettingsmacht om een
passende plek te organiseren.

Doelstelling:
Er is een sluitende aanpak voor schoolverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd. Een effectieve samenwerking van
de scholen met de ouder(s), de schoolarts, leerplicht en het Samenwerkingsverband.
Resultaat:
Amstelronde kent vanaf 2018 geen thuiszitters meer, alle kinderen krijgen een vorm van passend onderwijs,
ook bij ernstige beperkingen.
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En hoe realiseren we dat?
De inrichting van passend
onderwijs

In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop we een samenhangend en dekkend
geheel van ondersteuningsvoorzieningen hebben ingericht en waar nodig nog het
aanbod gaan uitbreiden. Van preventieve maatregelen en goede signalering (de brede
basis) tot aan een extra arrangement of toeleiding naar gespecialiseerd onderwijs (de
route).

Binnen Amstelronde bieden de reguliere basisscholen zelf
een brede basis aan ondersteuning, vaak in samenwerking
met ouder(s) en externe partners. Wanneer de ondersteuning
voor een bepaalde leerling niet voldoende resultaat oplevert
organiseert de school een Ondersteuningsteam (OT) en wordt
bekeken welke aanvullende of extra ondersteuning nodig
is voor de leerling en de leerkracht. We bekijken hoe dat in
de eigen groep of op de eigen school kan worden geboden,
of dat het beter is om tijdelijk naar een andere school te
gaan. Niet iedere school schakelt op hetzelfde punt het
Ondersteuningsteam in, dat is in onderstaande figuur zichtbaar
gemaakt met een gekartelde lijn. Soms kan een reguliere
school niet de ondersteuning bieden die een leerling nodig
heeft en bekijkt het Ondersteuningsteam of een verwijzing naar
een andere reguliere school of het gespecialiseerd onderwijs
(SO of SBO) noodzakelijk is. In dat laatste geval vraagt het
Ondersteuningsteam een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
aan (figuur 1).
4.1 Start op school, de zorgplicht
De zorgplicht ligt bij het bevoegd gezag van de school en is
van toepassing op leerlingen die mogelijk extra ondersteuning
nodig hebben. Als een school geen passende onderwijsplek
kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat de leerling op een
andere school kan worden geplaatst. Om de zorgplicht
waar te kunnen maken moeten alle scholen binnen het
Samenwerkingsverband met elkaar en vervolgens ook
met het Samenwerkingsverband VO samenwerken. Deze
samenwerking is niet vrijblijvend. Doel is om gezamenlijk een
dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te
bieden. Zodat leerlingen, al dan niet met extra ondersteuning,
een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.
In de wet passend onderwijs is vastgelegd dat ouder(s) hun
kind schriftelijk aanmelden bij de school van hun voorkeur.
Dit doen zij minimaal tien weken voordat zij plaatsing op een
basisschool willen. Op dat moment begint voor de school
de zorgplicht. Wanneer ouder(s) vermoeden dat hun kind
extra ondersteuning nodig heeft geven ouder(s) dit aan bij
de school. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs
vormt die informatie, eventueel aangevuld met informatie

3

vanuit de voorschoolse periode, de belangrijkste basis voor
de school van voorkeur om vast te stellen of een kind extra
ondersteuning nodig heeft.
Volgens de wet moet de school binnen zes weken beslissen of
de leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal
met maximaal vier weken worden verlengd.
Als een school de leerling niet kan toelaten, moet de school (of
het schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere
school zoeken. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn
of een school voor gespecialiseerd onderwijs. Daarvoor is wel
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Als de school daar
binnen 10 weken niet in slaagt dan moet zij de leerling toch
plaatsen.
Tot dusver de wettelijke bepalingen, binnen Amstelronde
hebben we aanvullende afspraken3 gemaakt. De gezamenlijke
schoolbesturen en het bestuur van het Samenwerkingsverband
hebben besloten dat een mondelinge aanmelding van ouder(s)
op een school volstaat om de zorgplicht in te laten gaan. We
hebben namelijk het gezamenlijke doel om alle kinderen van
een passende onderwijsplek te voorzien. Alleen wanneer de
groep waarvoor de leerling wordt aangemeld vol is, mag de
school de ouder(s) doorverwijzen. Vol betekent dat de school
aan ouder(s) kan aantonen dat de maximale groepsgrootte,
zoals vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel, is bereikt.
De schoolbesturen hebben met de gemeenten afspraken
gemaakt over voorrang bij plaatsing op een reguliere school
en deze vastgelegd in het gemeentelijke plaatsingsbeleid
om te voorkomen dat in bepaalde wijken een tekort aan
onderwijsplekken ontstaan.
Voor leerlingen waarvan, voordat ze naar de basisschool
gaan, bekend is dat ze extra ondersteuning nodig hebben
(bijvoorbeeld omdat ze van geboorte af aan al extra zorg
nodig hebben en in een Medisch Kinderdagverblijf (MKD)
opgevangen worden) kunnen de ouder(s) of zorgverleners
een aanmelding doen bij het gespecialiseerd onderwijs
of het Samenwerkingsverband. We organiseren dan een
Ondersteuningsteam die de rechtstreekse toelating tot het
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs mogelijk maakt.

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 3, Verruiming 10-weken regeling
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4.2 De brede basis (basisondersteuning), het aanbod
Wettelijk is vastgesteld dat het Samenwerkingsverband
een niveau van basisondersteuning vaststelt in het
ondersteuningsplan. Deze wet biedt ons de ruimte om een
eigen invulling te geven aan de afspraken over het niveau
daarvan. De basisondersteuning zorgt dat ouder(s) weten wat
zij tenminste van iedere school in de regio mogen verwachten
van het onderwijs en de ondersteuning.

organiseert zij een Ondersteuningsteam. In gezamenlijkheid
kan dan worden besloten dat extra ondersteuning
noodzakelijk is. Voor alle vormen van onderwijsondersteuning
die de basisondersteuning overstijgen hanteren we het
begrip ‘extra ondersteuning’. Alle scholen, dus ook de
scholen voor gespecialiseerd onderwijs, hebben in hun
schoolondersteuningsprofiel5 (SOP) beschreven wat zij onder
de brede basisondersteuning verstaan.

In Amstelronde hebben we als basale voorwaarde gesteld dat
alle scholen tenminste een voldoende als kwaliteitsoordeel
hebben gekregen van de onderwijsinspectie4. Het bestuur
en de directeur van de school zijn verantwoordelijk voor
deze basiskwaliteit die het fundament vormen voor passend
onderwijs. De brede basis aan ondersteuning die alle scholen
bieden gaat over het geheel van interventies die voor het
overgrote deel van de leerlingen het onderwijsleerproces en
de sociaal- emotionele ontwikkeling stimuleren. Bij sommige
scholen is die benodigde expertise in school aanwezig en bij
andere scholen wordt die expertise door externe specialisten
uitgevoerd. Het betreft altijd interventies die bijdragen aan
een positief didactisch en pedagogisch leerklimaat. Een hoog
niveau van deze basisondersteuning laat onverlet dat een
deel van de leerlingen meer ondersteuning en/of jeugdhulp
nodig heeft. Zij kunnen gebruik maken van onderwijs- en
zorgaanbod dat de school zoveel mogelijk zelf organiseert.
Wanneer de school in samenwerking met de zorgpartners
niet meer slaagt in het realiseren van passend onderwijs voor
de leerling en passende ondersteuning voor de leerkracht

Om het hoge niveau van basisondersteuning te kunnen
bereiken, hebben de scholen ondersteuningsmiddelen
gekregen. Het geeft de scholen financiële en beleidsruimte om
de basisondersteuning vorm te geven waarbij de vastgestelde
kwaliteitsindicatoren leidend zijn.
4.3 Extra ondersteuning, het aanbod
We hebben in Amstelronde afgesproken dat de grens tussen
basisondersteuning en extra ondersteuning wordt bepaald
door het Ondersteuningsteam. De extra ondersteuning wordt
georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze kunnen
variëren van licht en tijdelijk tot intensief en langdurend
of structureel van aard. Volgens de uitgangspunten van
Amstelronde zal deze extra ondersteuning zo thuisnabij
mogelijk plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt wordt van
het zelf organiserend vermogen van scholen. Dat kan in de
vorm van extra hulp voor de leerling en/of leerkracht in de
eigen school of door samenwerking met het gespecialiseerd
onderwijs, waarbij de leerling gedeeltelijk of tijdelijk onderwijs
krijgt op het SBO (symbiose, observatiearrangement6).

4

Indien de onderwijsinspectie geen tekortkomingen constateert komt de school in aanmerking voor het basisarrangement.
Zie ook: www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs

5

Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning   
behoeven. Dit mag een onderdeel van het schoolplan zijn (art. 1 WPO, art. 1 WEC, art. 1 WVO)

6

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 4, Flexibele observatie arrangement BAO-SBO

Wanneer sprake is van een meer structurele aard wordt in het
Ondersteuningsteam bepaald of het voor de leerling beter is
om naar het gespecialiseerd onderwijs7 te gaan.
Gespecialiseerd onderwijs
De doorontwikkeling van SBO naar gespecialiseerd onderwijs
is in volle gang. Steeds vaker worden leerlingen met beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden of ernstige gedragsproblemen
op het SBO aangemeld en geplaatst. De drie SBO scholen
hebben daar de afgelopen jaren het onderwijsprogramma op
aangepast.
Sinds de start van het SBO kleuteronderwijs in 2016 kunnen
leerlingen die aangewezen zijn op extra ondersteuning binnen
de regio Passend Onderwijs krijgen. Voorheen werden deze
leerlingen na een korte observatieperiode (JRK-groepen)
verwezen naar het SO.
Er is door de drie SBO scholen de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in de ontwikkeling van gespecialiseerd onderwijs.
Zo is er ingezet op het versterken van het pedagogisch klimaat,
wordt er situationeel en leerlinggericht gearrangeerd en zijn er
specifieke leerroutes ontwikkeld die beter aansluiten bij het
niveau en leerstijlen van de leerlingen.
De grootste uitdaging voor de komende planperiode met
de doorontwikkeling van gespecialiseerd onderwijs is de
diversiteit waar de SBO scholen mee worden geconfronteerd.
Een grote verscheidenheid aan problematiek van leerlingen
en vele verschillende leerroutes vragen om gespecialiseerde
professionals, uit het onderwijs en de zorg.
Samenwerking met het speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die vanwege ernstige
leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke beperkingen of vanwege gedragsstoornissen
extra zorg op school nodig hebben. De leerlingen krijgen
in het speciaal onderwijs specifiek gerichte aandacht en
ondersteuning en volgen het onderwijs in kleinere klassen
dan in het reguliere onderwijs en het speciaal basisonderwijs.
Er zijn aanvullende expertise en voorzieningen aanwezig om
deze leerlingen onderwijs op maat te kunnen bieden.
In Samenwerkingsverband Amstelronde is één school
voor speciaal onderwijs aanwezig, namelijk de Pionier in
Duivendrecht. De Pionier is één van de Bascule Pi-scholen
en verbonden aan academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie de Bascule. Een plaatsing op deze school
is altijd tijdelijk en in de meest voorkomende gevallen

7

“ Sinds de start van het
SBO kleuteronderwijs in
2016 kunnen leerlingen
die aangewezen zijn op
extra ondersteuning
binnen de regio Passend
Onderwijs krijgen.”

Onder gespecialiseerd onderwijs verstaan we het SBO met een verbrede
toelating en het SO.
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gecombineerd met een behandelopname bij de Bascule na
een medische verwijzing. De Pionier heeft binnen haar hoog
specialistisch onderwijsaanbod ook de Beter Passendklas,
een beschermde onderwijs- en zorgvoorziening voor
autistische kinderen die (nog) niet in staat zijn om in een
reguliere SO groep onderwijs te volgen. De meeste leerlingen
uit Amstelronde die naar het speciaal onderwijs gaan, moeten
daarvoor naar SO scholen buiten de regio. Die scholen hebben
van oudsher een bovenregionale functie en werken samen
met meerdere Samenwerkingsverbanden zodat een dekkend
netwerk aan voorzieningen is gegarandeerd alleen niet altijd
thuisnabij. Om deze reden lag het voor de hand dat de drie
SBO scholen zich verder gingen specialiseren en (een deel van)
deze leerlingen thuisnabij passend onderwijs en passende
ondersteuning konden gaan bieden. De samenwerking heeft
de komende planperiode prioriteit.
Bovenschoolse voorzieningen
We kennen momenteel binnen ons Samenwerkingsverband
één tussenvoorziening, de Instapklas van Vrije School Parcival.
Deze voorziening is gespecialiseerd in het bieden van passend
onderwijs aan kinderen met het syndroom van Down en de
groep telt maximaal 12 leerlingen. Het Samenwerkingsverband
ondersteunt de Instapklas financieel door de bekostiging van
deze voorziening. Het is niet zo dat alle kinderen met het
syndroom van Down naar de Instapklas gaan. De afgelopen
planperiode hebben meerdere basisscholen met arrangement
vanuit het Samenwerkingsverband een leerling met het
syndroom van Down geplaatst. Het grootste verschil is de
werkwijze, in de Instapklas zitten de leerlingen bij elkaar in de
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groep en gaan ze delen van de dag of week met eigen werkjes
naar hun leeftijdsgenoten in de reguliere groepen terwijl de
leerlingen op de reguliere scholen met een arrangement
veelal in de reguliere groep werken.
Aanbod hoogbegaafde leerlingen
Binnen het Samenwerkingsverband is nog een groep
leerlingen waar een passend aanbod voor georganiseerd
moet worden, namelijk voor hoogbegaafde leerlingen. Deze
leerlingen zijn nu nog aangewezen op deeltijd voorzieningen
binnen de scholen en schoolbesturen (Plusklassen) of
voorzieningen buiten de regio die zijn gespecialiseerd
in hoogbegaafdheid. De komende planperiode willen
we in gezamenlijkheid een passende voorziening voor
hoogbegaafde leerlingen die onvoldoende profiteren van
het huidige aanbod binnen het Samenwerkingsverband,
ontwikkelen en starten. Een gespecialiseerd onderwijsaanbod
dat recht doet aan hun grote intelligentie en aansluit op hun
sociaal emotionele ontwikkeling. Schooljaar 2017-2018 wordt
in samenwerking met de gemeente Amstelveen een behoefteen haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als doel om deze
passende voorziening vorm te geven.
4.4 Toeleiding naar extra ondersteuning start op de
basisschool, de route
Procedure en voorwaarden – arrangeren op school
We gaan ervan uit dat voor elk kind de meest passende
onderwijsplek en de meest adequate ondersteuning
wordt georganiseerd. Liefst op de eigen school en zo dicht
mogelijk bij huis. De zoektocht naar de meest geschikte plek

Deelname van het kind aan het ondersteuningsteam vindt plaats middels een vooraf gevoerd kindgesprek.

voor ondersteuning begint op de basisschool zelf, door
handelingsgericht te werken (HGW). HGW stelt namelijk de
ondersteuningsbehoefte van leerlingen centraal in plaats van
hun beperking. De eerste stap is dan ook het signaleren van
de (extra) ondersteuningsbehoefte en dit vast te leggen in het
groeidocument.
Groeidocument
Voor elke leerling die volgens de school extra ondersteuning
nodig heeft wordt een groeidocument opgesteld. Het
zorgt ervoor dat in handelingsgerichte termen beschreven
wordt wat een leerling nodig heeft om een volgende stap te
maken in zijn of haar ontwikkeling. In het groeidocument
beschrijft de leerkracht de belemmerende en bevorderende
factoren die van invloed zijn op de onderwijsontwikkeling
van de leerling. Onderdeel van het groeidocument is het
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), daarin beschrijft de
school het verwachte uitstroomniveau van de leerling met
een onderbouwing daarvan. Daarnaast geeft de school aan
in welke mate er voor de leerling wordt afgeweken van het
reguliere onderwijsprogramma en welke interventies zijn
gepleegd, maar niet tot het gewenste effect hebben geleid. De
inhoud van het groeidocument wordt met de ouder(s) en de
leerling besproken en de ouder(s) hebben instemmingsrecht
op het handelingsdeel van het groeidocument.
Ondersteuningsteam
Op het moment dat de leerkracht handelingsverlegen
raakt, wordt de hulp van de intern begeleider ingeschakeld.
Indien ook zij er samen niet uitkomen, wordt een
Ondersteuningsteam (OT) samengesteld. Ouder(s) kunnen
het onderwijsloket raadplegen als er zorgen zijn die
onvoldoende worden erkend. Dit team bestaat altijd uit: de
leerkracht, intern begeleider, ouder(s)/verzorger(s), leerling8
en de onderwijsspecialist van Amstelronde.
Afhankelijk van de hulpvraag kan het OT worden uitgebreid
met hulpverleners, ouder(s) kunnen ook mensen uit hun
netwerk meenemen voor steun. Het Ondersteuningsteam
heeft als taak om oplossingsgericht de ondersteuningsvraag
van de leerling en de leerkracht te verhelderen en op zoek
te gaan naar een passende aanpak. Dat wordt bereikt door
middel van een actieve inbreng van alle deelnemers van dit
overleg. In het onderdeel arrangement wordt beschreven
welke extra ondersteuning nodig wordt geacht voor de
leerling en de leerkracht. Indien bij de ondersteuningsvraag
gedacht wordt aan gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO)
worden deskundigen van de beoogde school uitgenodigd
in het OT. Mocht de uitkomst zijn dat gespecialiseerd
onderwijs de best passende onderwijsplek is dan vraagt het
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Ondersteuningsteam een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
aan. Wanneer dat nog niet duidelijk is kan overwogen worden
om een observatiearrangement in te zetten.
Deskundigenadvies
Het Samenwerkingsverband heeft als wettelijke verplichting
dat er twee deskundigen een uitspraak moeten doen over
de aanvraag TLV. We hebben gekozen voor het inzetten
van een 1e deskundige een onderwijsspecialist van
Amstelronde, de 2e deskundige komt uit het SBO of SO. Deze
deskundige9 heeft veel parate kennis over de onderwijsen ondersteuningsmogelijkheden van de desbetreffende
schoolsoort. De aanwezigheid van de 2e deskundige in
het Ondersteuningsteam biedt ook mogelijkheid om
alternatieven te verkennen die in samenwerking met het
gespecialiseerd onderwijs aangeboden kunnen worden. Tot
slot heeft de aanwezigheid als meerwaarde dat ouder(s) en
leerling na het Ondersteuningsteam geen toelatingstraject op
het gespecialiseerd onderwijs meer hoeven te doorlopen, dat
is in het Ondersteuningsteam al gedaan.
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Per 1 augustus 2014 bepaalt het Ondersteuningsteam of een
leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning en
plaatsing op het gespecialiseerd onderwijs.

Er zijn vier verschillende
toelaatbaarheidsverklaringen:

1

SBO

2

SO Categorie 1
(Zeer moeilijk lerende kinderen,
langdurig zieke kinderen, cluster 4)

3

SO Categorie 2
(Lichamelijk gehandicapte leerlingen)

4

SO Categorie 3
(Meervoudig gehandicapte leerlingen)

Wanneer de conclusie van het Ondersteuningsteam (OT) is
dat een leerling het best geholpen is met plaatsing op het
SBO of het SO wordt de aanvraag voorbereid. Het bestuur
van het Samenwerkingsverband geeft de TLV af na een
procedurele toetsing. Met deze toets wordt gecontroleerd of
alle verplichte en gewenste stappen in het proces op juiste

Deze deskundige, is een kinder- en jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts.
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wijze zijn doorlopen. Met name wordt gekeken of ouder(s) in
voldoende mate betrokken zijn geweest bij de totstandkoming
van de beslissing tot een TLV. Enerzijds wordt hiermee voldaan
aan de wettelijke verplichting en anderzijds wordt hiermee
het vertrouwen in de arrangeercapaciteit van scholen
uitgesproken. Het Samenwerkingsverband geeft een TLV af als
door vier partijen in het overleg overeenstemming is bereikt
en daarvoor getekend is. Dat zijn de school van herkomst,
ouder(s), deskundige van de beoogde SBO of SO school en de
onderwijsspecialist van Amstelronde.
Plaatsing in het speciaal onderwijs zonder TLV
Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is in sommige gevallen
niet nodig. Er zijn kinderen die op medische indicatie verwezen
worden naar een residentiële instelling of een centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. In dat geval is plaatsing op de
aan deze zorginstelling verbonden SO school automatisch
geregeld. Die automatische TLV verloopt zodra de leerling
deze instelling weer verlaat.
In Amstelronde hechten wij veel waarde aan een goede
samenwerking met deze instellingen en SO scholen omdat
de leerlingen na de behandelperiode meestal terugkeren
naar de school van herkomst of mogelijk doorgaan naar een
vorm van gespecialiseerd onderwijs. In alle gevallen is een
goede samenwerking met een overdracht essentieel om de
schoolontwikkeling van de leerling zo goed mogelijk te laten
verlopen. De overdracht en de passende vervolgplek regelen
we in een Ondersteuningsteam.
Terugplaatsing op het (speciaal) basisonderwijs
Een plaatsing op het SO of SBO is bijna altijd tijdelijk. We
bekijken regelmatig met ouder(s), vorige school en huidige
S(B)O school of de leerling de extra ondersteuning van het
gespecialiseerd onderwijs nog nodig heeft. Wanneer het
Ondersteuningsteam van mening is dat terugplaatsing op
het reguliere onderwijs of van SO naar SBO gerechtvaardigd
is, wordt het plan voor deze terugplaatsing gemaakt, waarbij
uiteraard zorgvuldig wordt gekeken wie welke vorm van
ondersteuning nodig heeft (de leerkracht, de leerling, de
ouder(s) en de groep). De terugkeer van een leerling die
een poosje is weg geweest, omdat het niet goed meer ging
op school heeft ook gevolgen gehad voor de groep, daar is
expliciet aandacht voor.
Grensverkeer
Er zijn leerlingen die niet in onze regio wonen en waarvan
de ouder(s) hebben gekozen voor een SBO school in dit
Samenwerkingsverband en omgekeerd kinderen die naar een
SBO school gaan in een ander Samenwerkingsverband. In de
eerste situatie is er sprake van inkomend grensverkeer in de
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tweede situatie is dat uitgaand grensverkeer. We volgen als
Samenwerkingsverband de wettelijke regeling grensverkeer
en ondersteunen ouder(s) bij deze keuze.
4.5 Doorgaande lijn
Om het onderwijsleerproces en de sociale ontwikkeling
van leerlingen optimaal te ondersteunen is het van groot
belang dat we ons niet beperken tot de basisschoolleeftijd.
Door intensieve samenwerking met thuis, de voorschoolse
voorzieningen en het voortgezet onderwijs kunnen we
een doorgaande ontwikkelingslijn garanderen. Helemaal
wanneer kinderen en hun ouder(s) al in de vroege jaren extra
ondersteuning nodig hadden en we ervoor willen zorgen dat
deze lijn op het voortgezet onderwijs door blijft gaan.
Afstemming met voorschoolse voorzieningen
Voor bijna alle kinderen is de start op de basisschool een
ingrijpende gebeurtenis die voor de meeste kinderen
overigens prima verloopt. Voor kinderen die in de
voorschoolse periode al veel zorg en ondersteuning nodig
hadden, is het van belang dat we daar op de basisschool goed
bij aansluiten. Een goede overdracht is in dat geval essentieel.
We zijn daar in de afgelopen planperiode maar deels in
geslaagd. Dit had te maken met het gebrek aan samenwerking
tussen bijvoorbeeld de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)
ofwel de peuterspeelzalen, kinderdagopvangcentra en het
basisonderwijs. Door intensivering van de samenwerking
tussen gemeente, kinderdagopvangcentra, peuterspeelzalen
(VVE) en de basisscholen is daar inmiddels verandering in
gekomen. De ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) lijkt
het beste antwoord te bieden op dit vraagstuk. Omdat de
ontwikkeling van 0-12 jarigen een integrale verantwoordelijk
is van de betrokken partners: ouder(s), voorschoolse
voorziening, basisschool, zorgpartners en gemeente. Het
Samenwerkingsverband wil de komende planperiode blijven
investeren in de ondersteuning van IKC-ontwikkeling.
Overdracht voortgezet onderwijs
Net zoals de start op de basisschool is de overstap naar
voortgezet onderwijs een grote gebeurtenis. Voor leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben, is deze overstap extra
spannend. Het basisonderwijs, waarbij de leerlingen meestal
maar van één tot drie leerkrachten les krijgen, in hetzelfde
lokaal en vaak op dezelfde (beschermde) plek, is nu eenmaal
anders georganiseerd dan het voortgezet onderwijs. Grote
gebouwen met verschillende docenten voor veelal nieuwe
vakken met veel lokaalwisselingen. Het is van groot belang
dat de geboden ondersteuning op de basisschool wordt
‘vertaald’ naar de nieuwe onderwijssituatie op het voortgezet
onderwijs. In een Ondersteuningsteam wordt bepaald hoe
die ondersteuning er op het voorgezet onderwijs uit kan zien,

dit advies gaat met de leerling mee naar de nieuwe school.
Dat wordt dan besproken tijdens de warme overdracht,
een gesprek met beide scholen, de leerling en de ouder(s).
Om de overgang zo optimaal mogelijk te laten verlopen
hebben scholen voor PO en VO afspraken gemaakt die zijn
vastgelegd in de Kernprocedure. Deze zijn vastgelegd door het
Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden10.
Overgang naar het voortgezet onderwijs van SBO en SO
leerlingen
Ouder(s) van leerlingen die op het speciaal basisonderwijs of
speciaal onderwijs zitten en die hun kind willen aanmelden
voor een school die extra ondersteuning kan bieden (zoals
een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs), melden hun
kind aan bij het regioloket van Samenwerkingsverband VO
Amstelland en Meerlanden. We adviseren om dat proces tijdig
te starten omdat de leerlingen een nieuwe TLV nodig hebben
voordat ze geplaatst kunnen worden. Het regioloket is ook
verantwoordelijk voor de afgifte van de TLV praktijkonderwijs
(PRO) voor leerlingen die voor het praktijkonderwijs in
aanmerking komen. Voor een uitgebreide beschrijving van
de wijze waarop Samenwerkingsverband Amstelland en de
Meerlanden VO passend onderwijs heeft ingericht verwijzen
we u naar hun website en het ondersteuningsplan.
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En met wie
realiseren we dat? Onze
samenwerkingspartners

5.1 De ouder(s)
Scholen en ouder(s) hebben elkaar nodig bij het realiseren
van passend onderwijs. Ouder(s) zijn naast opvoeders ook de
belangrijkste ervaringsdeskundigen. Met het erkennen van
hun expertise worden de ouder(s) gelijkwaardige partner bij
de zoektocht naar een passende oplossing. We versterken de
driehoek ouder-leerkracht-leerling door ouder(s) de ruimte
te bieden om mee te denken en mee te praten over de
ondersteuning die zij voor hun kind belangrijk en het meest
wenselijk vinden. Ouder(s) worden actief betrokken bij het
‘handelingsgericht arrangeren’ in het Ondersteuningsteam.
Zij weten wat hun kind nodig heeft. Bij een oplossing die
vooral vanuit de school komt, bestaat de kans dat deze weinig
effectief is. De oplossingsrichting van school en ouder(s) is
namelijk niet altijd gelijk. Juist daarom is de dialoog waarbij
de leerkracht, de ouder(s) en de leerling gezamenlijk ideeën
voor oplossingen mogen aandragen van belang. Zo werkt het
Ondersteuningsteam met school en ouder(s) als belangrijkste
gesprekspartners.
5.2 Onderwijspartners
Samen met onderwijspartners maken we passend onderwijs
mogelijk, het Samenwerkingsverband blijft hierop inzetten.
Expertisecentrum Orion
De adviseurs passend onderwijs (voorheen ambulant
begeleiders) zijn in dienst getreden bij Expertisecentrum Orion.
Het bestuur van het Samenwerkingsverband is namelijk van
mening dat deze expertise het beste geboden kan worden
vanuit de speciaal onderwijspraktijk en expertisecentrum
Orion staat daarvoor garant. Het Samenwerkingsverband
koopt een vaste hoeveelheid uren begeleiding, training en
coaching in. Deze uren zijn over de scholen verdeeld (door
middel van strippenkaarten). De scholen maken zelf met het
expertisecentrum afspraken over welke vorm van ondersteuning
zij willen inzetten. De looptijd van de overeenkomst voorziet
in de wettelijke verplichtingen in het kader van de Tripartiete
overeenkomst.

Bij het inrichten van hulp en zorg voor
jeugd gaan de gemeenten in de regio
Amstelronde uit van:

Eigen kracht van ouder(s),
kinderen en hun sociale
omgeving als basis

Ondersteunen in plaats
van overnemen

Hulp inzetten in de directe
leefomgeving

Snelheid maken door
minder schakels en
minder gezichten

SBO scholen en SO de Pionier
De samenwerkende SBO scholen en SO de Pionier zullen de
komende planperiode de scholen bijstaan bij de inrichting en
vormgeving van arrangementen op de basisschool of samen
met de basisscholen vormen van symbiose ontwikkelen.
Met specifieke praktijkkennis en ervaring gaan de SBO en
SO scholen de leerkrachten coachen, als onderdeel van de
doorontwikkeling SBO naar gespecialiseerd onderwijs.
5.3 De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en
Uithoorn
De gezamenlijke opgave van de gemeenten en het
Samenwerkingsverband is om zo veel mogelijk leerlingen zo
goed mogelijk te begeleiden, zodat ze later zo veel mogelijk
zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. De
gemeenten zijn sinds de decentralisatie van de jeugdhulp in
2015 verantwoordelijk voor het hele jeugddomein. Dit bood
nieuwe mogelijkheden voor het maken van verbindingen
tussen de zorg en het onderwijs. Het vraagt dat we op een
andere manier werken en creatieve verbindingen leggen.
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De meeste kinderen groeien veilig op en gaan goed op
school, maar dat is niet voor iedereen zo. Ongeveer 15%
van de kinderen heeft jeugdhulp nodig en ongeveer 5% van
de leerlingen heeft extra ondersteuning op school nodig.
Jeugdhulp is onderverdeeld in preventieve jeugdhulp, vooral
ter voorkoming van grotere problemen bij het opgroeien en
geïndiceerde jeugdhulp en zorg. Er is dan meestal sprake
van intensievere hulp en zorg. De geboden zorg kan variëren
van wijkteams die hulp bieden bij opvoeden en opgroeien,
specialisten die worden ingezet bij complexere problemen
tot hele intensieve hulp thuis of bij instellingen. De vier
gemeenten binnen Amstelronde voeren de geïndiceerde
jeugdhulp niet zelf uit. Daarvoor hebben ze afspraken gemaakt
met verschillende aanbieders die zijn gespecialiseerd op
verschillende domeinen zoals, jeugd- en opvoedhulp, kinderen jeugdpsychiatrie, gespecialiseerde kinderopvang, enz.
Wanneer een kind en/of de ouder(s) in aanmerking komen
voor geïndiceerde zorg of hulp wordt hun aanvraag
beoordeeld door medewerkers van de gemeente. We hebben
de afgelopen planperiode geconstateerd dat deze stap voor
veel ouder(s) als een behoorlijke hindernis wordt beschouwd.
In de gemeente Aalsmeer en Amstelveen hebben we met
verschillende pilots een andere werkwijze uitgeprobeerd. De
medewerker van de gemeente werd aan een school gekoppeld
en was daar aanwezig om vragen van ouder(s) en school te
beantwoorden, om lichte en preventieve hulp te bieden en
om scholen te ondersteunen bij het signaleren en bespreken
van zorgen over de ontwikkeling van een leerling. Voorwaarde
voor de gemeenten was dat de regie over de toewijzing
van hulp en zorg bij hen zou blijven. Deze pilots hebben in
Aalsmeer en Amstelveen geleid tot een herinrichting van de
preventieve jeugdhulp. Naar voorbeeld van Ouder-Amstel en
Uithoorn heeft iedere school vanaf 1 januari 2018 een ouderen kindadviseur.
Ouder- en kindadviseur11
Door intensieve samenwerking tussen de gemeenten en
het onderwijs is deze rol tot stand gekomen en is een lang
gekoesterde wens van de scholen in vervulling gegaan. Niet
langer heeft de school met alle verschillende disciplines
uit de zorg en hulpverlening te maken, maar samen met de
ouder- en kindadviseur (die op school aanwezig is) wordt
gekeken wat nodig is. Zoals: het adviseren en afstemmen

met de leerkrachten en intern begeleiders, lichte hulp bieden
aan ouder(s) en leerlingen tot het indiceren12 en organiseren
van intensievere zorg en hulp. Wanneer er zorgen zijn over de
ontwikkeling van een leerling op school en thuis dan sluit de
ouder-kindadviseur aan bij het Ondersteuningsteam [1].
Leerplicht
Bij de start van passend onderwijs in 2014 was het reduceren
van het aantal thuiszitters één van de belangrijkste doelen.
Voor de komende planperiode hebben we de belofte gedaan
om geen thuiszitters meer te hebben. Dat betekent voor ons
dat geen enkele leerling die onder de definitie van thuiszitter
valt thuis zit en daarnaast ook de leerlingen die met een
ontheffing van de leerplicht (art 5 onder a) thuis verblijven
in plaats van op een kinderdagcentrum. We werken daarom
intensief met leerplichtambtenaren van de vier gemeenten
samen om deze belofte te realiseren.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de Leerplichtwet en daarnaast hebben we gezamenlijke
afspraken over de wijze van samenwerken bij thuiszitters13.
We organiseren dan bijvoorbeeld een thuiszitters-OT waar de
leerplichtambtenaar bij aanwezig is.
In de cases van de afgelopen planperiode was er bij thuiszitters
meestal sprake van een vertrouwensbreuk tussen ouder(s) en
school waar dan vervolgens de leerlingen de dupe van waren.
De zoektocht naar een andere school verliep vaak moeizaam,
omdat de ouder(s) en school niet meer tot een goede
samenwerking kwamen. Sinds 1 augustus 2016 heeft het
bestuur van het Samenwerkingsverband doorzettingsmacht.
Dat betekent dat er een nieuwe school kan worden
aangewezen die de leerling moet plaatsen. Ouder(s) zullen dit
aanbod moeten accepteren. De gemeente ziet erop toe dat de
leerling weer naar school gaat.
Leerlingenvervoer
De
gemeenten
zijn
verantwoordelijk
voor
het
leerlingenvervoer14. Het gaat om vervoer van leerlingen
naar het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs, die
vanwege een beperking of handicap niet zelfstandig van het
openbaar vervoer gebruik kunnen maken. In het speciaal
onderwijs heeft iedere leerling recht op leerlingenvervoer.
De gemeenten hebben met Amstelronde afspraken gemaakt

11

De rol ouder- en kindadviseurs (jeugdhulpverleners in Amstelveen en Aalsmeer, ouder- kindcoaches in Ouder-Amstel) verschilt per gemeente.

12

Het afgeven van een beschikking voor specialistische hulp is in de 4 gemeenten binnen Amstelronde niet op een eenduidige wijze
georganiseerd. Vooralsnog gaan de zorgloketten en niet de ouder- en kindadviseurs over deze verwijzingen.

13

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 5, Protocol voorkoming en terugdringing van thuiszitters

14

De gemeenten hebben de richtlijnen voor het aanvragen van leerlingenvervoer vastgelegd in een verordening leerlingenververvoer. Deze
     zijn te vinden op de website van de betreffende gemeente.
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“ De gemeenten hebben
voor de uitvoering
van zorg en jeugdhulp
contracten afgesloten
met zorgverleners en
jeugdhulpinstanties”

over het leerlingenvervoer. In het Ondersteuningsteam wordt
bepaald wat de best passende onderwijsplek en beoogde
school voor speciaal (basis) onderwijs is. Hierbij wordt de
dichtstbijzijnde toegankelijke school gekozen. De ouder(s)/
verzorgers doen vervolgens de aanvraag leerlingenvervoer en
het Ondersteuningsteam verzorgt een onderbouwing, waarbij
we leerlingen maximaal stimuleren in hun zelfstandigheid.
Dyslexiezorg
Dyslexiezorg is de vaststelling (diagnose) en behandeling van
ernstige dyslexie en valt onder de Jeugdwet. De gemeenten
zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze zorg is noodzakelijk
wanneer de begeleiding door school niet voldoende is en als
diagnostisch onderzoek uitwijst dat aanvullende specialistische
behandeling nodig is. Deze dyslexiezorg wordt geboden door
een behandelaar: een jeugdpsycholoog of orthopedagoog
met kennis van dyslexie. De scholen zijn verantwoordelijk
voor de signalering en hebben met de invoering van passend
onderwijs een grotere verantwoordelijkheid gekregen in de
begeleiding van leerlingen met leerstoornissen, zoals dyslexie.
Hierdoor zouden leerlingen minder snel doorverwezen
worden naar dyslexiezorg. Dit is de afgelopen planperiode
nog niet gelukt en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de
komende planperiode. In samenwerking met de gemeenten
gaan scholen de begeleiding en behandeling beter op elkaar
afstemmen.
Internationalisering
De scholen en de gemeente hebben op verschillende wijze
inhoud gegeven aan taalonderwijs voor nieuwkomers. Het
Samenwerkingsverband is de afgelopen planperiode betrokken
geweest bij de ondersteuningsvragen vanuit de verschillende
nieuwkomersklassen. De snel en sterk veranderende
leerlingpopulatie binnen het Samenwerkingsverband vraagt
om extra aandacht en intensivering van de samenwerking.

Welke rol het Samenwerkingsverband hierbij kan gaan
spelen in de nabije toekomst is onderwerp van gesprek in de
verschillende LEA [1].
5.4 Zorg- en jeugdhulppartners
De gemeenten hebben voor de uitvoering van zorg en
jeugdhulp contracten afgesloten met zorgverleners en
jeugdhulpinstanties. Wanneer ouder(s) en/of leerlingen hulp
of zorg krijgen toegewezen is dat meestal door één van deze
gecontracteerde partijen. Een uitzondering daargelaten,
bijvoorbeeld bij persoonsgebonden budgetten (PGB) en
doorverwijzingen naar specialistische instellingen met een
specifieke behandeling en landelijke functie. We hopen in de
komende beleidsperiode, daar waar het de samenwerking met
het onderwijs raakt, betrokken te worden bij deze inkoop van
zorg en jeugdhulp en de samenwerking te gaan versterken. We
hebben elkaar namelijk hard nodig bij enerzijds het realiseren
van passend onderwijs en anderzijds effectieve jeugdhulp en
goede zorg, zodat opgroeien en leren in veiligheid mogelijk is
en onze kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.
Voorschoolse educatie (VVE)
Kinderen
die
op
basis
van
een
dreigende
ontwikkelingsachterstand worden verwezen naar trajecten
op de voorschool (peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf)
hebben groot belang bij een doorgaande ontwikkellijn.
Daarom is een goede afstemming tussen de voorschoolse
voorziening en basisschool essentieel. Om een goede
overdracht en doorgaande lijn te garanderen wordt in de
komende planperiode intensief samengewerkt met ouder(s)
en professionals. Deze leerlingen verdienen een goede start
op de basisschool, het is daarom van groot belang dat de
school een goed beeld heeft van de ondersteuningsbehoefte
van de leerling voor de vroegschoolse fase. Daartoe kan de
basisschool een Ondersteuningsteam organiseren.

[1] Lokaal educatieve agenda, overleg tussen gemeente met de onderwijsbestuurders.
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Integraal Kindcentrum (IKC)
We hebben binnen Amstelronde een paar IKC’s, basisscholen
die intensief samenwerken met de in hetzelfde gebouw
gehuisveste zorgverleners, zoals de kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang, gezondheidszorg en hulpverlening.
Een centrum waar kinderen van nul tot einde basisschool
onderwijs en zorg en de ouder(s) zorg en opvoedhulp krijgen.
Door de onderwijs- en zorgpartners onder één dak te
huisvesten wordt de samenwerking vergemakkelijkt maar niet
vanzelfsprekend. Daar moeten de betrokken professionals
en ouder(s) samen voor zorgen. We willen de komende
planperiode de ontwikkeling van IKC’s onderzoeken en
versterken, in samenwerking met de betrokken gemeenten.
Specialistische jeugdhulp
Sinds de start van de transitie jeugdhulp hebben de
gemeenten en haar zorgpartners veel tijd en energie besteed
aan het realiseren van passende zorg en hulp, zo ook de
specialistische hulp. Het onderwijs is daar niet bij betrokken
geweest. Gevolg daarvan was dat de afstemming tussen
de gemeenten, haar zorgpartners en de scholen moeizaam
verliep. Scholen en ouder(s) ervoeren onduidelijkheid over
de weg naar deze geïndiceerde en specialistische hulp en
werden geconfronteerd met wachtlijsten. De gemeenten in
onze regio hebben vervolgens deze wachtlijsten aangepakt
door meer budget beschikbaar te stellen of door tijdelijk
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andere zorg en hulp in te zetten. De afgelopen jaren hebben
de wethouder(s), beleidadviseurs en jeugdhulpverleners
nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs gezocht. Van
bestuursvergadering tot deelname aan Ondersteuningsteams.
Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Alle scholen in
Amstelronde hebben aangegeven dat de samenwerking met
zorgverleners van essentieel belang is om goed onderwijs en
passende ondersteuning te bieden. We hebben dan ook de
wens om in de komende planperiode de zorg- en hulpverlening
intensiever bij het onderwijsleerproces te betrekken. Voor
individuele leerlingen met een zorgbehoefte en rond speciale
scholen met specifieke doelgroepen.
De ouder- en kindadviseur kan als brede generalist een goede
verbinder zijn tussen de specialistische zorg, ouder(s) en de
school om tot een goede afstemming van zorg en onderwijs te
komen. De nieuwe werkwijze voor de specialistische jeugdhulp,
die per 1 januari 2018 van start is gegaan, zal bijdragen aan een
versterking van de samenwerking. Voortaan staat de integrale
ondersteuningsbehoefte van het kind of gezin centraal en
wordt hulp in samenhang met andere leefdomeinen geboden,
dus ook met het onderwijs. De aanbieders van specialistische

jeugdhulp hebben met de gemeenten uit de voormalige
stadsregio, dus ook binnen Amstelronde, resultaatgerichte
afspraken gemaakt. Een aanbieder is de hoofdaannemer en
verantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat.
Meldcode kindermishandeling
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit
soort geweld. Bijvoorbeeld intern begeleiders, leerkrachten
en andere medewerkers van de scholen. Sinds 1 juli 2013
zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij
vermoedens van geweld in huiselijke kring. De overheid heeft
de minimumeisen waaraan de meldcode moet voldoen
aangepast. Vanaf 1 januari 2019 geldt ook de eis dat er
een afwegingskader in stap 5 van de meldcode moet zijn.

Hiermee kunnen professionals beter beoordelen of er sprake
is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige
kindermishandeling.
Blijkt uit het afwegingskader dat sprake is van (een vermoeden
van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling?
Dan wordt van de professional verwacht dat hij dit meldt bij
Veilig Thuis. Het doel hiervan is dat (vermoedens van) ernstig
huiselijk geweld en ernstige kindermishandeling bij Veilig
Thuis bekend zijn. En dat Veilig Thuis een veiligheidstoets
kan uitvoeren. De wijziging in de meldcode heeft tot gevolg
dat alle professionals voor 1 januari 2019 moeten zijn
geschoold in het gebruik van de meldcode en signaleren van
kindermishandeling.
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Organisatie van het
Samenwerkingsverband

We hebben binnen Amstelronde bij de inrichting van passend onderwijs gekozen voor
het schoolmodel. Dat betekent voor ons dat de leerkrachten, zij die dagelijks inhoud
geven aan passend onderwijs, optimaal toegerust moeten worden om goed onderwijs
en passende ondersteuning te bieden. Daarom heeft Amstelronde bij de oprichting
gekozen voor een model dat de scholen maximale invloed geeft bij de inrichting van het
onderwijs en de uitvoering van het ondersteuningsplan. De keuze voor kleinere klassen,
onderwijsassistenten of specialisten ter ondersteuning van de leerkrachten, of het
realiseren van speciale voorzieningen binnen de school, is aan de school zelf. Omdat we
in Amstelronde de context (deze leerling, deze leerkracht en deze groep) waarbinnen
we passend onderwijs willen realiseren zo belangrijk vinden is geen enkele situatie
hetzelfde. Een vaststaand ondersteuningsaanbod is dan niet het antwoord op de vraag
wat een leerling of leerkracht nodig heeft. Leerling- of leerkrachtgericht arrangeren op
basis van de context is dat wel. Daarom moeten de scholen beschikking hebben over
een grote diversiteit aan expertise en middelen voor professionalisering, aangepaste
leermiddelen en voldoende financiële ruimte voor het maken van eigen beleidskeuzes ten
aanzien van de ondersteuning van leerling en leerkracht.
De schoolbesturen helpen de scholen bij dit proces en kunnen daarbij rekenen op de
ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband.

6.1 Bestuurlijke organisatie
Bestuur en raad van toezicht stichting Amstelronde15
Stichting Amstelronde heeft een college van bestuur
(directeur-bestuurder) en er is sprake is van een organieke
scheiding van toezicht en bestuur. De raad van toezicht bestaat
uit drie leden en is onafhankelijk. De directeur-bestuurder
van Amstelronde overlegt regelmatig met de aangesloten
schoolbesturen (deelnemersraad), de schooldirecteuren en
intern begeleiders (kernoverleg). Met de directies en intern
begeleiders wordt het beleid voorbereid en de uitvoering van
beleid, zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan, gevolgd en
geëvalueerd.

het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting ook
instemming van de deelnemersraad voor vaststelling
en wijziging van de statuten, het toezichtkader en de
profielschetsen voor de directeur-bestuurder en leden Raad
van Toezicht. Alle besluiten van de deelnemersraad worden
genomen op basis van consensus. Indien deze niet wordt
bereikt, dan wordt het betreffende voorstel op de agenda van
de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de voorzitter
vaststelt dat wederom geen consensus wordt bereikt, vindt
er een stemming plaats. Bij deze stemming wordt gebruik
gemaakt van de in de statuten vastgelegde weging der
stemmen.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het opstellen
van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Na het
doorlopen van de bijbehorende besluitvormingsprocedure,
waaronder het verkrijgen van instemming bij de
Ondersteuningsplanraad (OPR) en de deelnemersraad,
goedkeuring van de raad van toezicht en overeenstemming
met de gemeenten (OOGO) stelt de directeur-bestuurder het
ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting vast.

Kernoverleg
Het kernoverleg (bestaande uit de schooldirecteuren en intern
begeleiders uit één van de vier kernen) staat geheel in het
teken van passend onderwijs, beleidsvorming bij herziening
van het ondersteuningsplan en beleidsvolgend na vaststelling
daarvan. Het kernoverleg geeft de directeur-bestuurder
gevraagd en ongevraagd advies en vormt daarmee één van
de belangrijkste informatiebronnen. Daarnaast draagt het
kernoverleg bij aan het realiseren van goede samenwerking
tussen de scholen. (figuur 2)

De deelnemersraad
Het College van Bestuur van Amstelronde behoeft naast

15

Voor meer informatie met betrekking tot de bestuurlijke inrichting wordt verwezen naar de volgende documenten: statuten Stichting
Amstelronde passend onderwijs en het reglement Stichting Amstelronde passend onderwijs. Deze zijn op te vragen bij info@amstelronde.nl
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Kernoverleg
Aalsmeer

Kernoverleg
Noord

Kernoverleg
Uithoorn

Kernoverleg
Zuid

Antoniusschool

MKC Mio Mondo

De Kwikstaart

Montessorischool de Linde

Jozefschool

Michiel de Ruyter

Het Duet

De Pioniers

Oosteinderschool

Piet Hein

De Vuurvogel

De Zwaluw

De Triade Hornmeer

Kindercampus King

’t Startnest

De Westwijzer

De Triade zuid

Jan Hekmanschool

De Zon

Karel Eykmanschool

De Graankorrel

De Grote Beer

De Springschans

Het Palet-Zuid

De Brug

Amstelschool

De Toermalijn

Willem-Alexanderschool

Samen Een

Brede School Rembrandt

De Kajuit

De Cirkel

De Zuidooster

R. Venema school

De Horizon

OBS Kudelstaart

Brede School Omnibus

De Triangel

Het Kofschip

Vrije School Parcival

A. Bekemaschool
School of Understanding
De Dolfijn

De Schakel
PI-school
De Pionier

De Dolfijn

Wending

Figuur 2

6.2 Medezeggenschap
Ondersteuningsplanraad (OPR)
De medezeggenschap en betrokkenheid van ouder(s)
en medewerkers van de aangesloten scholen bij de
beleidsvoorbereiding is geregeld in de vorm van een
ondersteuningsplanraad16. De OPR geeft instemming op
het ondersteuningsplan en de jaarplannen. Zonder deze
instemming mag het college van bestuur het plan niet
vaststellen. De OPR bespreekt beleidsonderwerpen die de
transparantie ten goede komen. De samenstelling van de OPR
is als volgt: per gemeente één personeelslid en één ouder
en voor het speciaal (basis) onderwijs, één personeelslid en
één ouder. Er zijn dus in totaal tien OPR leden. De OPR heeft
een door de raad benoemde voorzitter uit eigen midden en
beschikt over een door het bestuur vastgesteld statuut en
reglement.

16

32

6.3 Uitvoeringsorganisatie Amstelronde
De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over
de uitvoeringsorganisatie van Stichting Amstelronde en is
eindverantwoordelijke. De sturingsfilosofie van Stichting
Amstelronde is gebaseerd op persoonlijk leiderschap en
professionele autonomie. We werken vanuit de kernwaarden
van Amstelronde: verbinding, vertrouwen en solidariteit. De
verantwoordelijkheid die hoort bij professionele autonomie
is solidair zijn, in verbinding zijn met de collega’s en met de
scholen door vertrouwen in elkaar te stellen.
Personeel
Uitvoeringsorganisatie Amstelronde is ingericht als
netwerkorganisatie, gericht op samenwerking met onderwijsen zorgpartners om zo optimaal gebruik te kunnen maken
van elkaars expertise en ervaring. Een kleine organisatie die

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 6, OPR statuut. Bijlage 7, OPR reglement

voorziet in de cruciale ondersteuning van passend onderwijs
en het schoolmodel. Daarom kent Stichting Amstelronde de
volgende functies: één bestuurder, secretariaat Onderwijsloket
en vier onderwijsspecialisten, 1 per kern.
Onderwijsspecialist van Amstelronde
Per kernoverleg is een (vaste) onderwijsspecialist aangesteld,
die speelt een belangrijke rol bij de realisatie van het
ondersteuningsplan. Deze specialist is de vaste sparringpartner
voor scholen binnen een kern en vervult diverse rollen, zoals:
sparringpartner, inhoudelijk en onafhankelijk deskundige
(nodig bij deskundigenadvies voor een TLV), procesbegeleider
en mediator. En biedt ondersteuning bij vragen die scholen
hebben als leerkracht, IB en ouder(s) (dreigen) vast te lopen bij
het organiseren van passend onderwijs.
Secretariaat Onderwijsloket
Het secretariaat van het Samenwerkingsverband is
het aanspreekpunt voor de scholen, de ouder(s) en
netwerkpartners. Daarnaast ondersteunt het secretariaat
de uitvoeringsorganisatie zoals het bestuur en de
onderwijsspecialisten. Het Onderwijsloket Amstelronde, heeft
een brede kennis van de wet passend onderwijs in algemene
zin en de werkwijze van Amstelronde in het bijzonder.
6.4 Professionalisering
We ondersteunen de scholen en haar medewerkers door
onze aanwezigheid in de Ondersteuningsteams, onze rol in
de kernteams en tijdens onze schoolbezoeken. Daarnaast
heeft Amstelronde een uitgebreid professionaliseringsaanbod
opgezet dat bijdraagt aan het versterken van kennis en
vaardigheden. Een programma dat bestaat uit studiemiddagen
en een studiedag met inhoudelijke (gast)sprekers, een
teamscholingsaanbod in oplossingsgericht werken volgens de
methodiek van ‘de trein van boos naar middel’ en tot slot IB
netwerken en IB intervisiebijeenkomsten.
Een programma dat zich toespitst op van en met elkaar leren
door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. En dat
ondersteunend is aan de missie, visie en kernwaarden van het
Samenwerkingsverband.
6.5 Geschillenregeling17
Amstelronde is aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen
welke aansluiting verzorgt bij de Arbitragecommissie
Samenwerkingsverbanden,
de
geschillencommissie

medezeggenschap, de geschillencommissie DGO, de
klachtencommissie, de commissie van beroep PO en de
bezwarencommissie functiewaardering.
6.6 Communicatie met samenwerkingspartners en
ouder(s)
Samenwerken vraagt om investeren in een goede relatie
en open communicatie op alle niveaus. Het is een middel
om beleid en werkwijzen van het Samenwerkingsverband
te verspreiden in de regio. Elkaar goed blijven informeren is
van groot belang als het gaat om netwerkvorming, elkaar
inspireren en kennis te delen. Met de aangesloten scholen
communiceert het Samenwerkingsverband het liefst direct
en persoonlijk. Zo zijn er bijeenkomsten voor de intern
begeleiders, directeuren en bestuurders, organiseert het SWV
themabijeenkomsten voor leerkrachten en intern begeleiders.
De medezeggenschapsraad (OPR) informeert de achterban
middels de website van het Samenwerkingsverband. Verder
kunnen ouder(s) en andere belanghebbenden de website
van Amstelronde raadplegen of bij vragen het Onderwijsloket
bellen. Tot slot is er is een infographic verspreid die inzicht
geeft in de ondersteuning die geboden kan worden vanuit de
school, het Samenwerkingsverband en netwerkpartners.
6.7 Privacy
Samenwerkingsverband Amstelronde gaat zorgvuldig om met
de privacy van de leerlingen hun ouders en de leerkrachten.
Pas wanneer ouders daar toestemming voor hebben verleend
gaan wij in overleg met de school en ouders over de mogelijke
ondersteuningsbehoefte van een leerling. De intern begeleider
van de school vult daarvoor een digitaal groeidocument in. Dit
document staat in een beveiligde omgeving en is slechts in te
zien door de personen die daartoe gemachtigd zijn (zoals de
leerkracht, internbegeleider, ouders en onderwijsspecialist
van Amstelronde). Wij verstrekken nooit gegevens van
leerlingen aan derden, dat is voorbehouden aan de ouders en
met hun toestemming, de school. Het Samenwerkingsverband
heeft een privacyreglement waarin staat beschreven hoe
wij omgaan met gegevens van leerlingen en wat de rechten
zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is te
downloaden op onze website.
Amstelronde gaat werken volgens de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat we extra
inzetten op beveiliging van onder andere ICT-verbindingen,
e-mail en opslag van toelaatbaarheidsverklaringen.

17

De aansluiting bij de geschillencommissie OOGO is hier
niet opgenomen maar apart benoemd binnen een aparte
overeenkomst tussen Colleges van B&W en Amstelronde.
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Financiën

Het Samenwerkingsverband Amstelronde heeft te maken met een positieve verevening
en een lichte groei van het leerlingaantal. Als gevolg van de positieve verevening zal het
bedrag aan ondersteuningsmiddelen de komende jaren nog stijgen.
Amstelronde heeft voor de inrichting van passend onderwijs gekozen voor het
schoolmodel. Om de scholen optimaal te ondersteunen bij het zelfstandig vormgeven
van goed onderwijs en het bieden van passende ondersteuning is besloten om de
ondersteuningsmiddelen zoveel mogelijk aan de scholen beschikbaar te stellen.
Het Samenwerkingsverband maakt deze middelen over aan de schoolbesturen. De
afgelopen planperiode is gebleken dat de schoolbesturen er verschillende zienswijzen
op nahielden. Een aantal schooldirecteuren gaf aan onvoldoende zicht te hebben op
de financiële mogelijkheden waardoor ze niet in staat waren om de doelstellingen van
passend onderwijs en het ondersteuningsplan 2014-2018 in het bijzonder, te realiseren.
In voorbereiding op de nieuwe planperiode hebben de gezamenlijke schoolbesturen
in de deelnemersraad besloten om de scholen de regie te geven over de inzet van de
toegekende ondersteuningsmiddelen. De besturen zullen voortaan met instemming van
de schooldirecteuren (een deel van) de middelen bovenschools inzetten en verdelen.
We maken bij de verdeling en toekenning van ondersteuningsmiddelen geen onderscheid
tussen lichte en zware ondersteuningsmiddelen. Want het gaat om alle middelen om
passend onderwijs te bieden.

7.1 Verdeling van de ondersteuningsmiddelen
Reguliere basisscholen
De geldende verdeelsystematiek is een ondersteuningsbedrag
per leerling x de leerlingtelling (T-1 systematiek, conform de
lumpsum) per school/bestuur. Met deze systematiek wordt
geen rekening gehouden met eventuele leerlinggewichten.
Deze verdeelsystematiek is de afgelopen planperiode
herhaaldelijk onderwerp van gesprek geweest, maar
het gebruik van leerlinggewichten zal onherroepelijk tot
ongewenste indicatoren gaan leiden. Daar hebben we juist
succesvol afscheid van kunnen nemen door te arrangeren in
plaats van indiceren. Om scholen maximale (financiële) ruimte
te bieden om passend onderwijs te realiseren is besloten om de
middelen voor lichte en zware ondersteuning aan de scholen
toe te kennen, zodat deze middelen kunnen worden ingezet
ten behoeve van de basis- en extra ondersteuning binnen
de eigen school. De hoogte van de beschikbare middelen is
afhankelijk van het deelnamepercentage speciaal (basis)
onderwijs. Minder verwijzingen betekent meer middelen
beschikbaar voor de basisscholen.
Bovenschoolse voorzieningen
In de afgelopen planperiode heeft het Samenwerkingsverband
verschillende bovenschoolse voorzieningen financieel
ondersteund, waaronder de Instapklas op Vrije
School de Parcival. De belangrijkste reden voor het
Samenwerkingsverband om een bovenschoolse voorziening
te ondersteunen is dat de voorziening toegankelijk is voor alle

leerlingen binnen het Samenwerkingsverband die van een
dergelijk ondersteuningsaanbod zullen profiteren en anders
aangewezen zouden zijn op een voorziening buiten de regio.
In 2018 gaat het Samenwerkingsverband de ontwikkeling
van een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften stimuleren en ondersteunen.
Hiervoor heeft het Samenwerkingsverband de beschikking
over een innovatiebudget.
Speciaal basisonderwijs
De scholen in het Samenwerkingsverband hebben aangegeven
in de komende planperiode vaker de expertise van de SBO
scholen in te willen zetten, naast de door Amstelronde
bekostigde inzet van Orion Expertisecentrum. De basisscholen
kunnen daar de toegekende ondersteuningsmiddelen voor
gebruiken. Enerzijds om expertise in te zetten binnen de eigen
school en anderzijds om leerlingen deels van het aanbod
van het SBO te laten profiteren. Bijvoorbeeld door middel
van observatiearrangementen of symbiosetrajecten. Het
Samenwerkingsverband neemt een deel van deze kosten voor
haar rekening, zodat de SBO scholen ook daadwerkelijk in
staat worden gesteld om aan deze vraag te voldoen.
Het speciaal basisonderwijs wordt grotendeels rechtstreeks
door de overheid bekostigd. Deze bekostiging is gebaseerd op
2% van alle leerlingen die naar BAO en SBO gaan.
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We hebben met het SBO afgesproken dat zij zich
doorontwikkelen naar gespecialiseerd onderwijs. Om deze
ontwikkeling te ondersteunen gaan we het SBO een vast
ondersteuningsbedrag toekennen zodat zij beter in staat
worden gesteld om voor leerlingen met een aanvullende
ondersteuningsbehoefte direct een passend arrangement te
organiseren, de in 2016 opgezette kleutergroepen in stand te
houden en de verbrede toelating SBO verder vorm te geven.
Gespecialiseerd onderwijs betekent nu eenmaal niet SO
onderwijs bieden tegen een SBO bekostiging. De komende
planperiode willen we de doorontwikkeling SBO->GO
inhoudelijk verder uitwerken waarbij arrangeren in plaats van
indiceren centraal blijft staan.
Speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs wordt rechtstreeks door de rijksoverheid
gefinancierd. De eventuele groeibekostiging (tussentijdse
groeitelling op 1 februari) betaalt het Samenwerkingsverband
uit de toegekende ondersteuningsmiddelen. Amstelronde kent
historisch een laag deelnamepercentage speciaal onderwijs.
Dat heeft als gevolg dat we meer ondersteuningsmiddelen te
besteden hebben op het reguliere onderwijs.
Plaatsing op het speciaal onderwijs gebeurt soms op basis van
een automatische TLV, bijvoorbeeld bij een opname in een
centrum voor kinderpsychiatrie of een orthopedagogische
behandelinstelling. Wanneer een leerling tijdelijk bij een
dergelijke instelling wordt opgenomen volgt die onderwijs bij
deze instelling, meestal een SO school. Deze automatische TLV
wordt niet door het Samenwerkingsverband afgegeven maar
wel bekostigd. De basisschool hoeft deze tijdelijke TLV niet te
betalen.
Tot slot zijn er voor leerlingen met hele bijzondere
onderwijsbehoeften binnen het SO en de zorg speciale
voorzieningen gecreëerd. Voorzieningen die zijn afgestemd
op de ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen, vaak
in combinatie met zorg. Het Samenwerkingsverband heeft
hiervoor met bovenregionale voorzieningen afspraken
gemaakt met de omringende Samenwerkingsverbanden en
uitvoeringsinstanties. Wanneer een leerling (tijdelijk) in een
dergelijke voorziening wordt geplaatst dan zijn de extra kosten
voor het Samenwerkingsverband.

“ Het speciaal
onderwijs wordt
rechtstreeks door
de rijksoverheid
gefinancierd. ”
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7.2 Verwijzingen SBO en SO
Binnen het Samenwerkingsverband was het de afgelopen
planperiode gebruikelijk dat verwijzingen van leerlingen
naar SBO of SO categorie I door de scholen betaald werden.
Uit de eerder toegekende ondersteuningsmiddelen. De
afgelopen planperiode hebben we geconstateerd dat deze
werkwijze niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd
(namelijk minder verwijzingen naar het SBO) omdat scholen
de ondersteuning zelf organiseren in plaats van inkopen bij

het SBO. Een financiële ‘prikkel’ om zelf ondersteuning te
organiseren in plaats van te verwijzen bleek niet effectief
en zelfs afleiden van de maatschappelijke opdracht: ieder
kind thuisnabij een passende onderwijsplek en passende
ondersteuning. Daarom gaan we in navolging van de
omringende Samenwerkingsverbanden de verwijzingen naar
het SBO en SO op het niveau van het Samenwerkingsverband
betalen en geven we op die manier inhoud aan de kernwaarde
solidariteit. De ondersteuningsmiddelen die de scholen
krijgen toebedeeld kunnen voortaan volledig worden ingezet
ten behoeve van de uitvoering van passend onderwijs.
7.3 Solidariteit
De eerder genoemde keuze om geen leerlinggewichten
toe te kennen betekent niet dat er geen sprake is van
een onevenredige verdeling van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte over de scholen. Dat komt wel voor,
soms omdat de problemen in een bepaalde wijk groter zijn en
die spelen dan door op de school. En soms wanneer scholen
bedreigd worden met krimp en daarom sneller geneigd zijn een
leerling aan te nemen, waarvan niet meteen duidelijk is of de
ondersteuning geboden kan worden. Om het financiële risico
voor scholen te verkleinen is de afgelopen planperiode de
instroomregeling18 aangepast. Het Samenwerkingsverband is
solidair met de scholen die leerlingen opnemen met een extra
ondersteuningsbehoefte door indien nodig extra middelen in
de vorm van een arrangement toe te kennen. Daarnaast kent
het Samenwerkingsverband aardig wat scholen die als enige
school van een bestuur bij Amstelronde zijn aangesloten. Dat
maakt deze scholen kwetsbaar en een sterke toename van het
aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte levert
direct een grote uitdaging op; verwijzen of een arrangement
inzetten? We hebben afgesproken dat de inhoud leidend
is en niet de eventuele financiële consequentie. Daarom
hebben we binnen Amstelronde budget beschikbaar gesteld
voor arrangementen, calamiteiten en projectgelden zodat
individuele leerlingen, leerkrachten of groepjes leerlingen
altijd op passende ondersteuning kunnen rekenen. Ook
wanneer de school of het bestuur dat niet kan bekostigen. De
beoordeling van een aanvraag ligt bij de directeur-bestuurder
van Amstelronde.
7.4 Meerjarenbegroting
Amstelronde kent een gunstige financiële situatie. We zijn
zoals gezegd een groeiregio en er is sprake van een positieve
verevening van de zware ondersteuningsmiddelen. De
afgelopen planperiode is de meerjarenbegroting jaarlijks

herzien. Dat was nodig omdat de rijksbijdragen positiever
uitvielen dan voorspeld en omdat de ingeschatte lasten lager
waren. De meerjarenbegroting is daarom een richtinggevende
begroting met steeds een gedetailleerd uitgewerkt
eerstvolgend begrotingsjaar. In de komende planperiode
zal de meerjarenbegroting19 steeds jaarlijks samen met het
ondersteuningsplan worden herzien en vastgesteld.
Het College van Bestuur heeft het weerstandsvermogen van
Stichting Amstelronde vastgesteld op 5%. Dat betekent dat
er de komende planperiode een herziening van de begroting
moet plaatsvinden waarbij het opgelopen algemene reserve
wordt afgebouwd. De meerjarenbegroting 2017-2021 heeft
daar al een aanzet toe gedaan.
We willen zoveel mogelijk middelen inzetten op schoolniveau.
Deels door de middelen voor ondersteuning rechtstreeks
aan de schoolbesturen uit te keren en deels door scholen,
leerlingen en leerkrachten extra budget toe te kennen
vanuit het solidariteitsbudget. Daarnaast wordt een
bestemmingsreserve ingericht die de komende planperiode
wordt aangesproken voor innovatie en de doorontwikkeling
van passend onderwijs.

18

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 3, Verruiming 10-weken regeling (instroomregeling)

19

Bijlage Meerjarenbegroting 2018-2022
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Kwaliteitsbeleid
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Voor de uitvoering van het ondersteuningsplan en het realiseren van onze beloften
is het van belang dat we voldoende sturing houden. Dat doen we door regelmatig de
vorderingen te bespreken en eventueel tussendoelen en aanvullende acties te formuleren
wanneer dat nodig is. Dus door zorg te hebben voor de kwaliteit van het onderwijs, de
ondersteuning en onze dienstverlening.

8.1 Kwaliteitskader
De afgelopen planperiode hebben we de basisondersteuning
geëvalueerd en zijn daarbij ondersteund door een externe partij.
De opdracht was het evalueren van de basisondersteuning en
aanreiken van een instrument voor zelfevaluatie, zodat we in

de toekomst zelf periodiek de kwaliteit van het onderwijs in
relatie tot de ondersteuning op de scholen inzichtelijk kunnen
maken en onderling kunnen vergelijken.

Voor de evaluatie zijn we als volgt aan de slag gegaan:

1

2

3

Op iedere school is met
de schoolleiding, de
inhoudelijke staf en een
afvaardiging van het
team een SWOT analyse
gemaakt en is het meest
recente inspectierapport
en het schoolondersteuningsprofiel besproken.

Van dit auditgesprek
is vervolgens een
evaluatieverslag
gemaakt, dit noemen
we ‘de schoolfoto’.

We hebben vervolgens
in gezamenlijkheid
een kwaliteitskader20
vastgesteld. Dit is een
gespreksagenda en geen
vinklijst.

Het gesprek over de kwaliteit van ondersteuning is voor ons namelijk het meest belanghebbend.

20

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 1, Kwaliteitskader SW Amstelronde
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De belangrijkste criteria voor het welslagen van passend onderwijs zijn volgens ons:
Een brede basis
Goed onderwijs vormt een basale voorwaarde voor een brede basisondersteuning. We
ondersteunen de driehoek ouder-kind-leerkracht.

Sterke zorgstructuur
We werken planmatig, oplossings- en handelingsgericht aan het versterken van de
didactische en pedagogische competenties van leerkrachten en ondersteunen intern
begeleiders in hun rol.
Onderwijskundig leiderschap
De schoolleiding stimuleert een ontwikkelingsgerichte leergemeenschap waar de
onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten
centraal staan.

Ouder(s) als partner
Ouder(s) worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, als belanghebbenden en
experts.

Expertise en vaardigheden
Door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen stimuleren we de professionalisering
van leerkrachten, intern begeleiders, hulpverleners. Gericht op het bieden van passende
ondersteuning en zorg met ruimte voor specialisaties.
Samenwerken in een netwerk
In het Samenwerkingsverband met andere scholen, gespecialiseerde onderwijsinstellingen en in een bredere context met zorginstellingen en gemeenten. We stimuleren
een effectieve en efficiënte samenwerking rond de driehoek ouder-kind-leerkracht.
Transparante verdeling van de ondersteuningsmiddelen
De scholen beschikken over ondersteuningsmiddelen, waardoor zij in staat worden
gesteld om bovenstaande uitgangspunten te realiseren en weloverwogen keuzes
kunnen maken over de wijze waarop zij deze middelen willen inzetten.

Aan de hand van deze kwaliteitscriteria voeren we voortaan 2 jaarlijks een zelfevaluatie uit. In de komende
planperiode zal de wijze waarop we deze evaluaties doen verder vorm krijgen.
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antwoorden op deze vragen?
8.2 Monitoring en evaluatie
Naast deze kwalitatieve zelftoets die we aan de hand van het
kwaliteitskader doen en de periodieke kwaliteitsonderzoeken
van de Onderwijsinspectie hebben we nog andere
stuurinformatie tot onze beschikking. De monitor Amstelronde,
die wordt bijgehouden door het Onderwijsloket en de Kijkglazen
van Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) geven ons inzicht in de
cijfers. We registreren de inzet van onze onderwijsspecialisten,
de toekenning van arrangementen die worden bekostigd
door het Samenwerkingsverband, aanvragen TLV inclusief de
categoriebepaling en de terugplaatsing van leerlingen van SO
of SBO naar BAO.
Op basis van het ondersteuningsplan wordt een jaarplan
opgesteld. In de afgelopen planperiode is de A3 Jaarplan
systematiek geïmplementeerd. Per kwartaal wordt de
voortgang gerapporteerd naar stakeholders zoals de OPR en
de RvT.
Tot slot hebben we verschillende tevredenheidsonderzoeken
en tussentijdse evaluaties tot onze beschikking, waarbij
we onszelf steeds de vragen stellen of we de goede dingen
doen en of we die dingen goed doen? Hoe weten we dat?
Vinden anderen dat ook? En wat doen we vervolgens met de

21

8.3 Planning- & control cyclus
Planmatig werken en in controle zijn betekent niet alleen zicht
hebben op de kwaliteit van ons onderwijs en de ondersteuning,
maar vooral sturen op het bereiken van de beoogde resultaten
en onze beloften. Op inhoud en organisatie, binnen het
Samenwerkingsverband en de uitvoeringsorganisatie.
Deze cyclus is vastgelegd in het handboek administratieve
organisatie21.
8.4 Verantwoording
Met de keuze voor het schoolmodel is er veel financiëleen beleidsruimte voor de scholen. Binnen de kaders van
het ondersteuningsplan mogen de scholen zelf besluiten
hoe zij de middelen in willen zetten. Zolang de beloften en
beoogde resultaten maar worden gerealiseerd. Bij deze
vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid en verantwoording.
De schoolbesturen dienen jaarlijks, voor 1 oktober, over het
voorliggende schooljaar een verantwoordingsrapportage in.
Deze worden vervolgens besproken met het bestuur van het
Samenwerkingsverband. De wijze van rapporteren is vastgelegd
in het format verantwoording ondersteuningsmiddelen22. De
drie centrale vragen die we ons daarbij stellen zijn:

1

Wat werd beoogd, wat was het doel van de inzet van de ondersteuningsmiddelen?

2

Wat is met de inzet van de ondersteuningsmiddelen gerealiseerd, hoe zijn ze ingezet?

3

Wat is bereikt met de inzet van de ondersteuningsmiddelen, wat is het resultaat?

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 8, Handboek AO Amstelronde

22

Zie bijlagenboek www.amstelronde.nl: Bijlage 9, Format verantwoording
ondersteuningsmiddelen
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MEERJARENBEGROTING AMSTELRONDE
2018-2022
(7 MAART 2018)

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

13.854
348
2,45%
118
0,8

13.778
379
2,68%
123
0,9%

13.798
373
2,63%
118
0,8%

13.809
363
2,56%
118
0,8%

13.816
349
2,46%
118
0,8%

€ 4.902.755

€ 6.583.337

€ 6.787.109

€ 7.179.806

€ 7.568.885

€ 93.537

€ 128.316

€ 160.022

€ 187.838

€ 187.838

€ 4.996.292

€ 6.711.653

€ 6.947.131

€ 7.367.644

€ 7.756.723

€ 230

€ 230

€ 240

€ 245

€ 3.484.575

€ 3.185.998

€ 3.190.598

€ 3.331.218

€ 3.401.978

2 SPECIAAL BASISONDERWIJS
overdrachtsverplichting 1-10 >2%
overdrachtsverplichting 1-2 >2%
Flexibele observatie arrangementen (voorheen JRK)
Doorontwikkeling sbo (€ 230 in 2017-2018)

€ 340.790
€ 58.228
€ 150.000
€ 76.820

€ 447.826
€ 180.066
€ 100.000
€ 150.000

€ 418.074
€ 162.917
€ 100.000
€ 250.000

€ 371.284
€ 145.768
€ 100.000
€ 300.000

€ 328.585
€ 128.619
€ 100.000
€ 400.000

Totaal Speciaal basisonderwijs

€ 625.838

€ 877.892

€ 930.991

€ 917.052

€ 957.203

3 SPECIAAL ONDERWIJS
onderst bekostiging via DUO (personeel)
onderst bekostiging via DUO (materieel)
peildatum 1 februari personeel
peildatum 1 februari materieel

€ 1.317.406
€ 115.388
€ 73.078
€ 8.387

€ 1.273.358
€ 113.882
€ 185.857
€ 20.786

€ 1.221.595
€ 109.253
€ 185.857
€ 20.786

€ 1.221.595
€ 109.253
€ 185.857
€ 20.786

€ 1.221.595
€ 109.253
€ 185.857
€ 20.786

Totaal speciaal onderwijs

€ 1.514.259

€ 1.593.883

€ 1.537.491

€ 1.537.491

€ 1.537.491

Totaal Overdrachten

€ 5.624.672

€ 5.657.772

€ 5.659.080

€ 5.785.761

€ 5.896.672

€ 248.378

€ 253.192

€ 258.255

€ 263.420

€ 268.689

€ 301.042

€ 308.306

€ 314.472

€ 320.762

€ 327.177

LEERLINGEN (OP TELDATUM T-1)
BaO
SBO
Deelnamepercentage SBO
SO (cat 1 t/m 3)
Deelnamepercentage SO

BATEN
I RIJKSBIJDRAGEN
Totaal Rijksbijdragen
II OVERIGE BATEN
inkomend grensverkeer
Totaal Baten

LASTEN
I OVERDRACHTEN
1 REGULIER ONDERWIJS (€ PER LEERLING)
Totaal Regulier onderwijs

II MANAGEMENT & ORGANISATIE
Totaal management & organisatie
III UITVOERINGSORGANISATIE SWV
Totaal uitvoeringsorganisatie swv
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

IV INZET CENTRALE ONDERSTEUNINGSMIDDELEN
Inhuur ambulante begeleiding
Projecten en vangnet extra ondersteuning
Instapklas Parcival
Project Lotusbloem (KDC)
Hoogbegaafden bovenschools
Project taalonderwijs/ taalinstituut

€ 389.370
€ 300.000
€€€€-

€ 389.370
€ 175.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 35.000
€-

€ 389.370
€ 175.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 35.000
€-

€ 389.370
€ 200.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 35.000
€ 30.000

€ 389.370
€ 250.000
€ 100.000
€ 50.000
€ 35.000
€ 30.000

Totaal inzet centrale ondersteuningsmiddelen

€ 689.370

€ 749.370

€ 749.370

€ 804.370

€ 854.370

€ 42.000

€ 42.000

€ 42.840

€ 43.697

€ 44.571

€ 68.778

€ 60.596

€ 73.758

€ 78.394

€ 83.030

€ 5.493.386

€ 7.071.236

€ 7.097.776

€ 7.296.404

€ 7.474.509

Baten
Lasten

€ 5.374.894
€ 5.493.386

€ 6.711.653
€ 7.071.236

€ 6.947.131
€ 7.097.776

€ 7.367.644
€ 7.296.404

€ 7.756.723
€ 7.474.509

Resultaat
Inzet 150 bestemmingsreserve en 290 algemene reserve

€ -118.492

€ -359.584

€ -150.644

€ 71.240

€ 282.214

V PROFESSIONALISERING
Totaal beleid - activiteiten - projecten
VI OVERIGE LASTEN
Totaal overige lasten (grensverkeer, onvoorzien)
Totaal Lasten

RESULTAAT

Om de scholen optimaal
te ondersteunen bij het
zelfstandig vormgeven van
goed onderwijs en het bieden
van passende ondersteuning
zijn de ondersteuningsmiddelen
zoveel mogelijk aan de scholen
beschikbaar gesteld.
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