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Voorwoord
Voor u ligt het ondersteuningsplan passend onderwijs van het Samenwerkingsverband
Amstelronde.
Bij het Samenwerkingsverband Amstelronde zijn 45 basisscholen aangesloten (waaronder
twee 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 gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel
en Uithoorn, jeugdhulporganisaties, kinderopvang 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 kwaliteitskader de
basisondersteuning1 (zie hoofdstuk 8). Zo zien we gezamenlijk systematisch toe op de
kwaliteit van de gerealiseerde ondersteuning.
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de uitvoering van Ondersteuningsplan 20182022. De evaluatie 2019 en recente ontwikkelingen vormen de aanleiding voor een
tussentijdse herziening van het plan. Zo is er de afgelopen maanden veel werk verzet om
samen het ondersteuningsplan 2020-2024 vorm te geven. De uitvoering vraagt veel inzet en
vertrouwen van eenieder die passend onderwijs in onze regio helpt realiseren. De steun en
het vertrouwen van de ouders van onze leerlingen is daarbij essentieel. Samen werken we
aan een inclusieve samenleving en goed onderwijs voor alle leerlingen.

1

Coronacrisis
Zie bijlagenboek, bijlage 1 kwaliteitskader (basis)ondersteuning Amstelronde

De afronding van dit nieuwe ondersteuningsplan is op een bijzondere manier en in een bizarre periode tot stand
gekomen. Op 15 maart jl. werd besloten om vanwege de uitbraak van COVID19 alle scholen in Nederland te sluiten tot 6
april. Die sluiting werd verlengd tot de meivakantie. Gedurende deze periode zijn de scholen zich gaan toeleggen op het
bieden van onderwijs op afstand en noodopvang van kinderen van ouders in vitale beroepen en kwetsbare kinderen.
Dit heeft de afgelopen weken binnen Samenwerkingsverband Amstelronde hele mooie voorbeelden opgeleverd
van betrokkenheid, succesvolle samenwerking en onderlinge solidariteit, We mogen trots zijn op alle leraren, intern
begeleiders, ondersteuners, hulpverleners, adviseurs, schoolleiders en bestuurders die eensgezind voor alle kinderen en
met name voor kinderen in de knel het verschil maken. We hopen dat de scholen snel weer open mogen gaan want als
er een ding duidelijk is geworden deze voorbije maand, dan is het wel dat onze scholen een ontzettend belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van kinderen en een veilige plek zijn.
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Het Samenwerkingsverband verwijst al jaren weinig kinderen naar het speciaal onderwijs
(SO). Het was twee jaar geleden aanleiding om onze ambities aan te scherpen. Maar slagen we voldoende in het realiseren van onze ambities en doelen of het nakomen van onze
beloften? Werken we handelingsgericht en verwijzen we echt minder kinderen naar gespecialiseerd onderwijs en krijgen alle kinderen binnen Amstelronde een vorm van onderwijs?
Slagen we erin om de ondersteuning op de basisscholen te versterken, zodat alle leerlingen nog beter in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen en hoe tevreden
zijn ouders en leerlingen over de geboden ondersteuning op school?
We hebben dat onderzocht door in 2019 opnieuw met de scholen in gesprek te gaan. Uit
deze evaluatie blijkt dat onze beloften en doelen onder druk staan. We hebben sinds de
start van passend onderwijs nog niet zoveel leerlingen op het gespecialiseerd onderwijs
(SO en SBO) gehad. Voor deze groei hebben we meerdere verklaringen gevonden. Zo hebben we minder kinderen met een ontheffing van leerplicht, hebben we de afgelopen jaren
kinderen op jongere leeftijd naar het SO verwezen waardoor ze er langer verblijven en zien
we een lichte groei in het aantal verwijzingen. Het is dus een combinatie van positieve en
negatieve ontwikkelingen want minder kinderen met een ontheffing is een mooi resultaat.
Willen we de groei SO ombuigen naar een afname dan moeten we stevig aan de bak.
Dat terwijl een fors aantal scholen tijdens de evaluatiegesprekken heeft aangegeven dat
de ambities van het Samenwerkingsverband naar de achtergrond dreigen te verdwijnen.
Deze scholen worden geconfronteerd met een snel veranderende leerlingenpopulatie als
gevolg van de sterke internationalisering van onze regio. Dat vraagt om aanpassing van
het onderwijsaanbod, passend bij deze nieuwe doelgroep en daar is expertise en tijd voor
nodig. Daarnaast is het groeiende lerarentekort inmiddels ook binnen Amstelronde voelbaar. Vacatures kunnen steeds vaker niet meer direct worden ingevuld en vervanging vinden voor zieke medewerkers is haast onmogelijk. Als gevolg daarvan neemt de werkdruk
toe. Leraren geven aan dat daardoor het verdelen van aandacht over de leerlingen en het
bieden van individuele ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben, onder druk
staat. Onze leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en
de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Daarom moeten we ze blijven ondersteunen.
De leraar doet ertoe!
Als Samenwerkingsverband zullen we dat blijven doen door scholing en deskundigheidsbevordering te organiseren, door schoolleiders en intern begeleiders te ondersteunen bij
de inrichting van passende ondersteuning voor leerlingen en leraren en de verbinding met
onze netwerkpartners te versterken die we nodig hebben om onze beloften waar te maken.

Inleiding

•

We zetten in op het vergroten van handelingsbekwaamheid van leraren
bij de ondersteuning van minder- en hoogbegaafde leerlingen en bij de
preventie en aanpak van gedragsproblemen in de klas.

•

We ondersteunen en stimuleren kennisdeling en samenwerking tussen
de scholen in een wijk zodat we thuisnabij onderwijs kunnen bieden.

•

We blijven investeren in het verbeteren en versterken van de samenwerking met de gemeenten en hulpverleners. De scholen ervaren nu nog een
te grote afstand tot zorgaanbieders en regievoerders.

•

We zorgen dat de middelen voor passend onderwijs op de scholen worden ingezet ter ondersteuning van de leerling en leraar.

•

We maken ruimte voor integrale zorgteams van onderwijs en zorgprofessionals die samen met de ouders de verantwoordelijkheid dragen over
het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
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Passend onderwijs gaat over aansluiten bij de onderwijsbehoeften van
kinderen. Voor alle kinderen binnen onze regio, dus niet alleen voor de
‘zorgleerlingen op onze scholen’.

2.1 Missie
Thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met passende
ondersteuning voor de leerlingen en leraren en passende hulp
voor leerlingen en ouders die dat nodig hebben. We bouwen
aan een inclusieve samenleving waar voor ieder kind een plek
is in de wijk en op school en waar ieder kind meetelt.
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 leraar die het verschil kan maken door goed om te
gaan met de verschillen in de groep. De leraar doet dit onder
andere door te differentiëren, handelings- en opbrengstgericht
te werken en zich blijvend te professionaliseren.
Het versterken van de driehoek ouder-kind-leraar 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 leraren, hulpvragen van leerlingen en opvoedkundige
vragen van ouders.

Missie, visie
en kernwaarden
Amstelronde

Verbinden in een maatschappelijke context
Verbinding en samenwerking op het niveau van de gemeenten
en het Samenwerkingsverband is erg belangrijk. De
professionals in de scholen en wijken moeten in staat worden
gesteld om leerlingen, ouders en leraren te ondersteunen bij
het realiseren van een gezonde, veilige en leerrijke omgeving
zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We streven
daarom naar daadkrachtige Ondersteuningsteams2 in de

2

Zie 4.4 De route naar extra ondersteuning start op de basisschool

scholen, die herkenbaar zijn voor professionals, leerlingen en
ouders.
‘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 op een
speciale zorgvoorziening.

2.3 Kernwaarden
Verbinding, vertrouwen en solidariteit
We zijn in verbinding met onze leerlingen, ouders 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, leraar of school vallen.

“ We zijn in
verbinding met
onze leerlingen,
ouders en
professionals”
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In de afgelopen periode 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 leraar
daarbij kan worden ondersteund. Deze werkwijze is bepalend geweest voor het realiseren
van de doelen van de afgelopen periode. We willen de komende jaren meer kinderen
thuisnabij onderwijs laten volgen en daarom investeren we in de samenwerking tussen
de reguliere en speciale (basis)scholen, jeugdhulp en het ondersteunen van de leraren in
het bijzonder.

We blijven inzetten op het verbeteren van de onderlinge
samenwerking binnen teams, tussen scholen in de buurt
en Samenwerkingsverband, met het SBO, SO, gemeenten
en zorgpartners. Samen kunnen we slagen in de collectieve
opdracht. Om dit te bereiken hebben het bestuur van
Amstelronde en de aangesloten schoolbesturen, de volgende
beloften geformuleerd:

1

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

2

We bieden een dekkend onderwijs- en ondersteuningsnetwerk voor alle kinderen 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 ouders en leerlingen (handelingsgericht) ondersteuning en
zorg te organiseren. We scheppen de voorwaarden die een goede samenwerking
mogelijk maakt.

5

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

Onze beloften
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3.1  Wat betekenen deze beloften?
Hieronder schetsen we per belofte de doelstelling en beoogde resultaten.

1

Daarnaast bieden we onderwijs aan kinderen die nog sterk afhankelijk zijn van zorg en daarom op een
zorgvoorziening zitten maar wel in staat zijn om onderwijs te volgen. Het perspectief voor deze kinderen is
leren en ontwikkelen en waar mogelijk gericht op aansluiting op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

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

Doelstelling:
•
Alle leerlingen krijgen onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben.
•
Voor elke leerling en leraar is, zonder vertragende procedures, extra ondersteuning beschikbaar, wanneer
dit nodig is.
•
Samenwerking versterken tussen regulier-, gespecialiseerd onderwijs en zorginstellingen waardoor
nieuwe vormen van ondersteuning ontstaan, waarbij niet het aanbod maar de specifieke
ondersteuningsvraag van de leraar en de leerling centraal staan.

Om kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, wordt geïnvesteerd in:
• 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.
• Didactische en signalerende kwaliteiten van leraren.
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.

Wat hebben we al bereikt?
•
De scholen ervaren een grote mate van autonomie bij het organiseren van passende ondersteuning
omdat zij direct over ondersteuningsmiddelen beschikken.
•
De bovenschoolse voorziening Elementa voor hoogbegaafde leerlingen met meerdere
ondersteuningsvragen is gestart bij de School of Understanding.
•
De SBO-scholen hebben specialistische jeugdzorg op school beschikbaar.

Doelstelling:
Alle leerlingen krijgen goed en uitdagend onderwijs dat bij ze past.

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 leraar.
•
Amstelronde organiseert een dekkend netwerk aan voorzieningen met een plek voor ieder kind.

Wat hebben we al bereikt?
•
De afgelopen 2 jaar hebben alle besturen een voldoende beoordeling gekregen van de inspectie.
•
Het deskundigheidsprogramma van Amstelronde, gericht op het versterken van signalerings- en
handelingsvaardigheden van leraren en intern begeleiders wordt goed bezocht en goed gewaardeerd.
Resultaat:
Alle aangesloten scholen en schoolbesturen hebben als basale voorwaarde een voldoende beoordeling van
de inspectie.

2

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

Alle scholen bieden zelf een brede basis aan ondersteuning voor leerlingen. Uitgangspunt is dat we
kindgericht arrangeren. Wanneer de brede basis voor een leerling niet toereikend genoeg is en de school
handelingsverlegen raakt, onderzoeken we met een Ondersteuningsteam welke extra ondersteuning nodig
is voor de leerling en leraar.
Voor leerlingen die (tijdelijk) zijn aangewezen op de ondersteuning van gespecialiseerde scholen
organiseren we een passende plek op een bovenschoolse voorziening3 , één van de twee SBO scholen of
op het SO. In overleg met school, ouders 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 leraar passende ondersteuning. We willen daarom de komende
planperiode meer aandacht en ruimte maken voor maatwerktrajecten, bijvoorbeeld ondersteuning vanuit
het gespecialiseerd onderwijs zo veel als mogelijk in de eigen groep en op de eigen school.

3

12

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. Om onze ambitie waar
te maken brengen we de expertise van de SBO-scholen naar het regulier onderwijs. Zo wordt de brede
ondersteuningsbasis versterkt en kan plaatsing op het SBO mogelijk voorkomen worden.
Met onze zorg- en speciaal onderwijs partners, Stichting Orion in het bijzonder omdat de meeste leerlingen
van Amstelronde naar Orion-scholen gaan, streven we hetzelfde doel na. Door gebruik te maken van hun
expertise, ervaring en door scholing van leraren en teams, willen we de plaatsing van kinderen op het
speciaal onderwijs voorkomen.
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 bekijken we regelmatig samen
met de verwijzende school of terugkeer mogelijk is. 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 door een arrangement van speciaal onderwijs en zorg.

Zie pag. 20 voor een uitgebreide beschrijving van bovenschoolse voorzieningen
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Doelstelling:
Alle kinderen volgen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs, geen onnodige schoolwisselingen en lange
reistijden. <3% leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs

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

Wat hebben we al bereikt:
•
De SBO-scholen hebben de extra middelen ontvangen om hun expertise op het regulier onderwijs in te
zetten.
•
De SBO-scholen hebben hun ondersteuningsaanbod uitgebreid waardoor leerlingen die intensieve
begeleiding nodig hebben die daar kunnen krijgen.
•
Deelnamepercentage SBO is licht gedaald (SO licht gestegen).

We zoeken samen met ouders naar een passende plek in het onderwijs, waar de kinderen zich het beste
kunnen ontwikkelen. Van een reguliere basisschool tot gespecialiseerd onderwijs. Ook voor kinderen met
een (medische) beperking die een vrijstelling van leerplicht hebben zoeken we naar een oplossing, hoe
beperkt en kleinschalig het aanbod soms ook is.
Leerlingen die veelvuldig worden ziekgemeld missen te veel 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 een belangrijke voorspeller van toekomstig spijbelgedrag en voortijdig
schoolverlaten. In samenwerking met Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden VO, de
gemeenten en GGD hebben we een plan gemaakt voor het terugdringen van zorgelijk schoolverzuim. We
gaan maatwerk bieden wanneer de gezondheid de schoolgang belemmert.

Resultaat:
•
Met behulp van de kennis en ervaring van het SBO kunnen kinderen met een ondersteuningsbehoefte op
de reguliere school geholpen worden.
•
Door intensivering van onze samenwerking met het SO en Stichting Orion in het bijzonder, 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 SO.

4

Leerlingen mogen niet langer de dupe worden van een verstoorde samenwerking tussen ouders en school.
Dit bleek in de vorige planperiode de belangrijkste reden voor thuiszitten. De onderwijsspecialist van het
Samenwerkingsverband gaat samen met ouders, school en leerplichtambtenaar en/of schoolarts en/of
ouder-kind adviseur op zoek naar een passende oplossing. Mocht deze onverhoopt niet gevonden worden
dan heeft het bestuur van het Samenwerkingsverband doorzettingsmacht4 om een passende plek te
organiseren.

Doelstelling:
Er is een sluitende aanpak voor zorgelijk schoolverzuim. Onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd
verzuim is voor ons niet meer van belang. Een effectieve samenwerking van de scholen met de ouders,
de schoolarts, leerplichtambtenaren en het Samenwerkingsverband. We focussen op het belang van
aanwezigheid.

We zetten de ondersteuningsmiddelen zo in dat scholen met hun partners in staat worden gesteld om
met ouders 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 leraar. 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 verder geïntensiveerd. Met de aanwezigheid van Ouder & Kind Adviseurs
(OKA) op de scholen ontstaan korte lijnen. Met deze intensievere samenwerking willen we bereiken dat de
gewenste en noodzakelijke ondersteuning en zorg voor leerlingen, ouders en leraren snel en adequaat kan
worden ingezet. Amstelronde heeft in de afgelopen periode 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.
We werken actief samen met ouders, zij zijn belangrijke partners.
Wat hebben we al bereikt?
•
Op alle scholen is een OKA aanwezig voor kortdurende opvoedondersteuning, jeugdhulp of voor het
bespoedigen van verwijzingen richting gespecialiseerde jeugdhulp.
•
Alle scholen hebben direct beschikking over ondersteuningsmiddelen.
•
Trainingen Handelings- en oplossingsgericht werken zijn geïntensiveerd.
•
Bij dreigende wachttijd werd overbruggingshulp ingezet.

En wat is er al bereikt?
•
Netwerk verzuim PO-VO opgezet met SWV AM VO, leerplichtambtenaren en schoolartsen.
•
Thuiszitters-OT wordt ingezet bij langdurig schoolverzuim.
•
Bestuurlijk overleg ‘Op weg naar 0 thuiszitters’ georganiseerd. Verzuim is voortaan een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
•
Alle kinderen met een vrijstelling hebben een vorm van dagbesteding met of zonder educatieve
ondersteuning.
Resultaat:
Amstelronde heeft vanaf schooljaar 2020-2021 alle schoolverzuim in beeld en alle kinderen krijgen een vorm
van passend onderwijs, ook bij ernstige belemmeringen en/of beperkingen wordt maatwerk georganiseerd.4

4

 oorzettingsmacht moet wettelijk georganiseerd zijn. Met de keuze om deze bij het SWV te beleggen is in ieder geval gekozen voor een
D
onafhankelijke partij die het belang van de leerling voorop stelt

5

Bijvoorbeeld kinderen die ernstig ziek zijn en op behandeling wachten of kinderen die wel kunnen leren maar (nog) niet naar school kunnen

Resultaat:
•
Alle scholen zijn in staat om een Ondersteuningsteam adequaat, efficiënt en resultaatgericht te
organiseren, waarbij de driehoek leraar, ouders en leerling optimaal wordt benut.
•
Op alle scholen werken de Ouder & Kind Adviseurs met de intern begeleiders, leraren en ouders samen
aan passend onderwijs en effectieve jeugdhulp.
•
We werken met integrale zorgteams, van onderwijs- en zorgprofessionals die samen met de ouders de
verantwoordelijkheid dragen over het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
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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.

Binnen Amstelronde bieden de reguliere basisscholen zelf een
brede basis aan ondersteuning, met ouders en externe partners om zo ook de samenwerking in de wijk te versterken zodat kinderen thuisnabij onderwijs krijgen. 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 leraar. We bekijken hoe dat in de
eigen groep of op de eigen school kan worden geboden, of dat
het beter is om naar een andere school te gaan.
We hebben geconstateerd dat niet iedere school op hetzelfde punt het Ondersteuningsteam inschakelt, dat is in figuur 1
zichtbaar gemaakt met een gekartelde lijn. Sommige scholen
hebben een zeer brede basis aan specifieke expertise ontwikkeld en zetten die dan ook in wanneer dat nodig is. Wanneer
de scholen binnen een wijk goed op de hoogte zijn van elkaars
expertise, en bereid zijn elkaar te helpen bij het organiseren
van passende ondersteuning, kunnen de kinderen in de wijk
naar school blijven gaan. Soms kan een reguliere school niet
de ondersteuning bieden die een leerling nodig heeft en bekijkt het Ondersteuningsteam of een verwijzing naar een andere school of het gespecialiseerd onderwijs (SO of SBO) noodzakelijk is. In dat laatste geval vraagt het Ondersteuningsteam
een toelaatbaarheidsverklaring6 (TLV) aan.

En hoe realiseren we dat?
De inrichting van passend
onderwijs

4.1 Start op school, de zorgplicht
In de wet passend onderwijs is vastgelegd dat ouders 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 ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, geven ouders dit aan bij de school.
Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs vormt die
informatie, eventueel aangevuld met informatie 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) aan ouders duidelijk maken waarom
dit zo is en 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 maar binnen Amstelronde
hebben we aanvullende afspraken7 gemaakt. De gezamenlijke schoolbesturen en het bestuur van het Samenwerkingsverband hebben afgesproken dat wanneer een ouder een
mondelinge aanmelding doet en niet over de mogelijkheden
beschikt om dat schriftelijk te doen, bijvoorbeeld vanwege
een taalbarrière of geen toegang tot de digitale formulieren,
de school deze ouder zal ondersteunen bij het doen van een
schriftelijke aanmelding. Alleen wanneer de groep waarvoor
de leerling wordt aangemeld vol is, mag de school de ouders
doorverwijzen. Vol betekent dat de school aan ouders 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 plaatsingsbeleid8 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 ouders 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.

6

Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven door het bestuur van het samenwerkingsverband en is nodig

7

Bijlagenboek, bijlage 3 Verruiming 10 wekenregeling.

8

Https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_basisonderwijs-amstelveen

om een leerling toe te laten tot het speciaal (basis) onderwijs.
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SBO / SO

samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs, waarbij de
leerling gedeeltelijk of tijdelijk onderwijs krijgt op het SBO
(symbiose, observatiearrangement11). Wanneer sprake is van
een meer structurele aard wordt in het Ondersteuningsteam
bepaald of het voor de leerling beter is om naar het gespecialiseerd onderwijs12 te gaan.

TLV

Ondersteuningsteam
OT

Een brede basis van ondersteuning

Figuur 1

4.2 De brede basis, het aanbod
De basisondersteuning zorgt ervoor dat ouders weten wat zij
tenminste van iedere school in de regio mogen verwachten
van het onderwijs en de ondersteuning.
Brede basis
• Basisarrangement Onderwijskwaliteit
• Veilige plek voor leerlingen, team, leiding en ouders
• Handelingsgericht werken
• Oplossingsgericht werken
• Signaleren en differentiëren
• Planmatige zorgstructuur
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 leraar organiseert zij een Ondersteuningsteam. In gezamenlijkheid kan dan worden besloten dat
extra ondersteuning noodzakelijk is. Voor alle vormen van on-
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derwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen
hanteren we het begrip ‘extra ondersteuning’. Alle scholen, dus
ook de scholen voor gespecialiseerd onderwijs, hebben in hun
schoolondersteuningsprofiel9 (SOP) beschreven wat zij onder
de brede basisondersteuning verstaan.
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. In Amstelronde hebben we
als basale voorwaarde gesteld dat alle scholen tenminste een
voldoende als kwaliteitsoordeel hebben gekregen van de onderwijsinspectie10 en handelingsgericht werken. Het bestuur
en de directeur van de school zijn verantwoordelijk voor deze
basiskwaliteit die het fundament vormen voor passend onderwijs.
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 zelforganiserend vermogen van scholen. Dat kan in de vorm van extra
hulp voor de leerling en/of leraar in de eigen school of door

9

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

10

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

Gespecialiseerd onderwijs
De doorontwikkeling van SBO naar gespecialiseerd onderwijs
is in volle gang. Leerlingen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden of ernstige gedragsproblemen worden bij het SBO
aangemeld en geplaatst in plaats van doorverwezen naar het
SO. De twee SBO-scholen hebben daar de afgelopen jaren het
onderwijsprogramma voor aangepast.
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 uitdagingen voor de komende periode met de
doorontwikkeling van gespecialiseerd onderwijs zijn de diversiteit aan forse gedragsproblemen, specifieke deskundigheid
die daarvoor nodig is en het groeiende lerarentekort. Een grote verscheidenheid aan problematiek van leerlingen en vele
verschillende leerroutes vragen om gespecialiseerde professionals uit het onderwijs en de zorg. Daarom zijn we in samenwerking met het SBO, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
De Ronde Venen en Uithoorn en jeugdzorgaanbieder Altra, de
pilot Specialistische jeugdhulp op het SBO gestart.13
Samenwerking met het speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die vanwege ernstige
leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, 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.
Binnen Samenwerkingsverband Amstelronde is één school
voor speciaal onderwijs aanwezig, namelijk de Pionier in Duivendrecht. De Pionier is één van de 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 gecombineerd met een behandelopname bij de Bascule na een medische verwijzing.
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

11

Zie bijlagenboek, bijlage 4 Flexibele observatie arrangement BAO-SBO

12

Onder gespecialiseerd onderwijs verstaan we het SBO met een verbrede
toelating en het SO.

13

Zie pag. 29 Specialistische jeugdhulp op het SBO

“ Sinds de start van het
SBO kleuteronderwijs in
2016 kunnen leerlingen
die aangewezen zijn op
extra ondersteuning
binnen de regio Passend
Onderwijs krijgen.”
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grale onderwijs-zorgvoorziening voor hoogbegaafde kinderen
met een dubbele ondersteuningsvraag, die zijn uitgevallen of
dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Het Samenwerkingsverband en de vier gemeenten binnen Amstelland bekostigen
deze voorziening omdat er dus altijd sprake moet zijn van een
ondersteunings- en zorgvraag. De toeleiding verloopt op dezelfde wijze als voor het S(B)O via een Ondersteuningsteam.
De leraren en hulpverleners van Elementa werken samen met
de school van herkomst aan een terugkeerplan of een passende vervolgplek.
4.4 De route naar extra ondersteuning start op de basisschool

functie en werken samen met meerdere Samenwerkingsverbanden zodat een dekkend netwerk aan voorzieningen is gegarandeerd alleen niet altijd thuisnabij. De meeste leerlingen
gaan naar een SO-school van Stichting Orion in Amsterdam.
Dat is voor Samenwerkingsverband Amstelronde reden om de
samenwerking met Orion de komende jaren te intensiveren.
Op de eerste plaats om voor alle leerlingen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs een passende plek te garanderen en
anderzijds om de scholen van Amstelronde te ondersteunen
bij het realiseren van thuisnabij passend onderwijs. De samenwerking heeft de komende planperiode prioriteit.
Hoogbegaafde leerlingen
Bij de vorige evaluatie passend onderwijs uit 2017 bleek hoogbegaafdheid een grote uitdaging voor leraren en intern begeleiders. Met name het onvoldoende vroegtijdig herkennen en
erkennen van de hoogbegaafdheid leidde tot veel onbegrip bij
kinderen, ouders en leraren. De afgelopen twee jaar hebben we
veel tijd en aandacht geschonken aan hoogbegaafdheid. Zo is er
een projectleider aangesteld, hebben alle scholen een HB-specialist en zijn we een leernetwerk gestart voor HB-specialisten
en IB-ers. Daarnaast hebben we met Samenwerkingsverband
Amstelland en de Meerlanden een gezamenlijke subsidie aangevraagd bij het ministerie van OCW. Een vierjarig impulstraject
ter verbetering van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De
komende planperiode zullen we samen met de voorschoolse
voorzieningen, het voortgezet onderwijs en universitair onderwijs gaan werken aan een doorgaande lijn voor deze doelgroep.
Alle scholen binnen Amstelronde krijgen gedurende het traject
van vier jaar eenmalig eenzelfde bedrag om het onderwijs voor
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meer- en hoogbegaafde kinderen te verbeteren en te versterken.
Tot slot zijn we dus voor een kleine maar kwetsbare groep de
tijdelijke HB+ voorziening Elementa gestart. We hopen dat deze
voorziening op termijn niet meer nodig is omdat de reguliere
basisscholen prima in staat zijn om verregaand te differentiëren
op onderwijs en ondersteuningsbehoefte, al dan niet in samenwerking met jeugdhulp in de wijk.
Bovenschoolse voorzieningen14
We hebben binnen ons Samenwerkingsverband twee bovenschoolse voorzieningen; de Instapklas en Elementa.
De Instapklas van Vrije School Parcival is gespecialiseerd in het
bieden van passend onderwijs aan kinderen met het syndroom
van Down. De groep telt maximaal 12 leerlingen. Het Samenwerkingsverband bekostigt deze voorziening. Het is niet zo dat
alle kinderen met het syndroom van Down binnen Amstelronde
naar de Instapklas gaan. De afgelopen jaren hebben meerdere
basisscholen met een 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 groep en gaan ze delen van de dag of
week met eigen werkjes naar hun leeftijdsgenoten in de reguliere groepen van de Vrije School Parcival, terwijl de leerlingen op
de andere reguliere scholen met een arrangement in de groep
werken. Aan plaatsing op de Instapklas gaat altijd een Ondersteuningsteam vooraf.
De tweede bovenschoolse voorziening is HB+ voorziening
Elementa van de School of Understanding. Een tijdelijke inte-

Bij de bovenschoolse voorzieningen van Amstelronde worden leerlingen ingeschreven bij de basisschool die de voorziening uitvoert.

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 of in de wijk en zo
dicht mogelijk bij huis. De zoektocht naar de meest geschikte
plek 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 leraar 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, al dan niet met
het gewenste effect. De inhoud van het groeidocument wordt
met de ouders en de leerling besproken en de ouders hebben instemmingsrecht op de begeleiding die wordt ingezet op
school.

gesteld. Dit team bestaat altijd uit: de leraar, intern begeleider,
ouder(s)/verzorger(s), leerling15 en de onderwijsspecialist van
Amstelronde.
Ouders kunnen het onderwijsloket raadplegen als er zorgen
zijn die onvoldoende worden erkend door de school.
Afhankelijk van de hulpvraag kan het OT worden uitgebreid
met de Ouder & Kind Adviseur van de school, de schoolarts en
andere betrokken hulpverleners. Ouders kunnen ook mensen
uit hun netwerk meenemen voor steun. Het Ondersteuningsteam heeft als taak om oplossingsgericht de ondersteuningsvraag van de leerling en de leraar 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 van het groeidocument wordt beschreven welke extra ondersteuning nodig
wordt geacht voor de leerling en de leraar. 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 Ondersteuningsteam een Toelaatbaarheidsverklaring
(TLV) aan bij het Samenwerkingsverband. Wanneer dat nog
niet duidelijk is, kan overwogen worden om een observatiearrangement in te zetten op de basisschool of op het SBO16.
Deskundigenadvies
Het Samenwerkingsverband heeft als wettelijke verplichting
dat er twee deskundigen een uitspraak moeten doen over
de aanvraag TLV. De 1e deskundige is een onderwijsspecialist van Amstelronde, de 2e deskundige komt uit het SBO of
SO. Deze deskundige17 heeft veel parate kennis over de onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden van de desbetreffende schoolsoort. De aanwezigheid van de 2e deskundige in
het Ondersteuningsteam biedt ook nog de mogelijkheid om
alternatieven te verkennen die in samenwerking met het gespecialiseerd onderwijs aangeboden kunnen worden. Tot slot
heeft de aanwezigheid als meerwaarde dat ouders en leerling
na het Ondersteuningsteam geen toelatingstraject op het gespecialiseerd onderwijs meer hoeven te doorlopen, dat is in
het Ondersteuningsteam al gedaan.

Ondersteuningsteam
Op het moment dat de leraar geen antwoord meer heeft op
de ondersteuningsvraag van de leerling, wordt de hulp van
de intern begeleider ingeschakeld. Wanneer ook zij er samen
niet uitkomen, wordt een Ondersteuningsteam (OT) samen-

15

Deelname van het kind aan het Ondersteuningsteam vindt plaats middels een vooraf gevoerd kind-gesprek.

16

Bij een observatiearrangement op het SBO is er sprake van symbiose-onderwijs. De afspraken over daarover worden vastgelegd in het
Groeidocument

17

Deze deskundige, is een kinder- en jeugdpsycholoog, pedagoog, kinderpsychiater, maatschappelijk werker of arts.
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Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Het Ondersteuningsteam bepaalt 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 wijze zijn doorlopen.
Met name wordt gekeken of ouders in voldoende mate betrokken zijn geweest. 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, ouders, deskundige
van de beoogde SBO of SO school en de onderwijsspecialist
van Amstelronde18.
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 sa-
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menwerking 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
Na vijf jaar passend onderwijs mogen we concluderen dat terugplaatsing vanuit het SO en SBO maar weinig voorkomt. Desalniettemin bekijken we regelmatig met ouders, 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 leraar, de leerling, de ouders en de
groep). De terugkeer van een leerling die een poosje is weggeweest, omdat het niet goed meer ging op school, heeft ook
gevolgen gehad voor de groep. Hier is expliciet aandacht voor.
Grensverkeer
Er zijn leerlingen die niet in onze regio wonen en waarvan
de ouders 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
tweede situatie is dat uitgaand grensverkeer. We volgen als
Samenwerkingsverband de wettelijke regeling grensverkeer
en ondersteunen ouders bij deze keuze. We hebben intensief
contact met de Samenwerkingsverbanden waar deze leerlingen vandaan komen en/of naartoe gaan.
4.5 Doorgaande lijn
Om het onderwijsleerproces en de sociale ontwikkeling van
kinderen optimaal te ondersteunen is het van groot belang dat
we ons niet beperken tot de basisschoolleeftijd. Door intensieve samenwerking met de voorschoolse voorzieningen en het
voortgezet onderwijs kunnen we een doorgaande ontwikkelingslijn realiseren.

zoals kinderdagopvangcentra, (medische) kinderdagverblijven
(jeugdhulp en VVE) en de basisscholen slagen we er steeds
beter in de overgang van voorschool naar basisschool goed te
laten verlopen. De ontwikkeling van Integrale Kind Centra (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: ouders, voorschoolse voorziening,
basisschool, zorgpartners en gemeente. Het Samenwerkingsverband wil de komende planperiode opnieuw 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 leraren 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. 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 Meerlanden19. In 2019 is in Uithoorn een vierjarige pilot
gestart met als doel de doorgaande lijn voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben te versterken. De onderbouw- en
zorgcoördinatoren van het VO werken samen met de basisscholen aan een actieve monitor waarbij deze leerlingen vanaf
groep 7 intensief worden gevolgd tot en met klas 2. Docenten
VO worden betrokken bij het basisschooladvies en groep 7 en
8 leraren worden betrokken bij leer- en sociale problemen in
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de onderbouw. Uiteindelijk zal in 2023 een eindadvies worden
opgesteld met beleidsvoorstellen voor de hele regio.
Overgang naar het voortgezet onderwijs van SBO en SO-leerlingen
Ouders 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 VSO-school. Die vragen vervolgens een TLV 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 definitief 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 werkwijze
van Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden VO
passend onderwijs verwijzen we u naar hun website en ondersteuningsplan

http://www.swvamstellandmeerlanden.nl/index.php?id=87

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. Daarnaast stelt de groeiende internationalisering in de regio ons voor nieuwe uitdagingen. Steeds meer kinderen spreken nog geen Nederlands wanneer zij beginnen op de basisschool. Door intensivering van de
samenwerking tussen gemeente, voorschoolse voorzieningen

In uitzonderlijke gevallen kan hier door het bestuur van Amstelronde van worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer ouders het niet
eens zijn met het advies van de andere deelnemers van het Ondersteuningsteam dat een plaatsing op gespecialiseerd onderwijs in
het belang van de leerling is.
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5.1 De ouders
Scholen en ouders20 hebben elkaar nodig bij het realiseren van
passend onderwijs. Ouders zijn naast opvoeders ook de belangrijkste ervaringsdeskundigen. Met het erkennen van hun
expertise worden de ouders gelijkwaardige partner bij de zoektocht naar een passende oplossing. We versterken de driehoek
ouder-leraar-leerling door ouders de ruimte te bieden mee te
denken en mee te praten over de ondersteuning die zij voor
hun kind belangrijk en het meest wenselijk en realistisch vinden. Ouders 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 ouders is namelijk niet altijd gelijk. Juist
daarom is de dialoog waarbij de leraar, de ouder(s) en de leerling gezamenlijk ideeën voor oplossingen mogen aandragen
van belang.

En met wie
realiseren we dat? Onze
samenwerkingspartners

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

Eigen kracht van ouders,
kinderen en hun sociale
omgeving als basis

5.2 Onderwijspartners
De scholen en schoolbesturen werken vaak al jaren samen met
verschillende onderwijsadviesdiensten en ondersteuningsdiensten. Zo ook het Samenwerkingsverband. Samen met deze
onderwijspartners maken we passend onderwijs mogelijk. We
blijven hier dan ook op inzetten.

Ondersteunen in plaats
van overnemen

Expertisecentrum Orion
De adviseurs passend onderwijs van Orion (voorheen ambulant begeleiders) bieden expertise vanuit de speciaal onderwijspraktijk. Het Samenwerkingsverband koopt een vaste hoeveelheid uren begeleiding, ondersteuning, training en coaching
in. Deze uren worden op basis van leerlingaantallen over de
scholen verdeeld. De scholen maken vervolgens zelf met het
expertisecentrum afspraken over welke vorm van ondersteuning zij willen inzetten. Deze vorm van samenwerking kennen
we inmiddels ruim 3 jaar en de scholen geven in jaarlijkse
evaluaties aan zeer tevreden te zijn met deze ondersteuning.
Niet alle scholen gebruiken alle toegekende uren, terwijl andere scholen juist uren te kort komen. We hebben bestuurlijk
afgesproken dat het bestuur van het Samenwerkingsverband
de uren mag herverdelen. Het staat scholen overigens vrij om
meer uren begeleiding en ondersteuning van het expertisecentrum in te kopen van de eigen ondersteuningsmiddelen.

Hulp inzetten in de directe
leefomgeving

Snelheid maken door
minder schakels en
minder gezichten

SBO-scholen
De samenwerkende SBO-scholen de Bloeiwijzer en de Dolfijn
zullen de komende planperiode de scholen bijstaan bij de inrichting en vormgeving van arrangementen op de basisscholen
en met specifieke praktijkkennis en ervaring leraren gaan scholen en coachen. Dit is onderdeel van de doorontwikkeling SBO
naar gespecialiseerd onderwijs.

20

Ouder(s) en/of verzorger(s) en/of wettelijke voogd(en)
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5.3 Gemeenten en de zorg voor jeugd
De gezamenlijke opgave van de gemeenten en het Samenwerkingsverband is om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze later zo goed 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 en dat vraagt een andere manier van werken en
creatieve verbindingen leggen. Daarom gaan we de komende
planperiode samen met de gemeenten bouwen aan een integraal Samenwerkingsverband voor onderwijs en zorg.
Preventieve jeugdhulp
De meeste kinderen groeien veilig op en gaan goed op school,
maar dat is niet voor iedereen zo. Ongeveer 15% van de kinderen ontvangt jeugdhulp en ongeveer 5% van de leerlingen
krijgt extra ondersteuning op school. De afgelopen jaren is
zowel de behoefte aan jeugdhulp als aan onderwijsondersteuning toegenomen. Door betere en vroege signalering
van problemen worden grotere problemen bij het opgroeien
voorkomen. Juist op het gebied van preventieve hulp en ondersteuning moeten gemeenten en het onderwijs de handen
ineenslaan en samen bedenken wat nodig is om kinderen een
veilige leef- en leeromgeving te bieden. Daar zullen we ons de
komende jaren voor blijven inzetten.
Geïndiceerde jeugdhulp
Specialistische en intensieve jeugdhulp wordt geïndiceerd
door de gemeenten. Wanneer bijvoorbeeld de Ouder & Kind
Adviseurs onvoldoende antwoord hebben op de hulpvraag
van kinderen en gezinnen is meestal sprake van intensievere
hulp en zorg. De geboden zorg kan variëren van specialisten
die worden ingezet bij complexere problemen tot hele intensieve hulp thuis, op school 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,
kinder- en jeugdpsychiatrie enz. De gemeenten bepalen welke kinderen en ouders voor de meest intensieve jeugdhulp in
aanmerking komen.
We hebben de vorige planperiode geconstateerd dat deze
stap voor veel ouders als een behoorlijke hindernis werd beschouwd.
In de gemeente Aalsmeer en Amstelveen hebben we daarom
een Ouder & Kind Adviseur21 aan een school gekoppeld en hij/
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zij was daar aanwezig om vragen van ouders 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. In de gemeenten
Ouder-Amstel en Uithoorn worden de Ouder & Kind Adviseurs
ingehuurd bij zorgaanbieders. Zij hebben niet het volledige
mandaat om een kind of gezin te verwijzen naar de meest intensieve jeugdhulp maar hebben wel een bepalende rol. Sinds
1 januari 2018 heeft iedere school een dagdeel een Ouder &
Kind Adviseur op school. De komende jaren zullen we de beschikbaarheid beter gaan afstemmen op de vraag en urgentie.
Ouder & Kind Adviseur
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
& Kind Adviseur (die op school aanwezig is) wordt gekeken
wat nodig is. Zoals: het adviseren en afstemmen met intern
begeleiders, lichte hulp bieden aan ouders en leerlingen tot
het indiceren22 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 & Kind Adviseur aan bij
het Ondersteuningsteam.
Leerplichtambtenaar en jeugdarts
Bij de start van passend onderwijs was het reduceren van het
aantal thuiszitters één van de belangrijkste doelen. Wij hebben 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 kinderdienstencentrum.
We werken daarom intensief samen met leerplichtambtenaren van de vier gemeenten en jeugdartsen van de GGD om
deze belofte te realiseren.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van
de Leerplichtwet. Daarnaast hebben we gezamenlijke afspraken over de wijze van samenwerken bij dreigende thuiszitters23. We organiseren dan bijvoorbeeld een thuiszitters-OT
waar de leerplichtambtenaar bij aanwezig is.
Leerlingen die veelvuldig worden ziekgemeld missen te veel
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
een belangrijke voorspeller van toekomstig spijbelgedrag en
voortijdig schoolverlaten. In samenwerking met de ouders,

21

Ouder-kind adviseurs (jeugdhulpverleners in Amstelveen en Aalsmeer, ouder-kind coaches in Ouder-Amstel)

22

 et afgeven van een beschikking voor specialistische hulp is in de 4 gemeenten binnen Amstelronde niet op een eenduidige wijze georganiseerd.
H
Vooralsnog gaan in Uithoorn en Ouder-Amstel de zorgloketten en niet de ouder-kindadviseurs over deze verwijzingen.
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Bijlagenboek: bijlage 5 protocol Voorkoming en/of terugdringing van thuiszitters

“ De gemeenten hebben
voor de uitvoering
van zorg en jeugdhulp
contracten afgesloten
met zorgverleners en
jeugdhulpinstanties”

basisschool, de leerplichtambtenaar en jeugdarts maken we
een plan voor het terugdringen van zorgelijk schoolverzuim.
We bieden maatwerk wanneer de gezondheid de schoolgang
belemmert.
De afgelopen jaren was er bij thuiszitters meestal sprake van
een vertrouwensbreuk tussen ouders en school waar dan vervolgens de leerlingen de dupe van waren. De zoektocht naar
een andere school verliep vaak moeizaam, omdat de ouders
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 wordt aangewezen voor de leerling. De leerplichtambtenaar van de gemeente ziet erop toe dat de leerling
weer naar school gaat.
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.
Leerlingenvervoer
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. 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 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 ouders/verzorgers doen vervolgens de aanvraag
leerlingenvervoer en het Ondersteuningsteam verzorgt een
onderbouwing waarbij we leerlingen maximaal stimuleren in
hun zelfstandigheid.
Internationalisering
De scholen en de gemeente hebben op verschillende wijze
inhoud gegeven aan taalonderwijs voor nieuwkomers. De afgelopen 2 jaar is succesvol samengewerkt aan meer consistent
beleid. Zo hebben 3 van de 4 kernen inmiddels beschikking
over een voltijds nieuwkomersklas en zal kern Aalsmeer in de
nabije toekomst dit voorbeeld volgen. De geringe omvang van
de nieuwkomersvoorziening in Aalsmeer en de enorme uitdaging om dan passend onderwijs te bieden aan kinderen van
groep 3 tot en met groep 8 vormden de aanleiding voor een
verkenning om meer regionaal samen te werken. Het idee is
om de nieuwkomers uit Aalsmeer aan te laten sluiten bij de
nieuwkomersschool Amsteltaal van Stichting Amstelwijs. Het
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komende schooljaar zal dit plan verder uitgewerkt worden.
Op dit moment hebben de scholen in Duivendrecht nog onvoldoende kunnen profiteren van deze ontwikkelingen binnen
het Samenwerkingsverband. Zij maken vooralsnog gebruik
van het aanbod in Amsterdam en Diemen.
Het Samenwerkingsverband wordt regelmatig betrokken bij
ondersteuningsvragen vanuit de verschillende nieuwkomersklassen. De snel en sterk veranderende leerlingenpopulatie
vraagt om extra aandacht en intensivering van de samenwerking. Het Samenwerkingsverband heeft daarom het leernetwerk nieuwkomersonderwijs opgericht. Een leernetwerk waarbij scholen ervaringen en lesmateriaal uitwisselen en nieuwe
inzichten verwerven, kortom gericht op kennisvergroting.
De schoolbesturen Amstelwijs en onderwijsgroep Amstelland
zijn in samenwerking met de gemeente Amstelveen een pilot
gestart met ambulante taalondersteuners (ATO). Deze helpen
de scholen in Amstelveen bij het vormgeven van het onderwijs
aan nieuwkomers en ondersteunen leraren met handelingsadviezen. De ATO’s vormen een waardevolle aanvulling in het ondersteuningsnetwerk voor nieuwkomers. We zullen de komende periode onderzoeken of we dat kunnen uitbreiden naar de
overige gemeenten binnen Amstelland.
Onderwijsgroep Amstelland is begin schooljaar 2019-2020 de
Amstelland International School gestart, een internationaal
georiënteerde basisschool (IGBO) voor expatkinderen binnen
de regio Amstelland. Met de komst van deze internationale
school in ons samenwerkingsverband zal de druk op de reguliere scholen, van betrekkelijk kort verblijvende leerlingen,
afnemen.
5.4 Zorg- en jeugdhulppartner
Wanneer ouders en/of leerlingen hulp of zorg krijgen toegewezen is dat meestal door één van de door de gemeente
gecontracteerde partijen. Een uitzondering daargelaten, bijvoorbeeld bij persoonsgebonden budgetten (PGB) en doorverwijzingen naar specialistische instellingen met een speci-
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fieke behandeling en landelijke functie. We zijn de lopende
bestuursperiode door de gemeenten betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid, zeker op onderwerpen waar de
samenwerking het onderwijs raakt. We zijn nog niet betrokken
bij deze inkoop van zorg en jeugdhulp met uitzondering van
de integrale onderwijs en zorg op HB+ voorziening Elementa
en de inzet van specialistische jeugdhulp op het SBO. De gemeenten hebben aangegeven het Samenwerkingsverband bij
de komende aanbestedingsrondes te betrekken.
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 de basisschool essentieel. Om een goede overdracht en doorgaande
lijn te garanderen wordt in de komende planperiode intensief
samengewerkt met ouders 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.

Integraal Kind Centrum (IKC)
De definities van een IKC lopen sterk uiteen. Van een voorziening waar kinderopvang, het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang onder een dak zitten tot een integrale voorziening voor alle kinderen van 0-13 jaar waar kinderopvang,
(medisch) kinderdagverblijf, (speciale)basisschool, buitenschoolse opvang, maatschappelijke en jeugdhulporganisaties
onder een dak samenwerken. Deze laatste vorm kennen we
binnen Amstelronde nog niet.
Door de onderwijs- en zorgpartners onder één dak te huisvesten wordt de samenwerking vergemakkelijkt maar niet vanzelfsprekend. Daar moeten de betrokken professionals en ouders
samen voor zorgen. We willen de komende planperiode in
samenwerking met de betrokken gemeenten en scholen de
ontwikkeling van IKC’s onderzoeken en versterken.
Specialistische jeugdhulp
Scholen en ouders ervaren nog steeds onduidelijkheid over de
weg naar geïndiceerde en specialistische hulp en hebben weinig begrip voor de ontstane wachtlijsten. Ondanks het feit dat
de gemeenten in onze regio deze wachtlijsten hebben aangepakt door meer budget beschikbaar te stellen of door tijdelijk
andere zorg en hulp in te zetten is de afstand van de school tot
de jeugdzorgaanbieders over het algemeen groot.
De afgelopen jaren hebben de wethouders, beleidsadviseurs
en Ouder & Kind Adviseurs nadrukkelijk de samenwerking met
onderwijs opgezocht. Van bestuursvergadering tot deelname
aan Ondersteuningsteams. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst maar de brug naar de specialisten is nog niet geslagen.
Daar zullen we ons de komende planperiode voor gaan inzetten.
Alle scholen binnen 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 op de speciale basisscholen voor specifieke doelgroepen. De Ouder & Kind Adviseur zou als brede generalist de
verbinder moeten zijn tussen de specialistische zorg, ouders
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, heeft nog
niet voor een versterking van de samenwerking gezorgd. Daar
zou de Ouder & Kind Adviseur als ‘leading professional’ verandering in kunnen brengen. Momenteel bereiden we een pilot
voor die medio 2020 van start zou moeten gaan.

Specialistische jeugdhulp op het SBO
Sinds de start van passend onderwijs voeren de SBO-scholen
binnen SWV Amstelronde een zogenaamde verbrede toegang,
waarbij de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling
centraal staat. Ruim 75% van de leerlingen op het SBO heeft te
maken met jeugdhulp.
SBO de Bloeiwijzer in Amstelveen en SBO de Dolfijn in Uithoorn
hebben bij het samenwerkingsverband en de gemeenten aangegeven dat het steeds ingewikkelder werd om voor een groeiende groep leerlingen extra ondersteuning en jeugdhulp te organiseren en luidden eind 2018 de noodklok. Een kleine groep
leerlingen (ongeveer 15 kinderen/gezinnen per school) eiste
alle aandacht op van de professionals (docenten, ondersteuners, intern begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk
werkers en schooldirectie). Deze leerlingen zorgden voor veel
overlast binnen de school. De samenwerking met de ouders
verliep moeizaam en hulpverlening kwam nauwelijks op gang.
Dat laatste had deels te maken met de route om tot geïndiceerde en specialistische jeugdhulp te komen en deels met de
ontbrekende motivatie bij ouders.
De urgentie om in actie te komen werd breed gedragen waarbij
de oplossing gezocht werd in een sterke verbinding en nieuwe
vorm van samenwerking tussen het speciaal basisonderwijs,
de Ouder en Kind adviseurs, zorgaanbieder Altra, de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, de Ronde Venen, Uithoorn en SWV
Amstelronde om thuisnabij en vroegtijdig de juiste ondersteuning en specialistische hulp in te zetten.
In deze pilot willen we integraal samenwerken ontwikkelen en
uitvoeren met een heldere zorgstructuur als resultaat. Geen
gescheiden casuïstiek-overleggen, maar integrale overlegtafels met ouders en betrokken professionals, waar het kind
centraal staat en elke partner vanuit wederzijds vertrouwen en
waardering bijdraagt aan passende zorg en onderwijs.
Meldcode kindermishandeling
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort
geweld. Alle scholen hebben een aandachtfunctionaris kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de
meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 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.
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We hebben binnen Amstelronde het schoolmodel. Een model dat scholen maximale
invloed geeft bij de inrichting van het onderwijs en de uitvoering van het
ondersteuningsplan. Dat betekent voor ons dat de leraren, zij die dagelijks inhoud geven
aan passend onderwijs, optimaal toegerust moeten worden om goed onderwijs en
passende ondersteuning te bieden. De keuze voor kleinere klassen, onderwijsassistenten
of specialisten ter ondersteuning van de leraren, of het realiseren van speciale
voorzieningen binnen de school, is aan de school zelf. Omdat we in Amstelronde de
context (deze leerling, deze leraar 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 leraar
nodig heeft. Leerling- of leraar-gericht 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 leraar.
De schoolbesturen helpen de scholen bij dit proces en kunnen daarbij rekenen op de
ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie van het Samenwerkingsverband.

Voor een verdere toelichting over de organisatie van het Samenwerkingsverband verwijzen we naar de
website van Amstelronde:

https://amstelronde.nl/website/index.php/home/organisatie/wie-zijn-wij/

Organisatie van het
Samenwerkingsverband
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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. 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 de overige
middelen over de scholen verdelen. Zo hebben een aantal besturen gekozen voor het
bovenschools organiseren van verdiepingslessen voor hoogbegaafde leerlingen of het
aanstellen van een orthopedagoog en heeft een schoolbestuur in overeenstemming met
de schooldirecteuren besloten om een deel van de ondersteuningsmiddelen beschikbaar
te stellen aan een school met onevenredig veel ondersteuningsvragen, een mooi
voorbeeld van solidariteit.
We maken bij de verdeling en toekenning van ondersteuningsmiddelen geen onderscheid
tussen lichte en zware ondersteuningsmiddelen. Het gaat om alle middelen om passend
onderwijs te bieden.

7.1 Verdeling van de ondersteuningsmiddelen

Financiën

Reguliere basisscholen
De ondersteuningsmiddelen worden verdeeld op dezelfde wijze als de reguliere bekostiging door het rijk, dus een bedrag per
leerling op basis van T-1. Met deze verdeling wordt geen rekening gehouden met eventuele verzwarende omstandigheden
zoals het percentage leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. De afgelopen jaren hebben we een verkenning gedaan
of een andere verdeelsystematiek meer recht zou doen aan
deze verzwarende omstandigheden op sommige scholen. Het
gevaar bestaat dat we opnieuw met ongewenste indicatoren
gaan werken en dat terwijl we juist door arrangeren in plaats
van indiceren zoveel succes hebben geboekt. De schoolbesturen en het bestuur van Amstelronde hebben daarom besloten
de huidige verdeelsystematiek te handhaven. We dragen gezamenlijk de zorg en verantwoordelijkheid om besturen en scholen die in de problemen komen door de vele ondersteuningsvragen bij te staan. Het Samenwerkingsverband heeft daar een
vangnet24 voor ingericht en schoolbesturen beslissen samen
met de schooldirecteuren hoe zij de middelen over de scholen
verdelen, rekening houdend met de draagkracht en draaglast
van een school en een team. De hoogte van de beschikbare

24

middelen is afhankelijk van het deelnamepercentage speciaal
(basis) onderwijs. Minder verwijzingen betekent meer middelen beschikbaar voor de basisscholen.
Bovenschoolse voorzieningen
In de afgelopen periode heeft het Samenwerkingsverband
verschillende voorzieningen financieel ondersteund, waaronder de Lotusbloem, Nifterlake, de Instapklas op Vrije School
Parcival en HB+voorziening Elementa op de School of Understanding. De belangrijkste reden voor het Samenwerkingsverband om bovenschoolse voorzieningen 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 of zelfs geen onderwijs
zouden kunnen volgen.
Speciaal basisonderwijs
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. Binnen
Amstelronde zitten meer dan 2% van de leerlingen op het SBO
dus we moeten daar jaarlijks middelen voor reserveren. De

Zie 7.2 solidariteit
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afgelopen jaren steeg dat percentage maar sinds schooljaar
2018-2019 daalt het aantal kinderen op het SBO
We hebben met het SBO afgesproken dat zij zich door ontwikkelen naar gespecialiseerd onderwijs. Om deze ontwikkeling
te ondersteunen hebben we het SBO een vast ondersteuningsbedrag toegekend zodat zij beter in staat worden gesteld om
voor hun populatie passende arrangementen te organiseren.
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. Ook die middelen moet het samenwerkingsverband dus reserveren. Amstelronde kent historisch een laag deelnamepercentage speciaal
onderwijs, lager dan 1%, al zien we dat inmiddels licht stijgen.
Dit komt doordat de afgelopen jaren minder kinderen een ontheffing van leerplicht hebben gekregen en we dus meer kinderen onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de instroomleeftijd
de afgelopen jaren wat gedaald waardoor leerlingen langer in
het speciaal onderwijs zitten.
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 voor deze 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 Solidariteit
De eerdergenoemde keuze om geen uitzonderingen te maken
bij de verdeling van de ondersteuningsmiddelen 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.
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 heb-

ben 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, leraren
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.
7.3 Meerjarenbegroting
Amstelronde kent een gunstige financiële situatie. We zijn zoals gezegd een groeiregio en er was sprake van een positieve
verevening van de zware ondersteuningsmiddelen. De afgelopen periode is de meerjarenbegroting25 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 meerjarenbegroting steeds jaarlijks samen met het ondersteuningsplan worden herzien en vastgesteld.
Het College van Bestuur heeft het weerstandsvermogen van
Stichting Amstelronde vastgesteld op €250.000. Dat betekent
dat de komende planperiode het opgelopen algemene reserve wordt afgebouwd. De meerjarenbegroting heeft daar sinds
2018 al een begin mee gemaakt.

25

Bijlage 1. Meerjarenbegroting 2020-2024
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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

Dit vraagt de komende tijd om aandacht. De samenwerking
met het gespecialiseerd onderwijs vindt vooral plaats op leerlingenniveau en nog onvoldoende, zoals beoogd op leraar- en
teamniveau. Als we willen dat leerlingen thuisnabij passend
onderwijs volgen dan zal deze expertise naar de basisscholen
gebracht moeten worden in de vorm van leraar- en/of teamondersteuning zodat niet langer het kind wordt verplaatst maar
de ondersteuning wordt gebracht. Wat daarbij ook kan helpen
is dat de scholen binnen een wijk meer gaan samenwerken.
Door goed op de hoogte te zijn van elkaars expertise en mogelijkheden zou door krachten- en kennisbundeling een kind
in de wijk een passend aanbod kunnen krijgen, al dan niet met
ondersteuning van het SBO of SO. De grootste bedreiging voor
passend onderwijs vormt het groeiende lerarentekort.

Evaluatie basisondersteuning
In 2019 hebben we de basisondersteuning opnieuw geëvalueerd. De belangrijkste uitkomsten zijn dat scholen in grote
mate tevreden zijn met de gekozen werkwijze en ze onderschrijven de doelstellingen van Amstelronde. Het schoolmodel wordt zeer positief gewaardeerd en de werkwijze bij leerlingen met een ondersteuningsvraag helpt scholen bij het
zoeken naar het juiste antwoord. De betrokkenheid van de
ouders wordt als positief gezien al werd een enkele keer ook
de kanttekening geplaatst dat wanneer ouders het niet eens
werden met de mening van de school, de samenwerking onder druk kwam te staan en de leerling daar de dupe van werd.

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

1

2

3

Op iedere school heeft
de schoolleiding met
de inhoudelijke staf en
een afvaardiging van het
team een SWOT-analyse
gemaakt.

Vervolgens heeft de
directeur-bestuurder
samen met een
onderwijsspecialist een
auditgesprek gevoerd,
dit noemen we ‘de
schoolfoto’.

Tot slot is er een
evaluatieverslag van het
SWV opgesteld.

Het gesprek over de kwaliteit van ondersteuning is voor ons van groot belang.

Kwaliteitsbeleid
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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-leraar.

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

Ouders als partner
ouders 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 leraren, 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 ouderkind-leraar.

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. We gebruiken daarvoor de A3 Jaarplan systematiek.
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 antwoorden op deze vragen?
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 organisatie.26

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. De wijze van
rapporteren is vastgelegd in het format verantwoording ondersteuningsmiddelen27.
De drie centrale vragen die we ons daarbij stellen zijn:

1
2
3

Wat werd beoogd, wat was het doel van de inzet
van de ondersteuningsmiddelen?
Wat is met de inzet van de ondersteuningsmiddelen gerealiseerd, hoe zijn ze ingezet?
Wat is bereikt met de inzet van de
ondersteuningsmiddelen, wat is het resultaat?

Na inlevering van deze verantwoordingsrapportages volgt de
najaarsronde en bezoekt de directeur-bestuurder alle schoolbesturen. Tijdens deze individuele bestuursgesprekken wordt
de rapportage besproken maar ook de trends en ontwikkelingen op de scholen van het desbetreffende bestuur. In de
voorjaarsronde bezoekt de directeur-bestuurder nogmaals
de schoolbesturen maar dan in het bijzijn van de schooldirecteuren. Deze gesprekken gaan met name over de plannen en
ambities en dus minder over de resultaten en verantwoording.
De jaarlijkse verantwoordingsrapportage is samen met de jaarrekening en het jaarverslag de basis voor de evaluatie van het
ondersteuningsplan en de bijstelling daarvan.

8.4 Verantwoording
Met de keuze voor het schoolmodel is er veel financiële en
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

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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26

Bijlagenboek: bijlage 8 handboek AO Amstelronde

27

Bijlagenboek: bijlage 9 Format verantwoording ondersteuningsmiddelen
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