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1. Inleiding 
 

1.1  Algemene inleiding 

 

1 augustus is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden.  

Passend onderwijs legt het accent op wat de leerling kan en op de ondersteuning die nodig is om hem te 

laten meedoen in het onderwijs. Het geld voor de ondersteuning gaat rechtstreeks naar de samenwerkings-

verbanden. De scholen hebben onderling afspraken gemaakt over de verdeling van deze middelen. De scho-

len in het samenwerkingsverband hebben het geld zo verdeeld dat beter rekening  wordt gehouden met ver-

schillen tussen leerlingen. Op deze manier is er meer ruimte voor maatwerk.  

 

De belangrijkste kenmerken op een rij 

• Alle scholen hebben een zorgplicht. Wanneer een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bij een 

school wordt aangemeld, moet de school binnen zes tot tien weken een zo passend mogelijk aanbod 

regelen op de eigen school, of op een andere reguliere school of een speciale school binnen het SWV. De 

school regelt de extra ondersteuning binnen de school of (doet een voorstel tot) plaatsing op een ande-

re school voor v(s)o. Ouders hoeven daar niet zelf voor te zorgen. 

• Het accent ligt op arrangeren. Het gaat niet  (alleen) om het juiste ‘etiketje’ maar om wat de leerling 

nodig heeft om onderwijs te kunnen volgen.  

Overigens kan een goede diagnose essentieel zijn voor de ondersteuning wanneer externe hulpverle-

ning moet worden ingeschakeld.  

• Alle scholen geven in hun ondersteuningsprofiel aan welke ondersteuning zij aan de leerlingen kunnen 

bieden. Omdat niet iedere school elke vorm van ondersteuning kan bieden, werken regulier en speciaal 

onderwijs samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een samenwerkingsverband is ver-

antwoordelijk voor de lichte en zware ondersteuning en krijgt een eigen budget voor extra ondersteu-

ning.  

• Een samenwerkingsverband kan school middelen toekennen om leerlingen die dat nodig hebben extra 

ondersteuning te bieden. Er is dus meer ruimte voor maatwerk. Ook zal er meer afstemming zijn tussen 

scholen en (gemeentelijke) jeugdzorg. Samenwerkingsverbanden treden daartoe in overleg met ge-

meenten. 

• Een samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplan op, dat onder meer beschrijft welk niveau van 

basisondersteuning er op de scholen geboden wordt, hoe binnen het samenwerkingsverband een sa-

menhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen wordt gerealiseerd, hoe de beschikbare midde-

len worden verdeeld, op welke wijze verwijzing naar het VSO plaatsvindt en hoe de ouders worden geïn-

formeerd.  

• Ouders en leraren hebben via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht betreffende het beleid en 

de verdeling van het budget van het samenwerkingsverband. 

 

Landelijk samenwerkingsverband naar richting 

De zeven reformatorische vo-scholen en de vijf reformatorische scholen voor VSO geven passend onderwijs 

vorm  in een landelijk samenwerkingsverband naar richting, zodat kinderen uit de achterban onderwijs en 

ondersteuning kunnen krijgen in lijn met de opvoeding thuis. 
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1.2  Functie van het ondersteuningsplan 

 

In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe het voldoet aan zijn wettelijke taken. 

Het plan gaat in op:  

a. de realisatie van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de 

deelnemende scholen, inclusief de basisondersteuning op alle scholen;  

b. de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en -

voorzieningen aan de scholen;  

c. de procedure en criteria voor plaatsing van leerlingen in het (v)so; 

d. de procedure en het beleid voor terugplaatsing of overplaatsing van het (v)so naar het regulier voortge-
zet onderwijs na de looptijd van de toelaatbaarheidsbeschikking; 

e. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven en de bijbehorende bekostiging; 

f. de samenwerking en afstemming met de (landelijke) voorziening(en) voor cluster 1 en 2; 

g. de informatieverstrekking aan de ouders over de ondersteuningsvoorzieningen en de onafhankelijke 

ondersteuningsmogelijkheden voor ouders;  

h. de vaststelling van het aandeel van de onderscheiden scholen in de overdracht van de bekostiging voor 
materiële instandhouding in specifieke situaties; 

i. de vaststelling van het aandeel van de onderscheiden scholen in de overdracht van de bekostiging van 

personeelskosten in specifieke situaties; 

j. de multidisciplinaire beoordeling en integrale indicering en aanpak op schoolniveau en op het niveau 

van het samenwerkingsverband. Indiceren is hier het toewijzen van ondersteuning door de school of het 

samenwerkingsverband;  

k. de afspraken tussen en binnen het samenwerkingsverband po en vo over een effectieve overdracht van 

leerlingen naar een andere sector, school of opleiding.  

 

1.3  Looptijd van het ondersteuningsplan 

 

De oorspronkelijke looptijd van dit ondersteuningsplan is van schooljaar 2014-2015 t/m 2018-2019. De huidi-

ge versie is op 24 november 2015 tijdens de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd, na goedkeuring bin-

nen de Raad van Toezicht en de Ondersteuningsplanraad. 

 

1.4  Samenhang met andere documenten 

 

Dit ondersteuningsplan is het basisdocument voor de ondersteuningsstructuur voor alle  participerende 

scholen. Zij verwijzen ernaar in hun schoolplan, schoolgids en dergelijke.  

De scholen baseren hun ondersteuningsbeleid op de uitgangspunten en kwaliteitseisen uit het ondersteu-

ningsplan. In hun schoolondersteuningsprofiel verantwoorden de scholen zich over hun ondersteuning. 

Door stapeling van de profielen verantwoordt het samenwerkingsverband zich over zijn ondersteuningsnet-

werk. 

In zijn jaarverslag legt het samenwerkingsverband verantwoording af over het gevoerde beleid.  

 

1.5  Totstandkoming ondersteuningsplan 

 

Het huidige ondersteuningsplan is onder leiding van de directeur-bestuurder geschreven, waarbij eventuele 

wijzigingsvoorstellen, die vanuit de scholen aangedragen worden, in het proces zijn meegenomen. 

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft het ondersteuningsplan vastgesteld. De 

ondersteuningsplanraad, de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering hebben haar 

goedkeuring over het ondersteuningsplan gegeven. Het ondersteuningsplan is naar de inspectie verzonden. 
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2. Visie, missie en ambitie  
 

2.1  Visie 

 

Ons samenwerkingsverband heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, als grondslag en onderschrijft 

onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid.  

Uitangspunt voor onze visie is dat God de mens goed en naar Zijn Beeld heeft geschapen, maar dat wij door 

de zondeval verdorven en onvolkomen zijn. Verlossing is alleen mogelijk uit genade, door het lijden en 

sterven van de Heere Jezus. 

Het Woord van God laat in het eerste hoofdstuk al de verscheidenheid van de schepping zien. Deze 

verscheidenheid manifesteert zich ook in onze leerlingen. Om daarbij aan te sluiten, is een gedifferentieerd 

onderwijsaanbod nodig, waarin de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling 

centraal staat. Het reformatorisch samenwerkingsverband is een landelijk verband, georganiseerd op basis 

van de identiteit van de scholen. Alle scholen binnen het RefSVO hebben de reformatorische denominatie. 

Ouders, waarvan kinderen extra zorg en ondersteuning nodig hebben, zoeken hierbij vaak hulp vanuit 

instanties die bekend zijn met de identiteit van deze ouders en van de aangesloten scholen en vaak ook 

werken vanuit dezelfde grondslag. Dit geeft vertrouwen en maakt de drempel naar bijvoorbeeld 

hulpverlening lager. De rol en de keuzevrijheid van de ouders vinden we hierin van groot belang. 

 

Het samenwerkingsverband ziet het als zijn opdracht om in de eerste plaats het reguliere voortgezet 

onderwijs kwalitatief te versterken, zodat zo veel mogelijk kinderen binnen een vo-school van ons 

reformatorisch samenwerkingsverband geholpen kunnen worden. Waar dat niet (meer) mogelijk is, bieden 

andere voorzieningen kwalitatieve ondersteuning.  

Leraren hebben vaardigheden nodig om met verscheidenheid om te gaan. Het is de taak van het 

samenwerkingsverband om zicht te houden op hoe scholen gestalte geven aan professionalisering, indien 

gewenst en noodzakelijk uitbreiding van deze vaardigheden te faciliteren en zicht te houden op een 

verantwoord systeem van ondersteuning voor alle leerlingen van de scholen binnen het 

samenwerkingsverband.  

 

Onze visie luidt dan ook:  

 

“Het opzetten, uitbreiden en onderhouden van een adequaat 

ondersteuningssysteem op de aangesloten scholen van ons samenwerkingsverband, 

met als doel het optimaal ontwikkelen van de gaven en talenten van iedere leerling, 

ingebed in het opvoeden in en tot de vreze van de Heere1. Een en ander gebeurt in 

nauw overleg met alle betrokkenen, zo mogelijk op de meest geëigende plaats 

binnen het verband, en wordt gedragen door gekwalificeerde en toegeruste 

leerkrachten, ondersteund door het gebruik van adequate leermethoden en 

leermiddelen en met inzet van ieders specialiteiten, persoonlijkheid en eigen gaven.” 

 

2.2 Missie 

RefSVO werkt vanuit de volgende missie: 

 

   

  Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet. 

 

 

 

 

                                                
1 Met de zinsnede dat wij kinderen willen opvoeden in de vreze des Heeren sluiten we aan op woorden uit de bijbel.  Deze woorden "de 

vreze van de Heere" vinden we bijvoorbeeld in Job 28: 28, Psalmen 19:10, Spreuken 14: 27. Het gaat hier om het leven in het geloof in de 

Heere God, in het onderhouden van Zijn geboden. Het wordt ook wel een springader, een fontein van het leven genoemd. 
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2.2  Ambitie    

 

Het RefSVO heeft de visie en missie uitgewerkt in de volgende ambities: 

a. Elke leerling die zit op een school binnen het samenwerkingsverband krijgt een passend 

onderwijsaanbod. Er zijn geen thuiszitters. 

b. Leerlingen worden bij voorkeur thuisnabij aangemeld en geplaatst in het reguliere onderwijs, eventueel 

in een aangepaste setting.  

c. In het reguliere onderwijs zorgen professionele leraren voor kwalitatief goed onderwijs, dat qua 

ondersteuning een preventief karakter heeft.  

d. Elke school heeft een adequate ondersteuningsstructuur, die wordt ingezet op basis van de 

ondersteuningsbehoefte van de leerling.  

e. Bij complexe ondersteuningsvragen wordt de leerling zo nodig verwezen naar de speciale scholen in het 

samenwerkingsverband. Verwijzingen naar instellingen buiten het samenwerkingsverband zijn alleen 

aan de orde bij zeer complexe ondersteuningsvragen.  

f. De speciale voorzieningen in het samenwerkingsverband bezitten kwalitatief hoogwaardige expertise, die 

ze inzetten in het reguliere onderwijs en in de speciale onderwijssetting. 

g. Op school- en bovenschools niveau is er goede afstemming met de leerling, de ouders, school, 

gemeente, en instellingen voor onderwijsondersteuning en jeugdzorg.  
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3. Organisatie van het samenwerkingsverband  
 

3.1  Vereniging en leden 

 

Het samenwerkingsverband gaat uit van de Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor Voortgezet 

Onderwijs, die haar zetel heeft te Utrecht. Zie voor de statuten www.refsvo.nl.   

De leden van de vereniging zijn de bevoegde gezagsorganen van de scholen voor voortgezet (speciaal) on-

derwijs behorend tot de reformatorische denominatie.  

 

Besturen en scholen in het samenwerkingsverband 

 

Brinnr Bestuur School 

03WO 

26MV 

Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag 

(SORG) (Amersfoort)  

Van Lodenstein College te Amersfoort en Ede 

(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo) 

01RL Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op  

Reformatorische grondslag voor Apeldoorn e.o. 

Jacobus Fruytier scholengemeenschap te Apel-

doorn (pro, vmbo/lwoo, havo, vwo) 

03JY Stichting Calvijn College  Calvijn College te Goes  

(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo) 

00WH Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Re-

formatorische grondslag (Gorinchem)  

Gomarus scholengemeenschap te Gorinchem 

(vmbo/lwoo, havo, vwo) 

02EA Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Re-

formatorische Grondslag ‘De Driestar’ te Gouda  

Driestar College te Gouda  

(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo) 

23VL Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onder-

wijs op reformatorische grondslag te Kampen 

Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen 

(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo) 

00PG Stichting voor christelijk vo op reformatorische grond-

slag ‘De Wartburg’ te Rotterdam  

Wartburg College te Rotterdam  

(pro, vmbo/lwoo, havo, vwo) 

26MW Stichting voor speciaal onderwijs en voortgezet speci-

aal onderwijs op reformatorische grondslag  

in de regio Veluwe 

Rehobothschool te Ede  

(vso cluster 3) 

26NU Stichting  voor  christelijk  (v)so  op  

reformatorische grondslag voor Gouda e.o  

Samuëlschool te Gouda  

(vso cluster 3) 

26NC Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag (Zwolle)  

Obadjaschool te Zwolle  

(vso cluster 3) 

26NC 

01 

Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag (Zwolle) 

Obadjaschool te Apeldoorn 

(vso cluster 4) 

26MN Stichting voor speciaal onderwijs  op reformatorische 

grondslag (Barendrecht) 

De Rank te Barendrecht  

(vso cluster 3) 

26NE Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde 

Grondslag in Zeeland  

Eben-Haëzer te Kapelle  

(vso cluster 3) 

 

3.2  Bestuursstructuur 

 

Het bestuur van het samenwerkingsverband bestaat uit een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht 

bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter en één secretaris. 

De organieke scheiding van bestuur en toezicht doet recht aan de governance code VO. De relatie tussen 

bestuur, Raad van Toezicht en Algemene Ledenvergadering wordt geregeld in statuten en reglementen.  
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3.3  Ondersteuningsplanraad 

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit acht leden: voor een kwart ouders, voor een kwart leerlingen en 

voor de helft personeelsleden. Zij worden gekozen door de MR-leden van de aangesloten scholen. De leden van 

de OPR hoeven zelf geen lid te zijn van een MR, maar moeten wel als personeelslid aan een aangesloten school 

verbonden zijn, leerling zijn van een aangesloten school of ouder van een leerling op een aangesloten school. 

Het bestuur van het RefSVO overlegt met de MR’en van de scholen over kandidaat-leden en komt met een voor-

dracht. 

De OPR is betrokken bij de totstandkoming van en heeft instemming gegeven aan het ondersteuningsplan 

van het RefSVO. Voor het OPR-reglement, zie www.refsvo.nl. 

Het RefSVO krijgt geen medezeggenschapsraad, omdat er nauwelijks personeel in dienst wordt genomen. 

 

3.4  Regie binnen het samenwerkingsverband 

 

De regie vindt plaats op landelijk niveau en op schoolniveau. We onderscheiden: 

• beleidsregie: het bestuur van het samenwerkingsverband stelt de beleidskaders vast (in overeenstem-

ming met de wet- en regelgeving); 

• uitvoeringsregie: de schoolbesturen organiseren binnen de beleidskaders met alle mandaat de activitei-

ten en verantwoorden zich aan het bestuur van het samenwerkingsverband, dat periodiek de algemene 

ledenvergadering informeert; 

• procesregie: deze vindt plaats bij zowel de beleidsregie als de uitvoeringsregie.  

 

Omdat het bestuur van het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk is en aanspreekpunt voor de in-

spectie, heeft het niet alleen een taak in de beleidsregie, maar ook in de procesregie. Via de procesregie kan 

het bestuur ook invulling geven aan het intern toezicht en tot afstemming komen met andere schoolbestu-

ren. Hierdoor kunnen gezamenlijk zaken worden uitgevoerd als dat wenselijk is. De procesregie vanuit het 

samenwerkingsverband wordt gevoerd door de directeur-bestuurder. Deze gaat met het bestuur van de 

school het gesprek aan over de uitvoering van het gezamenlijk vastgesteld beleid.  

Bij de beleidsregie liggen nauwelijks uitvoerende taken. Centraal gebeurt alleen wat noodzakelijk is vanuit 

schaaloverwegingen. Het gaat dan om specifieke expertise, wettelijke taken en de financiering van zware 

ondersteuningsvragers. 

 

3.5  Relatie met de jeugdzorg 

 

De Centra voor Jeugd en Gezin dienen als frontoffice voor alle vormen van jeugdzorg.  

Het samenwerkingsverband voert met gemeenten op overeenstemming gericht overleg over het ondersteu-

ningsplan. In de praktijk onderhoudt een vertegenwoordiger van de school de contacten met de gemeente. 

Deze persoon is ook gemandateerd tot het tekenen van overeenkomsten. Het bestuur van het samenwer-

kingsverband vervult een expertisefunctie en voorziet de schoolbesturen/contactpersonen van alle relevante 

informatie. Indien gewenst kan de contactpersoon worden bijgestaan tijdens de besprekingen met de gemeente. 

Om de procesregie goed te kunnen vervullen, is er periodiek overleg tussen het bestuur van het samenwer-

kingsverband en degene die namens de school de contacten onderhoudt met de gemeente.  

 

Bijlage 6 bevat een lokaal uitwerkingsdocument waarin de thema’s beschreven zijn die zowel de scholen als 

de gemeenten raken. Deze thema’s worden lokaal, in overleg met gemeente en scholen, uitgewerkt. De uit-

werking kan per gemeente en school verschillen en krijgt een plaats in het ondersteuningsprofiel van de 

school. 
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4. Ondersteuningsstructuur 
 

4.1  Schoolondersteuningsprofielen 

  

Paragraaf 4.2 en 4.3 beschrijven de basis- en extra ondersteuning van de scholen in ons samenwerkingsver-

band. De scholen dienen deze ondersteuning binnen de vierjarige looptijd van dit ondersteuningsplan te 

verwezenlijken. Het kan zijn dat een school een bepaalde vorm van basisondersteuning niet op alle locaties 

aanbiedt. In dat geval kan de ene locatie hulp bieden aan een andere locatie van dezelfde school. Het kan 

ook zijn dat een vorm van ondersteuning wel aanwezig is, maar nog in de ontwikkelingsfase verkeert. Exacte 

gegevens over de ondersteuning die de scholen bieden, zijn te vinden in hun ondersteuningsprofielen. 

 

Voorzieningen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag binnen het 

reguliere VO 

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben (zelfstandig of gezamenlijk) een voorziening voor en/of 

bieden extra ondersteuning aan leerlingen met gedragsproblemen. We onderscheiden tijdelijke opvang van 

leerlingen die in het reguliere onderwijs vastlopen (reboundvoorziening) en opvang voor leerlingen voor wie 

duidelijk is dat ze het onderwijs moeten volgen vanuit de veiligheid van een specifieke setting (traject-, 

integratie- of satellietklassen). Door deze voorzieningen kunnen we op een goede wijze vorm geven aan 

passend onderwijs. Door de inzet van gespecialiseerde docenten kan ook ondersteuning geboden worden 

aan leerlingen die aan alleen preventieve of licht curatieve interventies niet genoeg hebben. Kenmerkend 

voor deze vorm van extra ondersteuning is dat leerlingen (gedeeltelijk) buiten de reguliere setting onderwijs 

krijgen. 

 

Onderwijs/zorg 

Bij lichte vormen van ondersteuning bewegen de scholen zich op het snijvlak van onderwijs en zorg. Het 

Intern Zorgoverleg/Zorgadviesteam (IZO/ZAT) wil een antwoord geven op ondersteuningsvragen die aan het 

onderwijs gerelateerd zijn. Hulpverlening die niet direct aan het onderwijs gerelateerd is, wordt geboden 

door externe hulpverleners. Het IZO/ZAT en/of de zorgverlener binnen de school adviseren hierover de ou-

ders. Vaak wordt na een doorverwijzing de hulpverlening vanuit de school afgesloten of gereduceerd. Dit 

gebeurt in overleg met de externe hulpverlening.  

 

4.2  Basisondersteuning 

 

Bij basisondersteuning gaat het om onderwijs en begeleiding binnen de verschillende onderwijssoorten in 

het vo en VSO, waarbij het duidelijk is dat leerlingen in het VSO altijd een toelaatbaarheidsverklaring heb-

ben. Waar nodig kunnen leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband, via de men-

tor/groepsleerkracht, een beroep doen op ondersteuning van zorgspecialisten als de sova-trainer en dys-

lexiebegeleider. Via het IZO/ZAT of de Commissie van Begeleiding van de school kan de leerling de nodige 

specifieke ondersteuning van specialisten ontvangen (vo). Binnen het VSO zijn deze vormen van ondersteu-

ning meer geïntegreerd in het onderwijs en vervult de groepsleerkracht de rol van ‘mentor’. 

Elke VO-school in het samenwerkingsverband heeft naast het reguliere aanbod voor VMBO/HAVO/VWO een 

licentie voor LWOO. Daarnaast hebben op één na alle VO-scholen ook het PrO-aanbod.  

Soms is er voor leerlingen een preventieve of licht curatieve interventie nodig, eventueel met inzet van ke-

tenpartners of expertise van andere scholen.  

 

Het overzicht op de volgende pagina’s geeft een samenvatting van de basisondersteuning in ons samenwer-

kingsverband. Al onze scholen voor v(s)o bieden deze ondersteuning aan. 
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Samenvatting basisondersteuning van het samenwerkingsverband 

 

Aspect Omschrijving basisondersteuning 

Onderwijsleerproces 

 

De docenten leggen de leerstof op een duidelijke manier uit aan de leerlingen en gaan 

steeds na of de leerlingen de uitleg en de opdrachten begrijpen. 

De docenten zorgen voor een duidelijke structuur in de onderwijsactiviteiten en 

voor orde en rust. Ze geven de leerlingen feedback op hun werkhouding en taak-

aanpak. 

De docenten stimuleren de leerlingen om steeds actief mee te doen en mee te 

denken en laten de leerlingen regelmatig en op een doelmatige manier samen-

werken. 

De docenten hebben hoge verwachtingen van de resultaten van hun leerlingen. De 

docenten evalueren de resultaten die de leerlingen halen en gaan met de leer-

lingen in gesprek over hun resultaten. 

Begeleiding 

 

 

 

 

 

 

De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten 

en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leer-

lingen.  

De docenten volgen systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

Analyse van de opbrengsten leidt waar nodig voor groepjes leerlingen of individuele 

leerlingen tot aanpassing van het onderwijs. 

De docenten zien zichzelf als eerstverantwoordelijken voor de ondersteuning aan 

de leerlingen. 

Leerproblemen Er is deskundigheid in het analyseren van onderwijskundige rapporten. 

Er zijn leerlijnen. Docenten kunnen bepalen wanneer een leerling de leerlijn wel of 

niet kan volgen. 

Er zijn leerlingbesprekingen. 

Docenten beschikken over vaardigheden om problemen te signaleren, om te 

communiceren met leerlingen en ouders en om de problemen te verwoorden in 

een ondersteuningsvraag. 

Docenten kunnen de leerresultaten concreet en systematisch beschrijven. 

Gedragsproblemen Er is deskundigheid in het analyseren van onderwijskundige rapporten. 

Er zijn leerlingbesprekingen. 

Docenten beschikken over vaardigheden om problemen te signaleren, om te 

communiceren met leerlingen en ouders en om de problemen te verwoorden in 

een ondersteuningsvraag. 

Docenten kunnen het gedrag concreet en systematisch beschrijven. 

Opgroeiproblemen Er is deskundigheid met betrekking tot ontwikkelingsfasen van jongeren en bijbeho-

rend gedrag. 

Er zijn leerlingbesprekingen. 

Docenten beschikken over vaardigheden om problemen te signaleren, om te 

communiceren met leerlingen en ouders en om de problemen te verwoorden in 

een ondersteuningsvraag. 

Er is kennis van groepsprocessen van jongeren. 

Docenten kunnen gedrag concreet en systematisch beschrijven. 

Opvoedproblemen Er is deskundigheid inzake opvoedingsstrategieën en bijbehorend gedrag. 

Er zijn leerlingbesprekingen. 

Docenten beschikken over vaardigheden om problemen concreet en systematisch 

te signaleren, om te communiceren met leerlingen en ouders en om de problemen 

te verwoorden in een ondersteuningsvraag. 

Er is deskundigheid om de leerling in zijn context te begrijpen. 

Schoolklimaat De docenten geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht en bevorderen 
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Aspect Omschrijving basisondersteuning 

het zelfvertrouwen van de leerlingen. 

De docenten stimuleren de leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar 

om te gaan en begeleiden de leerlingen daarbij (wanneer nodig). 

Personeel is zich bewust van het eigen gedrag in relatie tot het gevoel van veiligheid 

van leerlingen. 

Er is een protocol ‘veiligheid’ (regels, pesten, schorsen e.d.). Alle personeelsleden 

hanteren het protocol. 

De mentoren/groepsleerkrachten stimuleren het welbevinden en de motivatie van 

de leerling. 

Dyslexie  

(n.v.t. voor ZML) 

Er is een dyslexiebeleid uitgaande van het door de overheid beschreven protocol. 

Dit beleid wordt zoveel mogelijk uitgevoerd binnen de les. 

Meer dan gemiddel-

de intelligentie 

(hoogbegaafd en 

meer begaafd) 

(n.v.t. voor ZML) 

De school heeft beschreven wat de leerling moet kennen/kunnen in een bepaald 

leerjaar (basisniveau). 

Er is beschreven wat geboden kan worden in de les/school aan leerlingen met een 

meer dan gemiddelde intelligentie. 

Er is beschreven hoe deze differentiatie wordt vormgegeven in de les/school. 

De school biedt meerbegaafde leerlingen een apart programma aan. 

Minder dan gemid-

delde intelligentie 

De school heeft beschreven wat de leerling moet kennen/kunnen in een bepaald 

leerjaar (basisniveau). 

Er is beschreven wat geboden kan worden in de les/school aan leerlingen met een 

minder dan gemiddelde intelligentie. 

Er is beschreven hoe deze differentiatie wordt vormgegeven in de les/school. 

De school heeft de mogelijkheid LWOO aan te bieden (voor ZML niet van toepas-

sing). 

Leerwerktraject 

 

Het onderwijs is pedagogisch en didactisch afgestemd op de kenmerken en on-

derwijsbehoeften van de leerlingen. Er worden minder algemeen vormende en 

theoretische lessen aangeboden en meer stage-activiteiten. De theoretische en 

algemeen vormende lessen worden in een kleine groep aangeboden door een 

minimaal aantal verschillende docenten. 

Gedrag/sociaal-

emotioneel 

Er is lichte tot wat meer uitgebreide ondersteuning op het gebied van gedrag of de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Toegankelijkheid 

gebouw 

Het schoolgebouw is fysiek toegankelijk voor leerlingen. 

Hulpmiddelen Er zijn hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen die deze nodig hebben. 

Sociale veiligheid Er is in de leerlijn structurele aandacht voor sociale vaardigheden. 

Er is een aanbod gericht op mediawijsheid, actief burgerschap en sociale integratie. 

De school heeft een programma gericht op faalangstreductie. 

Het personeel is zich bewust van het eigen gedrag in relatie tot het gevoel van 

veiligheid van de leerlingen. 

Er is een protocol ‘veiligheid’ (regels, pesten schorsen en dergelijke). Alle perso-

neelsleden handelen naar dit protocol. 

De docenten zijn bekend met ondersteuningsroutes (leerlingenzorg, IZO/ZAT, 

schooleigen loket, extern, enzovoort). 

De docenten kunnen gedrag concreet en systematisch beschrijven. 

De docenten zijn in staat om systematisch te handelen afgestemd op gesignaleerd 

gedrag. 
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Aspect Omschrijving basisondersteuning 

Doorstroom 

 

 

De docenten gebruiken de informatie van scholen en instellingen waar leerlingen 

vandaan komen voor de begeleiding van leerlingen.  

De school maakt beredeneerde afwegingen bij de doorstroom van leerlingen bin-

nen de school en zorgt voor een ‘warme overdracht’ tijdens de schoolloopbaan 

van de leerlingen. 

Opleidingskeuze De school biedt sturing bij de opleidingskeuze. 

Medisch handelen Er is een protocol voor medische handelingen. 

Verzuim De school hanteert een verzuimprotocol in samenwerking met de jeugdgezond-

heidsarts en de leerplichtambtenaar. 

Curatieve  

Ondersteuning 

De school heeft een IZO/ZAT (vo) of een Commissie van Begeleiding (VSO). 

Procedures en werkwijzen zijn duidelijk, conform de afspraken binnen het sa-

menwerkingsverband. 

Planmatig werken De systematische manier van werken komt tot uiting in: 

de beschrijving van mentortaken (VO)/taken groepsleerkracht (VSO); 

leerlingbesprekingen; toetsbeleid. 

Communicatie met 

ouders (verzorgers) 

Ouders worden op de hoogte gebracht van de basisondersteuning door: 

de website van de school; 

de schoolgids; 

het uitbrengen van nieuwsbrieven; 

het houden van ouderavonden; 

inzage in het rooster, het huiswerk, de resultaten en de absentie (voor vo-scholen 

via internet) 

Toerusting Docenten leren van elkaar door intervisie. 

Docenten worden gecoacht vanuit leerlingenzorg. 

Maatschappelijk 

werk 

De schoolmaatschappelijk werker kan de leerling hulp bieden bij psychosociale 

problematiek bij de leerling en/of het gezin van de leerling. 

Kwaliteitszorg 

 

 

 

 

 

De school gaat actief na wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingenpopula-

tie en stemt het onderwijsleerproces af op deze onderwijsbehoeften (vo: voor de 

kernvakken Ne, En, wi/rekenen). 

De school plant elk jaar activiteiten in om de kwaliteit van het onderwijs te onder-

zoeken, te borgen, te verbeteren en openbaar te maken. De doelen en activiteiten 

op het gebied van de kwaliteitszorg zijn vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsplan. 

De schoolleiding zorgt voor systematische analyse van het onderwijsleerproces en 

de leeropbrengsten, om tijdig zwakke plekken de signaleren. 

De school verzamelt systematisch feedback van personen buiten de school op die 

aspecten die zij zelf ook evalueert. 

Resultaatgericht De schoolleiding stimuleert een resultaatgerichte cultuur en draagt deze uit. 

Het team werkt met schoolspecifieke streefdoelen en werkt planmatig aan goede 

resultaten. 

Wanneer de resultaten daar aanleiding toe geven, wordt het onderwijsleerproces 

door het team nader geanalyseerd. De conclusies uit de analyses worden bespro-

ken binnen het team en het team stelt gezamenlijk verbeteronderwerpen en suc-

cesmaten vast. 

De schoolleiding gaat met de leerkrachten in gesprek over de in hun groep be-

haalde resultaten, in relatie tot hun lesgeven. 
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4.3  Extra ondersteuning 

 

Alle scholen van het samenwerkingsverband bieden ondersteuning aan op het gebied van gedrag en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Binnen de extra ondersteuning  gaat het over meer intensieve ondersteuning, 

waarbij de leerling voor (een deel van) de lessen in een aparte groep wordt geplaatst. Verder is er onder-

steuning voor leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte. De scholen zorgen voor een 

toegankelijk schoolgebouw, aangepast materiaal, leraren met kennis van de effecten van de beperkingen en 

soms medische zorg. Ook wanneer leerlingen langdurig niet op school kunnen komen, is er ondersteuning 

van het leerproces. 

 

De volgende vormen van extra ondersteuning worden niet door alle scholen in het samenwerkingsverband 

aangeboden. In de schoolondersteuningsprofielen van de afzonderlijke scholen is te zien welke school een 

bepaalde vorm van extra ondersteuning aanbiedt. 

 

 

 

 

 

Samenvatting extra ondersteuning in het samenwerkingsverband 

Extra ondersteuning Omschrijving 

Praktijkonderwijs 

Calvijn College 

Driestar College 

Jac. Fruytier S.G. 

Pieter Zandt S.G. 

Van Lodenstein College 

Wartburg College 

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een 

diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. Het praktijk-

onderwijs leidt leerlingen op voor wonen, werken, burgerschap en vrije tijd. Een 

klein deel stroomt door of haalt binnen het praktijkonderwijs niveau 1 van het 

mbo.  

MBO-1 

Calvijn College 

Driestar College 

Jac. Fruytier S.G. 

Pieter Zandt S.G. 

Van Lodenstein College 

Wartburg College 

Binnen de afdeling praktijkonderwijs wordt aan PrO-leerlingen en LWOO-

leerlingen die het vmbo-diploma niet gaan bereiken, de mogelijkheid geboden 

om een mbo-diploma op niveau 1 te halen. Daarnaast kunnen er andere leer-

lingen zijn die in een specifieke situatie verkeren en voor wie de route naar mbo 

niveau 1 geschikt is. 

Leerondersteuning 

Driestar College 

Jac. Fruytier S.G. 

Pieter Zandt S.G. 

De school heeft een gerichte aanpak voor leerlingen die ernstige problemen heb-

ben met leren leren en daardoor erg veel onvoldoendes halen en/of dreigen te 

blijven zitten dan wel af te stromen, terwijl ingeschat wordt dat ze voldoende 

intellectuele capaciteiten hebben om het onderwijsniveau waarin ze zitten te 

halen. 

Visueel 

Calvijn College 

Driestar College 

Gomarus S.G. 

Pieter Zandt S.G. 

Van Lodenstein College 

Wartburg College 

Leerlingen met een visuele handicap kunnen lichte tot medium ondersteuning 

krijgen. Zij volgen het reguliere curriculum en worden daarbij ondersteund door 

een docent of medewerker cluster 1. 

Auditief 

Calvijn College 

Driestar College 

Gomarus S.G. 

Pieter Zandt S.G. 

Van Lodenstein College 

Wartburg College 

Leerlingen met een auditieve handicap kunnen lichte tot medium ondersteuning 

krijgen. Zij volgen het reguliere curriculum en worden daarbij ondersteund door 

een docent of medewerker cluster 2. 
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Extra ondersteuning Omschrijving 

Rebound 

Calvijn College 

Driestar College 

Jac. Fruytier S.G. 

Pieter Zandt S.G. 

Van Lodenstein College 

Wartburg College 

De school heeft een gerichte aanpak voor leerlingen bij wie het eigen proces in 

gevaar komt door grensoverschrijdend gedrag en demotivatie voor school, die 

een negatieve invloed hebben op de klassensituatie en bij wie docenten meer 

dan gemiddeld moeite ervaren met het gedrag van de leerling. Deze leerlingen 

kunnen worden geplaatst in de reboundvoorziening. Hierdoor kunnen leerlingen 

die anders dreigen te blijven zitten, af te stromen dan wel vroegtijdig de school te 

verlaten toch in een groep worden opgevangen. 

 

4.4  Voortgezet speciaal onderwijs   

 

Het voortgezet speciaal onderwijs blijft als onderwijsvorm bestaan en vervult als expertisepunt een belang-

rijke rol binnen het samenwerkingsverband.  

Voor plaatsing in het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

 

Kenmerkend voor het VSO is de gerichtheid op complexe hulpvragen. Het VSO heeft meer mogelijkheden om 

aan deze hulpvragen tegemoet te komen, omdat het onder een ander wettelijk regiem valt, namelijk onder 

de WEC. De mogelijkheden in deze wetgeving, die van belang zijn bij de afweging wat het beste is voor een 

leerling, zijn onder andere: 

 

• Drie uitstroomprofielen 

Het VSO heeft drie wettelijk voorgeschreven uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs,  

Arbeidsmarkt en Dagbesteding. Voor elk van deze profielen zijn globaal geformuleerde kerndoelen opge-

steld. Ze bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoef-

ten van leerlingen, door aanpassingen in niveau en tempo, afstemming van didactiek en ondersteuning 

(cognitief en/of sociaal-emotioneel) en aanpassingen in gebruik van leermiddelen, informatiebronnen en 

ondersteunende materialen.  

 

• Wettelijk vereiste documenten 

Aan het einde van de VSO-loopbaan ontvangt de leerling wettelijk vereiste documenten:  

o een VO-diploma (in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs); 

o een VSO-getuigschrift (in de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Dagbesteding);  

o een transitiedocument (in de uitstroomprofielen Arbeidsmarkt en Dagbesteding). 

Het transitiedocument kan ook aan leerlingen in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs verstrekt wor-

den, maar is daar niet wettelijk verplicht. Het document bevat informatie over de resultaten van leren 

en ontwikkeling en over de eventuele behoefte aan ondersteuning bij leren en/of werken en/of wonen. 

 

• Begeleiding naar de arbeidsmarkt 

Leerlingen die door hun stoornis (maar niet door hun IQ) niet in staat zijn een vo-diploma te behalen of 

geen uitzicht hebben op een succesvolle vervolgopleiding, kunnen via het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt 

begeleid worden naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. 

 

• Later doorstromen 

Leerlingen bij wie veel aandacht besteed moet worden aan een evenwichtige sociale ontwikkeling, heb-

ben meer tijd nodig om te kunnen doorstromen. Met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs is het voor 

deze leerlingen toegestaan dat zij langer op school blijven (in het VSO ZMLK zelfs tot de leeftijd van 20 

jaar). 

 

• Ruime mogelijkheden voor stages 

Het werken aan sociaal-emotionele doelen kan vaak uitstekend door het gericht inzetten van stages. De 

mogelijkheden voor het aanbieden van (arbeidstraining ter voorbereiding op) stages zijn binnen de WEC 

ruim, tot vier dagen per week.  
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Stages kunnen ook worden ingezet als oriëntatie op beroep of vervolgstudie en als voorbereiding op het 

vervolgonderwijs. 

 

• Gespreid examen doen 

In het VSO zijn er meer mogelijkheden dan in het reguliere vo om gespreid examen te doen. Hierdoor 

neemt de slagingskans van leerlingen toe. Uiteraard geldt dit alleen voor die leerlingen die daadwerke-

lijk toekomen aan het afleggen van een examen. 

 

 

Samenvatting ondersteuning VSO in het samenwerkingsverband 

Aspect Omschrijving ondersteuning VSO 

Onderwijsleerproces De leerkrachten stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tus-

sen de leerlingen. 

Leerstofaanbod De school hanteert een leerstofaanbod voor de kernvakken van het uitstroompro-

fiel. Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming.  

De gebruikte methoden en leerinhouden kennen een goede doorgaande (leer-

stof)lijn.  

De leerinhouden bij Nederlandse taal passen bij  de onderwijsbehoeften van leer-

lingen.  

Het leerstofaanbod bij de start van de schoolloopbaan sluit goed aan bij de ont-

wikkeling van de instromende leerlingen. 

In alle leerroutes en opleidingsprofielen maakt stage deel uit van het onderwijs-

aanbod van de school. 

Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebiedoverstijgende vormingsgebie-

den biedt de school de kerndoelen als te bereiken doelstelling. 

Ondersteuning en 

Begeleiding 

De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikke-

lingsperspectief vast en evalueert minimaal jaarlijks de opbrengsten in relatie tot 

het ontwikkelingsperspectief, past het handelen hierop aan en stelt zo nodig het 

ontwikkelingsperspectief bij. 

Op basis van de analyse van de verzamelde gegevens bepalen de leerkrachten de 

aard van de (aanvullende) ondersteuning/zorg voor de leerlingen en geven deze 

passend vorm. 

De leerkrachten hebben inzicht in de specifieke onderwijsbehoeften van de leer-

lingen, voeren de ondersteuning planmatig uit en evalueren regelmatig de effec-

ten van de ondersteuning. 

Er is structureel overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider en/of  ortho-

pedagoog. De school werkt waar nodig samen met externe organisaties en des-

kundigen. Er is regelmatig overleg tussen de interne begeleider en de schoollei-

ding over het functioneren van de leerlingenzorg. De verdeling van de verant-

woordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de ondersteuning is voor 

ieder duidelijk. 

Het zorgteam binnen de school heeft voldoende expertise om op een adequate 

wijze handelingsgericht te (laten) handelen bij het invullen van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen en gezinnen. 

De school hanteert de principes van handelingsgericht werken als uitgangspunt 

voor het verlenen van ondersteuning op alle niveaus. 

Kwaliteitszorg De school gaat na hoe leerlingen zich handhaven in het onderwijs. 

Communicatie met 

ouders (verzorgers) 

De personeelsleden laten zich informeren over de opvattingen en bevindingen 

van ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. De ouders van 

leerlingen worden betrokken bij de ondersteuning aan hun kind en de school 

ondersteunt de ouders bij de aanpak van hun kind thuis. 
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Aspect Omschrijving ondersteuning VSO 

Contacten met 

Externen 

De school onderhoudt functionele contacten met voor- en naschoolse voorzie-

ningen, uitstroombestemmingen en onderwijsadviesdiensten. 

De school neemt actief deel aan relevante netwerken. 

Sociale veiligheid De school hanteert een (preventieve en licht curatieve) aanpak op het gebied van 

sociale veiligheid en gedragsproblemen. 

 

Extra ondersteuning 

cluster 3 

Obadja Zwolle 

De Rank  

Samuël  

Eben-Haëzer 

Rehoboth 

Er is extra ondersteuning en aandacht voor leerlingen met een cluster 3-indicatie 

die door een verstandelijke of een lichamelijke beperking niet in staat zijn deel te 

nemen aan regulier onderwijs. 

Logopedie 

Obadja Zwolle 

Eben-Haëzer  

De Rank  

Samuël 

Rehoboth 

Er zijn logopedisten in dienst die de leerkracht adviseren en ondersteunen en 

eventueel ook individuele behandelingen geven. 

 

 

 

Fysiotherapie 

Obadja Zwolle 

Eben-Haëzer 

De Rank 

Samuël 

Rehoboth 

Individuele behandeling en/of groepstherapie. 

Ergotherapie 

Rehoboth 

Samuël 

Individuele therapie. 

Sherborne 

Rehoboth 

Eben-Haëzer 

Individuele therapie of groepstherapie. 

Schoolmaat- 

schappelijk werk 

Obadja Zwolle 

Eben-Haëzer 

De Rank 

Samuël 

Obadja Apeldoorn 

Rehoboth 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, 

school en hulpverleningsinstellingen. De school is gericht op het signaleren en 

inventariseren van problematiek, in samenwerking met ouders. 

Leespraat 

Samuël 

Voor leerlingen die niet met de gebruikelijke methode tot lezen komen, wordt de 

methode Leespraat ingezet. 

Triple-C 

Rehoboth 

Leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag worden begeleid volgens de princi-

pes van triple-C. 

Leerroute 

PrO leerlingen 

Eben-Haëzer 

Leerroute voor leerlingen die cognitief PrO kunnen volgen, maar dit sociaal-

emotioneel niet aankunnen. 
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Aspect Omschrijving ondersteuning VSO 

EMG 

Eben-Haëzer 

Schakelgroep voor ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. 

Maatwerk 

Obadja Apeldoorn 

Als het accent meer op medische zorg of klinische zorg komt te liggen dan op 

onderwijs, wordt in overleg met hulpverleners uit het netwerk en met ouders, een 

maattraject uitgezet om het onderwijs naast de hulpverlening zo goed mogelijk 

vorm te geven. 

 

 

4.5 Orthopedagogisch Didactisch Centrum 

Aan het RefSVO is een OPDC verbonden. In het OPDC wordt onderwijs-deeltijdbehandeling geboden aan 

jongeren die te kampen hebben met bijvoorbeeld autisme, angststoornissen, stemmingsstoornissen of 

hechtingsproblematiek die mede daardoor dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn op school. 

 

De voorziening kan gezien worden als een vervolg op een traject van (ambulante) behandeling dat heeft 

plaatsgevonden (bijvoorbeeld inzet van Schoolmaatschappelijk Werk of andersoortige inzet van jeugdhulp 

of -psychiatrie ) terwijl de jongere nog onderwijs volgde op school. Of als de jongere door zijn problematiek 

(complex en multiproblem) niet het eigen onderwijs kan volgen. De aanwezigheid van de voorziening mag er 

in geen geval voor zorgen dat er niet vroegtijdig ondersteuning wordt gezocht voor jongeren. Nadruk dient 

blijvend te liggen op preventieve behandeling, zo mogelijk  en indien van toepassing, op de onderwijsloca-

tie.  

 

Bij deze jongeren is er schooluitval omdat ze het als gevolg van hun problematiek niet meer volhouden op 

school. Behandeling op de schoollocatie is niet meer mogelijk. De onderwijs-deeltijdbehandeling moet bij-

dragen aan herstel van problematiek en terugkeer naar eigen school inzetten. Om thuiszitten te voorkomen, 

krijgt de jongere dus kortdurende intensieve behandeling en tevens wordt geprobeerd een deel van het 

onderwijs te continueren, waarbij het uitgangspunt is: terugkeer van de jongere op de school van herkomst. 

Daarom wordt gedurende het traject intensief samengewerkt en afgestemd met de verwijzende school en 

met ouders en wordt in een vroeg stadium (binnen 4 weken) gesproken over het proces van terugkeer naar 

de reguliere school. Leerlingen worden hierin ook nadrukkelijk begeleid. De leerlingen blijven ingeschreven 

bij de school van herkomst. Op deze wijze blijft de verwijzende school verantwoordelijk voor (het onderwijs-

programma van) de leerling.  

 

In de voorziening voor onderwijsdeeltijdbehandeling wisselen jongeren dagdelen behandeling af met dag-

delen school. De avonden, nachten en weekeinden is de jongere thuis. De jongere volgt de eigen scholing op 

deze speciale onderwijslocatie voor de duur van de behandeling. Op de behandellocatie is een team van 

behandeldeskundigen aanwezig die frequent overleg voeren met elkaar en met de onderwijsgevenden over 

het behandeltraject dat de jongeren volgen. Daarbij worden ouders nadrukkelijk betrokken. De richtlijn voor 

de duur van de behandeling is drie maanden. 

 

Het RefSVO verzorgt deze onderwijsdeeltijdbehandeling in samenwerking met Eleos en de Hoop ggz. De 

deeltijdbehandeling met scholing staat open voor iedereen die hiervoor een verwijzing krijgt van de huisarts 

of van het jeugdteam en beperkt zich dus niet tot scholieren van de betrokken scholen binnen het RefSVO.  

 

De locatie waar het onderwijs wordt gegeven is gekoppeld aan een ambulante behandel (residentiele) in-

stelling (Eleos, locatie Ede).  

 

Plaatsing op het OPDC gebeurt altijd op indicatie die wordt aangevraagd door jeugdteam/wijkteam van de 

gemeente of officiële verwijzer voor de Jeugd ggz, en de behandelvoorziening moet hiervoor een behandel-

overeenkomst met de jongere, hun ouders en het behandelteam hebben opgesteld. Als de beschikking hier-

voor is afgegeven kan de behandel-onderwijs voorziening worden ingezet. 
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4.6  Doorlopende leer- en ondersteuningslijnen 

 

De overdracht van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften voldoet aan de criteria in de Module 

Tussenschoolse Overgangen. In deze module heeft de inspectie een aantal indicatoren uit het toezichtska-

der VO nader uitgewerkt. 

Voor de arbeidsinpassing en nazorg aan leerlingen die het (praktijk)onderwijs verlaten, werken de scholen 

zo nodig samen met organisaties voor jobcoaching en re-integratie, zoals Talenta en vergelijkbare organisa-

ties. Een deel van de nazorg kan worden ingevuld via UWV-trajecten. De begeleiding vindt deels plaats door 

jobcoaches uit de scholen, onder verantwoordelijkheid van Talenta. Tevens kunnen jobcoaches worden 

ingezet die in dienst zijn van Talenta of vergelijkbare organisaties of kunnen scholen gebruik maken van 

eigen jobcoaches . Voor leerlingen die niet in aanmerking komen voor een UWV-traject of voor wie om een 

andere reden geen aanvraag wordt ingediend, wordt gebruik gemaakt van vrijwillige arbeidsconsulenten. 

 

4.7  Professionalisering 

 

Eén van de speerpunten voor de professionalisering en ontwikkeling van docenten, gericht op het voldoen 

aan het ondersteuningsprofiel, is het beter leren omgaan met verschillen tussen leerlingen met gedragspro-

blemen en daarover kunnen communiceren binnen het team en met ouders. Verder zullen docenten worden 

toegerust om leerlingen die dat nodig hebben, meer coaching en begeleiding te geven. Professionalisering is 

in eerste instantie een taak van de school. Het RefSVO houdt zicht op de wijze waarop de scholen hier gestal-

te aan geven.  
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5. Toewijzing ondersteuning 

 

5.1  Aanwijzingen LWOO en TLV’s PrO 

 

Bij het geven van aanwijzingen LWOO en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen PrO hanteert het 

RefSVO de landelijke criteria. De scholen geven zelf, op basis van deze criteria, TLV’s PrO en aanwijzingen 

LWOO af. Door het Loket RefSVO wordt steekproefsgewijs bekeken of de TLV’s PrO afgegeven zijn volgens de 

criteria. Dit gebeurt ook in het kader van kwaliteitszorg.  

Voor deze constructie is gekozen vanwege het feit dat zowel PrO en LWOO afdelingen zijn van de VO scholen 

binnen het RefSVO. 

 

5.2  Het Loket RefSVO 

 

Het Loket RefSVO beslist over de toelaatbaarheid tot het VSO, door middel van het beoordelen van de toe-

laatbaarheid van een leerling en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Ook kent het Loket 

RefSVO ondersteuningsarrangementen toe voor ZML, LZ-, MG-, LG-leerlingen die onderwijs volgen in het 

reguliere VO. Tevens geeft het Loket RefSVO formeel de toelaatbaarheidsverklaringen PrO af.  

Bij twijfel over de meest passende onderwijssetting voor een leerling kan een school het Loket RefSVO om 

advies vragen.  

 

Samenstelling 

Het Loket RefSVO bestaat uit minimaal vier personen: een onafhankelijk voorzitter met kennis van het regu-

liere voortgezet onderwijs, een ambtelijk secretaris en twee deskundigen in de functie van orthopedagoog 

(één met kennis van VSO cluster 3 en een met kennis van VSO cluster 4). Indien nodig wordt gebruik gemaakt 

van een deskundige die op afroep beschikbaar is uit een pool vanuit verschillende disciplines (zoals een 

kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater), afhankelijk van 

de ondersteuningsvraag.  

De voorzitter en secretaris dienen naast hun onderwijsexpertise bredere expertise te hebben, in verband 

met eventueel te behandelen bezwaarzaken.  

De leden van het Loket RefSVO voldoen aan de vastgestelde competenties.  

 

Taken 

Het Loket RefSVO heeft de volgende taken: 

• beslissen over toelaatbaarheid tot het VSO; 

• beslissen over toelaatbaarheid PrO, waarbij mandatering aan de school plaatsvindt tot het afgeven van 

de TLV; 

• beslissen over toekennen van ZML-, LZ-, LG- en MG-arrangementen;  

• adviseren over bezwaren tegen beslissingen over LWOO-  en PrO-plaatsingen of andere beslissingen van 

het loket op schoolniveau, ook wanneer de beslissing daarvoor bij de scholen ligt; 

• jaarlijks afleggen van verantwoording aan het bestuur van het RefSVO; 

• overleg voeren met de  zorgloketten van het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba   

 

Mandatering afgeven TLV cluster 4 

Een school binnen het SWV kan besluiten zelf een TLV cluster 4 af te geven. Daarbij zijn de volgende opmer-

kingen van belang: 

• Wettelijk gezien is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het afgeven van een TLV. Er is 

daarom altijd een handtekening van de directeur-bestuurder van het RefSVO noodzakelijk. 

• De school geeft van tevoren aan of zij gebruik maakt van de mandaatregeling. 

• Wettelijk gezien is het mogelijk dat het RefSVO een TLV intrekt. 

• Als de school zelf een TLV afgeeft, vindt er altijd een procedurele toetsing van het dossier plaats door het 

Loket RefSVO. Als na deze toetsing blijkt dat de TLV terecht is afgegeven, wordt een handtekening gezet 

door de directeur-bestuurder, wordt de TLV van een nummer voorzien en is de TLV rechtsgeldig. 

 



 

20 

5.3  Uitgangspunten toewijzingsfunctie 

 

Voor de toewijzingsfunctie is een aantal uitgangspunten geformuleerd:  

• De ordening van de arrangementen en de formulering van de criteria voor toewijzing gebeurt in termen 

van onderwijsbehoeften. 

• De school heeft de regie over de bepaling van de onderwijsbehoefte.  

• Ouders zijn partner bij het bepalen van de onderwijsbehoefte. 

• Er wordt gebruik gemaakt van bestaande, goed werkende structuren, zoals het Intern Zorgover-

leg/Zorgadviesteam (IZO/ZAT). 

• De school kan het IZO/ZAT om hulp vragen bij het bepalen van de onderwijsbehoefte. 

• Voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen en voor het toekennen van arrangementen zijn cri-

teria opgesteld worden. Deze zijn opgenomen als bijlage  bij dit OSP. 

• Scholen stellen zelf indicatiecriteria op voor het toekennen van de benodigde ondersteuning op school-

niveau. 

• Het systeem van toewijzen kenmerkt zich door transparantie en uniformiteit. Hierdoor ontstaat een 

solide systeem van verantwoorden. Door middel van monitoring geven de scholen elkaar inzicht in de 

toewijzingen en de verdeling van middelen die daarmee gepaard gaat. 

 

5.4  Bezwaren tegen beslissingen van de toewijzingsorganen 

 

Wanneer ouders (binnen zes weken) bezwaar maken tegen een besluit van het loket op schoolniveau, moet 

de school het besluit heroverwegen. Daarvoor is de bezwarenregeling van de school van toepassing. Het 

loket op schoolniveau kan indien gewenst advies vragen aan het Loket RefSVO. Tegen het nieuwe besluit 

van het loket op schoolniveau kunnen ouders in beroep gaan bij de Tijdelijke geschillencommissie toelating 

en verwijdering, het College voor de Rechten van de Mens of bij de rechter op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht. 

 

Bij bezwaren van ouders of scholen tegen een besluit van het Loket RefSVO is een regeling van kracht die is 

opgenomen in de reglementen van de toewijzingscommissie.  
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6. Beleid met betrekking tot de ouders 
 

6.1 Informatie over de ondersteuningsvoorzieningen 

 

De scholen informeren zelf de ouders over de ondersteuning die zij kunnen bieden, door het openbaar ma-

ken van hun ondersteuningsprofiel via de website en/of schoolgids.  

Het RefSVO informeert de ouders en docenten van de scholen over de verantwoordelijkheden en taken van 

het RefSVO. Dit doet zij onder andere door middel van een brochure voor ouders en een brochure voor do-

centen over het RefSVO en door middel van de website. 

Verder is in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband de basisondersteuning van de partici-

perende scholen beschreven.  

Scholen maken in hun ondersteuningsprofielen duidelijk hoe zij handelen wanneer zij menen dat een leer-

ling doorverwezen moet worden naar een andere school, omdat de school de benodigde ondersteuning 

voor de betreffende leerling niet kan bieden.  

 

6.2 Betrokkenheid ouders bij uitvoering zorgplicht 

 

De ouders worden betrokken bij de uitvoering van de zorgplicht door de scholen.  

Binnen zes weken nadat een kind is geplaatst binnen een ondersteuningsarrangement, stelt de school het 

ontwikkelingsperspectief voor het kind vast. De school voert hiervoor op overeenstemming gericht overleg 

met de ouders, zo mogelijk ook met het kind zelf. Als het kind meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dat 

zelfs verplicht. Daarnaast gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en 

ondersteuning en behaalde leerresultaten. De school kijkt eventueel naar de thuissituatie en doet eventueel 

aanvullende observaties of onderzoek. Als ze voldoende informatie heeft, stelt de school het ontwikkelings-

perspectief van het kind op. 

 

Wanneer ouders het niet eens zijn met het ontwikkelingsperspectief van hun kind, is de school het eerste 

aanspreekpunt. Komt de school er samen met de ouders niet uit, dan kunnen de ouders een onderwijscon-

sulent om advies vragen of een klacht indienen bij het schoolbestuur. Zij kunnen het geschil ook voorleggen 

aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen tien 

weken een oordeel uit aan het schoolbestuur. Voor de overige procedures rond geschillen, zie bijlage 4. 
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7. Financiële middelen 
 

7.1  Veranderende bekostiging 

 

Het stelsel van passend onderwijs vraagt om een andere kijk op extra onderwijsondersteuning, onder meer 

vanwege de grote veranderingen in de wijze van bekostiging van het samenwerkingsverband. 

• Het samenwerkingsverband verdeelt de middelen over de scholen, conform de afspraken in het onder-

steuningsplan.  

• Budgetten worden verevend. Elke regio krijgt verhoudingsgewijs evenveel middelen voor zware onder-

steuning. Het reformatorisch samewerkingsverband is opgedeeld in vier regio's: Zuid (Calvijn College), 

West (Wartburg College, Driestar College en Gomarus Scholengemeenschap), Midden (Van Lodenstein 

College) en Noordoost (Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en Pieter Zandt Scholengemeenschap). 

• In de bekostiging van het VSO wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en ondersteuningsbekostiging. 

Er gaan minder indicatoren een rol spelen bij het berekenen van de basisbekostiging. De ondersteu-

ningsbekostiging voor het VSO wordt ingehouden op het budget van het samenwerkingsverband en 

gaat rechtstreeks naar het VSO. 

• Bij LWOO en PrO komt er eveneens een onderscheid tussen basis- en ondersteuningsbekostiging. De 

basisbekostiging voor LWOO- en PrO-leerlingen gaat net als voor de reguliere leerlingen naar de scho-

len. Het aanvullend budget voor ondersteuning wordt normatief toegekend aan het samenwerkingsver-

band. DUO maakt de basisbekostiging voor de door het samenwerkingsverband geïndiceerde leerlingen 

rechtstreeks over naar de LWOO- en PrO-scholen en verrekent deze met het budget lichte ondersteuning 

van de samenwerkingsverbanden2.  

 

7.2  Financiële startpositie 

 

Net als voorheen ontvangen de samenwerkingsverbanden een regionaal ondersteuningsbudget en midde-

len voor reboundvoorzieningen. De omvang van beide budgetten wordt gebaseerd op het totale leerlingaan-

tal van het SWV.  

De huidige middelen voor de projecten Herstart en Op de rails worden toegevoegd aan het budget voor de 

rebound en verdeeld over de samenwerkingsverbanden. 

Daarnaast krijgt het samenwerkingsverband een nieuw budget: het normbudget voor de zwaardere vormen 

van extra onderwijsondersteuning. Dit geld zit nu nog in de rugzakken en in een deel van de directe bekosti-

ging van het VSO. Beide geldstromen worden onderdeel van het normbudget en gaan in het vervolg naar de 

samenwerkingsverbanden. Het instrument rugzak houdt op te bestaan. De omvang van het normbudget is 

het aantal leerlingen dat is ingeschreven op (vestigingen van) VO-scholen (inclusief PrO) in het samenwer-

kingsverband, vermenigvuldigd met een bedrag per leerling. 

 

7.3  Bekostiging VSO 

 

Het samenwerkingsverband moet het “nieuwe geld” (de normbekostiging) in meer of mindere mate direct 

weer afstaan aan de VSO-scholen, voor leerlingen die het samenwerkingsverband heeft verwezen naar het 

VSO. Dit is de ondersteuningsbekostiging. Deze verplichte overdracht van geld wordt uitgevoerd door DUO, 

op basis van het aantal leerlingen ingeschreven bij het VSO op 1 oktober in het voorafgaande schooljaar. 

Het VSO kent drie bekostigingscategorieën, met elk hun eigen prijs: 

• Categorie 1: ZML- en cluster 4-leerlingen;  

• Categorie 2: LG-leerlingen (Lichamelijk Gehandicapt);  

• Categorie 3: MG-leerlingen (Meervoudig Gehandicapt, dus zeer zware ondersteuning) 

                                                
2 Het totale ondersteuningsbudget voor LWOO en PrO per samenwerkingsverband is gemaximeerd. Het maximale bedrag voor LWOO en 

PrO per samenwerkingsverband is gebaseerd op de leerlingentelling van 1 oktober 2012. Er is dus vooralsnog géén sprake van een vereve-

ning van de budgetten.  
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Naast de ondersteuningsbekostiging, ontvangt het VSO voor elke ingeschreven leerling de basisbekostiging. 

De basisbekostiging wordt betaald door de rijksoverheid en bestaat uit een vaste voet per school en een 

bedrag per leerling (vergelijkbaar met het bedrag van een leerling op een reguliere school).  

 

Voor welke leerlingen? 

In de structurele situatie, die geleidelijk ontstaat, moet het samenwerkingsverband ondersteuningsbekosti-

ging betalen voor: 

• elke leerling die het reformatorisch samenwerkingsverband verwijst naar het VSO. De omvang van het 

bedrag is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, door het samenwerkingsverband 

vertaald naar één van de drie bekostigingscategorieën. 

• elke leerling die voorheen ergens in het samenwerkingsverband naar school ging, maar op de teldatum 

1 oktober ergens in het land naar het VSO gaat, vanwege plaatsing in een residentiële instelling of van-

wege ambulante ondersteuning. 

 

Overschrijding van het normbudget 

De budgetten voor lichte ondersteuning (regionaal ondersteuningsbudget en rebound, inclusief de middelen 

voor Herstart en Op de rails) en het nieuwe normbudget van het SWV zijn gescheiden budgetten. Als het 

normbudget ontoereikend is om alle ondersteuningsbekostiging voor het VSO te betalen, wordt de lump-

sum van de scholen in het samenwerkingsverband aangesproken. Dit gebeurt naar rato van het aantal leer-

lingen op de scholen, inclusief de scholen voor VSO, en wordt uitgevoerd door DUO. De bestaande budgetten 

voor lichte ondersteuning blijven daarbuiten.  

 

Resterend normbudget na aftrek VSO 

Het samenwerkingsverband kan zelf beslissen over de inzet van het normbudget dat resteert na aftrek van 

de kosten gemoeid met plaatsingen in het VSO. Middelen kunnen worden toegekend aan de scholen, aan 

individuele leerlingen, aan tussenvoorzieningen, et cetera. 

 

7.4  Criteria voor verdeling, besteding en toewijzing ondersteuningsmiddelen 

 

Het samenwerkingsverband hanteert het volgende beleid voor de verdeling, besteding en toewijzing van 

ondersteuningsmiddelen. 

 

1. Kosten VSO cluster 3 (categorie 1, 2 en 3) 

De kosten van de leerlingen met een cluster 3-indicatie (categorie 1, 2 en 3) komen voor rekening van 

het samenwerkingsverband. Het gaat om leerlingen die een zeer complexe ondersteuningsbehoefte 

hebben. Wanneer we leerlingen buiten ons samenwerkingsverband plaatsen, ontstaat er grensverkeer. 

We hebben een aanname gedaan dat het gaat om vijftig leerlingen in de zwaarste categorie. Hiervoor is 

een bedrag van (uiteindelijk) € 500.000,- gereserveerd. Omdat dit niet direct bij de start van het samen-

werkingsverband aan de orde is, wordt deze reserve tegelijk opgebouwd met de inkomsten vanuit de 

vereveningsregeling.  

 

2. Kosten VSO cluster 4 (categorie 1) 

De kosten van de leerlingen met een cluster 4-indicatie komen voor rekening van de verwijzende school. 

Alle cluster 4-leerlingen in het VSO worden dus toegerekend aan de verwijzende vo-school. Bij een recht-

streekse aanmelding vanuit het primair onderwijs wordt gekeken naar het voedingsgebied van de vo-

scholen. Er is daarmee sprake van een geografische verdeling. Voor de toerekening van leerlingen in de 

grensgebieden zijn regels afgesproken. 

 

3. Verevening VSO cluster 3 en 4 

Bij de verrekening van de verevening wordt rekening gehouden met de punten 1 en 2. De consequenties 

van de verevening voor cluster 3 komen dus voor gemeenschappelijke rekening en de effecten van clus-

ter 4 worden verrekend met de school.  

Concreet komt het erop neer dat de scholen die bij de start van het samenwerkingsverband hoge kosten 

hadden voor het VSO cluster 4-onderwijs, een hoger budget krijgen. Scholen met lage kosten voor VSO 
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cluster 4 kregen bij de start minder middelen (0, 10, 25, 40, 70 en 100% resp. 100, 90, 75, 60, 30 en 0%). 

Scholen kunnen dus langzaam wennen aan de toekomstige situatie. 

 

4. Middelen ambulante begeleiding 

De middelen voor ambulante begeleiding cluster-4 worden volledig uitgekeerd aan de scholen. De mid-

delen voor ambulante begeleiding cluster-3 kunnen door de VO-school aangevraagd worden bij het Lo-

ket RefSVO middels een arrangementaanvraag. Elke VO-school heeft afspraken gemaakt met REC’s clus-

ter 3 en 4, conform de afspraken die zijn gemaakt met de sectorraden. Eén van de belangrijkste afspra-

ken is, dat er voor het cursusjaar 2015-2016 een herbestedingsverplichting van de AB-middelen bij de 

REC’s geldt. Dit geldt voor zowel cluster-3 als cluster-4. Deze verplichting vervalt per 1 augustus 2016. 

  

5. Verevening rugzakken cluster 4 

Het gaat hier om een vereveningsregeling waarbij in enkele stappen het totale bedrag aan LGF wordt 

verdeeld over de scholen, naar rato van het aantal leerlingen. Dit kan niet ineens, omdat er een herver-

deeleffect optreedt. Scholen die relatief veel LGF-financiering ontvingen, krijgen in de nieuwe systema-

tiek minder middelen en scholen die relatief weinig LGF-financiering ontvingen, krijgen meer. 

 

6. Rugzakken cluster 3 

Voor de rugzakken cluster 3 in het reguliere onderwijs kan de huidige regeling worden gecontinueerd. 

Het gaat om een categorie leerlingen met een objectieve indicatie, waar de school nauwelijks invloed op 

kan hebben. Om te voorkomen dat scholen deze leerlingen naar het VSO verwijzen, op kosten van het 

gehele samenwerkingsverband, is ervoor gekozen deze leerlingen een ondersteuningsarrangement 

vanuit het samenwerkingsverband te geven. De indicatiestelling daarvoor gebeurt door het Loket RefS-

VO.  

 

7. Kosten LWOO/PrO 

Het SWV ontvangt in 2016 voor het eerst het normatieve budget voor LWOO en PrO. Dit budget wordt 

bepaald door het percentage LWOO- en PrO-leerlingen, dat het SWV had op 1 oktober 2012 van het lan-

delijk totaal, te vermenigvuldigen met het totaal aantal leerlingen van het SWV op T-3 maanden. Vervol-

gens wordt deze uitkomst vermenigvuldigd met het nog nader vast te stellen bedrag voor LWOO/PrO per 

leerling.  

De werkelijke kosten van het huidige aantal LWOO-en PrO-leerlingen op de scholen binnen het SWV 

worden van dit bedrag afgetrokken. Deze kosten worden door DUO ingehouden op het normatieve bud-

get dat wij krijgen voor LWOO/PrO, en rechtstreeks naar de scholen overgemaakt. 

Bij verrekening van de kosten gaan we uit van het verwijzingspercentage van de individuele school op 

01-10-2012 en het huidige verwijzingspercentage van de individuele school. Het verschil hiertussen 

wordt doorberekend aan de school. 

 

8.  Zware ondersteuning na de teldatum – tussentijdse groei VSO 

Voor zware ondersteuning van leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober binnenstromen, 

gelden de afspraken in bijlage 1. Het RefSVO hanteert als peildatum 1 februari. 

 

7.5  Verevening zware onderwijsondersteuning 

 

Met passend onderwijs wordt het budget dat beschikbaar is voor zware vormen van onderwijsondersteuning 

gelijk over het land verdeeld, op basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband. De ver-

evening vindt in vijf stappen plaats. Deze is gestart in het schooljaar 2014-2015 en loopt door tot 2019-2020. 

De overgangsregeling voor de verevening wordt gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2011. Regio’s die er als 

gevolg van de verevening op vooruitgaan, ontvangen geleidelijk meer middelen, en omgekeerd (resp. 0, 10, 

25, 40, 70 en 100% en 100, 90, 75, 60, 30 en 0%). 
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7.6  Kengetallen  

 

Voor de bekostiging zijn de volgende kengetallen van belang:  

• Leerlingen: het aantal vo-leerlingen op de scholen binnen het samenwerkingsverband.  

Het totaal aantal leerlingen is van belang voor de vaststelling van de normbekostiging voor de zware 

vormen van onderwijsondersteuning van het samenwerkingsverband.  

Het aantal VSO-leerlingen is van belang voor de ondersteuningsbekostiging die het samenwerkingsver-

band aan het VSO moet gaan betalen.   

• Rugzakken: het aantal leerlingen met een rugzak cluster 3 en 4 op de scholen in het samenwerkingsver-

band, onderverdeeld naar rugzakken in het LWOO/PrO en overig VO. Dit aantal is onder meer van belang 

bij het bepalen van het vereveningsbedrag. 

• Deelnamepercentages: de deelnamepercentages van het samenwerkingsverband voor lichte en zware 

onderwijsondersteuning kunnen worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De vergelijking van 

deelnamepercentages rugzakken en VSO zijn van belang voor de verevening. Verevening betekent dat 

alle percentages op het gemiddelde landelijke niveau zitten.  

 

7.7 Cluster 1 en 2 

 

In de vorige paragrafen is een beeld gegeven van de bekostiging van het samenwerkingsverband passend 

onderwijs, inclusief het VSO voor cluster 3 en 4, maar exclusief cluster 1 en 2. De cluster 1- en 2-

voorzieningen (voor leerlingen met een visuele-, auditieve- en/ of communicatieve handicap) maken geen 

deel uit van het samenwerkingsverband.   

De middelen voor het onderwijs aan cluster 1- en 2-leerlingen die nu naar de reguliere scholen gaan, gaan na 

de invoering van passend onderwijs naar de scholen en instellingen voor cluster 1 en 2. Deze worden ver-

antwoordelijk voor de ondersteuning van cluster 1- en 2-leerlingen in het reguliere en het speciale onder-

wijs. Ons samenwerkingsverband heeft  met deze instellingen afspraken gemaakt over de inzet van deze 

middelen. 
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8. Kwaliteitszorg 
 

8.1 Inleiding 

 

Het samenwerkingsverband dient een aantal wettelijke taken uit te voeren. Op de uitvoering van die taken 

wordt toegezien door de Inspectie van het Onderwijs, die daartoe een specifiek toezichtkader heeft opge-

steld. Dit toezichtkader is als uitgangspunt genomen bij het opstellen van het systeem van kwaliteitszorg.  

 

8.2 Doelstelling 

Kwaliteitszorg binnen het RefSVO heeft uiteindelijk het doel een oordeel uit te spreken over de mate waarin 

de individuele scholen bijdragen aan verwezenlijking van de indicatoren die vastgesteld zijn in het door de 

Inspectie van het Onderwijs opgestelde Toezichtskader voor Samenwerkingsverbanden VO en aan de ambi-

ties die beschreven zijn in het Ondersteuningsplan van het RefSVO. De individuele rapporten vormen de 

basis voor het eindrapport, waarin geconcludeerd wordt of het RefSVO voldoet aan de gestelde indicatoren 

en ambities. Teven zal op basis van het eindrapport vastgesteld worden of dit systeem van kwaliteitszorg 

voldoende dekkend is.   

 

8.3 Indicatoren voor de kwaliteitszorg 

 

Als uitgangspunt voor kwaliteitszorg neemt het RefSVO het Toezichtskader (TZK) van de Inspectie. Daar-

naast zijn de ambities van het RefSVO uitgangspunt. Voor het jaar 2014-2015 heeft het RefSVO er voor geko-

zen een aantal belangrijke indicatoren uit het TZK en uit de ambities,  die opgenomen zijn in het OSP, te 

kiezen waarop de nadruk wordt gelegd, namelijk: 

 

Indicator of ambitie  

Inspectiekader swv indicator 1.1, OSP 4.3 en 4.4 extra ondersteuning 

Het samenwerkingsverband realiseert passende ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra onder-

steuning nodig hebben. 

Inspectiekader swv indicator 1.2, OSP 5.4 Uitgangspunten toewijzingsfunctie. 

Het samenwerkingsverband realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig 

en effectief. 

Inspectiekader indicator 1.3. 

Het samenwerkingsverband zet zijn middelen doelmatig in volgens de afspraken die zijn gemaakt over de verdeling 

van de middelen. 

Inspectiekader swv indicator 1.5, OSP 2.2a Ambitie. 

Binnen het samenwerkingsverband is geen schoolverzuim door leerlingen die (mogelijk) extra ondersteuning nodig 

hebben 

Inspectiekader swv indicator 1.6, OSP 3.5 Relatie met de Jeugdzorg. 

Het samenwerkingsverband stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg. Dit is gemandateerd aan de vertegenwoordi-

gers van de scholen binnen het swv. 

Inspectiekader swv indicator 2.4, OSP 5.4 Uitgangspunten toewijzingsfunctie 

Het samenwerkingsverband heeft en hanteert eenduidige procedures en termijnen voor het plaatsen van leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben en het toewijzen van extra ondersteuning. 

Inspectiekader swv indicator 2.5, OSP 6.1 Informatie over de ondersteuningsvoorzieningen 

De scholen informeren zelf de ouders over de ondersteuning die zij kunnen bieden, door het openbaar maken van 

hun ondersteuningsplannen via de website en/of de schoolgids. In het OSP van het swv is de basisondersteuning en 

de extra ondersteuning van de participerende scholen beschreven. 

Inspectiekader swv indicator 3.3. 

Het samenwerkingsverband werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering. 

OSP. 2.2e Ambitie 

Alleen als het samenwerkingsverband niet de vereiste ondersteuning kan bieden, wordt verwezen naar instellingen 

buiten het samenwerkingsverband.  

OSP 2.2f expertise en 4.4 VSO 

De speciale voorzieningen in het swv zetten hun kwalitatief hoogwaardige expertise in in het reguliere onderwijs en in 

de speciale onderwijssetting 
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8.3 Werkwijze 

 

In het jaar 2015 krijgen alle scholen van het RefSVO een bezoek in het kader van kwaliteitszorg. De voor-

noemde indicatoren hebben een plaats bij de bespreking van de volgende onderdelen: 

1. Schoolontwikkeling (verbeterplannen) m.b.t. leerlingenzorg;  

2. Oudertevredenheid; 

3. Ondersteuningstoewijzing  en ervaringen met Loket RefSVO; 

4. Verantwoording; 

5. Afstemming gemeente en jeugdzorg.   

 

De volgende documenten worden gebruikt als input voor het gesprek en voor het opstellen van het verslag: 

1. Informatie ondersteuningstoewijzing, inclusief het ingevulde format ‘thuiszitters’.     

2. Uitslag laatstgehouden ouderenquête/oudertevredenheidspeiling/etc., met name het onderdeel 

dat betrekking heeft op de (extra) ondersteuning die leerlingen nodig hebben.  

3. Verantwoording/overzicht inzet zorgmiddelen die via het RefSVO verkregen zijn. Deze verantwoor-

ding mag voor dit eerste jaar naar eigen inzicht ingevuld worden. 

4. Meest recente Inspectierapport. 

5. Verbeterplannen m.b.t. zorg. 

6. Het Schoolondersteuningsprofiel. 

 

Het kwaliteitszorg bezoek bestaat uit een aantal onderdelen. Vooraf vindt documentonderzoek plaats. 

Relevante documenten worden door het RefSVO opgevraagd en door de school toegezonden. Tijdens het 

bezoek vindt een verdiepend gesprek plaats met verschillende functionarissen binnen de school, waarin alle 

facetten die met ondersteuningstoewijzing te maken hebben, aan de orde komen. Zowel good practices als 

knelpunten staan op de agenda. Ook komen eventuele vragen, opmerkingen of klachten van ouders of 

andere instanties (met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen), die binnenkomen bij het RefSVO, 

aan de orde. De thema’s ‘thuiszitters’ (hoeveel zijn er, wat is de problematiek, welke instanties en personen 

zijn betrokken en wat is de kans op terugkeer binnen de school) en ‘verwijzingen naar buiten het RefSVO’ 

zijn onderwerp van gesprek, alsmede de samenwerking met het Loket RefSVO. Uiteindelijk vormt de 

directeur-bestuurder van het RefSVO op basis van de uitkomsten van het gesprek een oordeel over de 

ondersteuning die de school biedt.  
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9. Verklaring van gebruikte afkortingen 
 

DUO dienst uitvoering onderwijs 

IZO intern zorg overleg 

LGF leerling gebonden financiering 

LWOO leerweg ondersteunend onderwijs 

MR medezeggenschapsraad 

OOGO op overeenstemming gericht overleg 

OSP ondersteuningsplan 

OPR ondersteuningsplanraad 

PO primair onderwijs 

PrO praktijk onderwijs 

REC regionaal expertise centrum 

SWV samenwerkingsverband 

TLV toelaatbaarheidsverklaring  

UWV uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

VO voortgezet onderwijs 

VSO voortgezet speciaal onderwijs 

WEC wet op de expertisecentra speciaal onderwijs 

ZAT zorg- en adviesteam 
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Bijlage 1  Overdracht bekostiging bij tussentijdse groei VSO 
 

Overdracht van bekostiging personeelskosten aan scholen voor speciaal onderwijs en scho-

len voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

 

1.  Indien op de overeenkomstig artikel 18a, achtste lid, onderdeel i, vastgestelde peildatum het aantal 

leerlingen dat door het samenwerkingsverband toelaatbaar is verklaard tot het speciaal onderwijs en is 

ingeschreven op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend 

tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertisecentra meer bedraagt dan op 1 oktober daaraan 

voorafgaand, draagt het samenwerkingsverband voor het verschil per leerling een bedrag over aan de 

school waar de leerling is ingeschreven. Het in de eerste volzin bedoelde bedrag is afhankelijk van de in 

de toelaatbaarheidsverklaring opgenomen ondersteuningsbehoefte van de leerling en komt overeen met 

één van de normbedragen die bij ministeriële regeling worden vastgesteld. 

 

2.  De overdracht op grond van het eerste lid heeft betrekking op het schooljaar dat volgt op de in het eer-

ste lid bedoelde peildatum. 

 

3.  Indien de in artikel 132, tweede lid, bedoelde bekostiging niet voldoende is om daaruit de verplichtin-

gen, bedoeld in dit artikel na te komen, dragen alle scholen en scholen voor speciaal onderwijs en spe-

ciaal en voortgezet speciaal onderwijs behorend tot cluster 3 en 4, bedoeld in de Wet op de expertise-

centra, waarvan één of meer vestigingen zijn gelegen in het gebied van het samenwerkingsverband, de 

ontbrekende bekostiging over aan het samenwerkingsverband. Het aandeel van de onderscheiden 

scholen en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in de 

eerste volzin, wordt bepaald overeenkomstig de regeling die daarvoor op grond van artikel 18a, achtste 

lid, onderdeel j, in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is opgenomen. 
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Bijlage 2  Van indicatie naar TLV – van rugzak naar arrangement  
 

Vanuit de pré-Passend Onderwijs-periode zitten er in het voortgezet speciaal onderwijs veel leerlingen met 

een oude indicatie en in het voortgezet onderwijs veel leerlingen met een oude rugzak. Het RefSVO heeft de 

volgende procedure afgesproken om voor deze leerlingen een TLV of een arrangement toe te kennen. 

1. In schooljaar 2014-2015 wordt een inventarisatie gemaakt van het aantal leerlingen die dit betreft in 

het voortgezet speciaal onderwijs. 

2. In schooljaar 2014-2015 worden de leerlingen waarvan de indicatie per 1 augustus 2015 afloopt be-

oordeeld op basis van de criteria waarop een TLV wordt afgegeven of de indicatie omgezet wordt in 

een TLV. 

3. In schooljaar 2015-2016 worden de overige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs beoor-

deeld. 

4. Voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs voor wie de oude rugzak cluster 3 uiterlijk 1 augustus 

2015 afloopt, vraagt de school een arrangement cluster 3 aan volgens de vastgestelde procedure. 

Het Loket RefSVO bepaalt op basis van vastgestelde criteria of het arrangement wordt toegekend.  

5. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs voor wie de oude rugzak cluster 3 uiterlijk 1 augustus 

2016 afloopt, wordt automatisch een licht arrangement cluster 3 afgegeven. 

6. Voor de overige leerlingen met een oude rugzak cluster 3 in het voortgezet onderwijs die langer 

loopt, wordt een arrangement cluster 3 aangevraagd in het jaar 2016-2017 volgens de vastgestelde 

procedure. Het Loket RefSVO bepaalt op basis van vastgestelde criteria of het arrangement wordt 

toegekend. 
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Bijlage 3  Procedure terugplaatsing VSO - VO 
 

1. Afgeven TLV en toelating tot speciaal (basis)onderwijs 

 

Bij het afgeven van een TLV door het samenwerkingsverband en de toelating tot het voortgezet speciaal 

onderwijs dient een eventuele toekomstige terugplaatsing te worden gesignaleerd en beargumenteerd. Als 

toekomstige terugplaatsing een reële mogelijkheid is, vraagt de school voor V(S)O een TLV met een beperkte 

geldigheidsduur aan en/of geeft het Loket RefSVO een TLV met een beperkte geldigheidsduur af. De ouders 

en de verwijzende school dienen hiervan beargumenteerd op te hoogte gebracht te worden. 

 

2. Periode op het VSO  

 

VSO 

Het VSO richt zich in de ondersteuning en begeleiding in het bijzonder op die facetten in de ontwikkeling van 

een leerling die reden waren om te verwijzen. De ontwikkeling op deze terreinen wordt nauwgezet gevolgd 

en waar nodig geïntensiveerd. Het ontwikkelingsperspectief is gericht op terugplaatsing. In gesprekken met 

ouders wordt terugplaatsing steeds aan de orde gesteld. 

In het laatste jaar van de termijn van de TLV wordt maximaal 6 maanden voor het moment van terugplaat-

sing door het voortgezet speciaal onderwijs een advies geformuleerd betreffende al dan niet terugplaatsen 

van de leerling. Het realiseren van het ontwikkelingsperspectief is leidend. Het advies naar het Loket RefSVO 

kenmerkt zich door het handelingsgericht formuleren van ondersteunings- en onderwijsbehoeften. Over dit 

advies voert het voortgezet speciaal onderwijs overleg met de ouders. 

Het VSO  informeert minstens twee keer per jaar het VO over de ontwikkeling van de leerling. Het VSO infor-

meert de VO-school over het advies voor het Loket RefSVO 

 

VO 

In de periode dat de leerling op het VSO zit realiseert het VO een ontwikkeling, waardoor de handelingsver-

legenheid bij het aanvragen van een TLV wordt omgezet in handelingsgelegenheid, zodat de leerling terug-

geplaatst kan worden. 

 

3. Het Loket RefSVO 

 

Op basis van het advies van het VSO neemt het Loket RefSVO een al dan niet positieve beslissing over de 

terugplaatsing. Bij een negatieve beslissing beoordeelt het Loket RefSVO of de inspanningen van het VSO 

gericht zijn geweest om het opgestelde ontwikkelingsperspectief te realiseren. 

Bij een positieve beslissing bepaalt het Loket RefSVO welk arrangement nodig is om het VO te ondersteunen. 

Dit geldt alleen bij een cluster-3 arrangement. 

 

4. Overleg met het VO 

 

Na een positieve beslissing van het Loket RefSVO maakt het VSO procesafspraken met ouders en het VO om 

terugplaatsing van de leerling te organiseren. Daarbij wordt indien van toepassing ook een concrete uitwer-

king gegeven van het toegekende arrangement. Minstens in het eerste jaar van terugplaatsing wordt voor 

deze leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

De VO-school rapporteert na 9 maanden het Loket RefSVO en het VSO over de ontwikkeling 

van de leerling.  
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Bijlage 4  Procedures bij geschillen 
 

 

a. Meningsverschil over toelaatbaarheid van een kind 

 

Wanneer ouders het niet eens zijn met het besluit over toelating van hun kind dat extra ondersteuning nodig 

heeft of hun kind wordt van school verwijderd en ouders gaan niet akkoord, dan kunnen zij samen met de 

school proberen tot een oplossing te komen. 

Lukt dat niet, dan kunnen zij kosteloos een beroep doen op een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten 

zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met 

een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen adviseren en bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil 

in behandeling is genomen. 

Een andere mogelijkheid is dat ouders kiezen voor een bezwaarprocedure of wettelijke stappen.  

• Zij tekenen bezwaar aan bij het schoolbestuur. De school vraagt naar het standpunt van de ouders, 

voordat ze een beslissing neemt op het bezwaar. 

• Als de ouders het niet eens zijn met dit besluit, dan kunnen zij de beslissing aanvechten op bezwaar aan 

bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak. 

• Ook kunnen zij het geschil voorleggen aan de tijdelijke, landelijke geschillencommissie passend onder-

wijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze commissie aangesloten. De commissie geeft 

binnen tien weken een oordeel over het geschil. 

• Ook kunnen zij een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) als zij menen 

dat de school bij de toelatingsbeslissing verboden onderscheid maakt of discrimineert op grond van een 

handicap of chronische ziekte. De oordelen van het CVRM zijn niet bindend maar worden in de meeste 

gevallen wel opgevolgd.  

 

b. Procedure bij een geschil over extra ondersteuning 

 

Als ouders vinden dat de extra ondersteuning van de school van hun kind tekortschiet, dan hebben zij de 

volgende wettelijke mogelijkheden.  

• Zij kunnen zich wenden tot de klachtencommissie van de school. 

• Zij kunnen een onderwijsconsulent om advies vragen. 

• Als zij vinden dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen treft voor de handicap of chronische 

ziekte van hun kind, kunnen zij ook een oordeel vragen aan het CVRM.  

• In laatste instantie kunnen zij een geschil aanhangig maken bij de rechter. 

 

c. Procedure bij een geschil in medezeggenschap 

 

Als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan, dan moet het samenwerkingsver-

band het geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap (de LCG WMS). 

De LGC WMS doet dan een bindende uitspraak over het geschil. Als een school en MR een geschil hebben 

over het schoolondersteuningsprofiel kunnen zij ook dat geschil voorleggen aan de LGC WMS. Alle samen-

werkingsverbanden en scholen zijn bij de LCG WMS aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

  



 

33 

 

Bijlage 5  Criteria ondersteuningstoewijzing 

 

Uitgangspunten bij ondersteuningstoewijzing 

 

• Passend reformatorisch onderwijs voor ieder kind in de doelgroep van de scholen; 

• Focus op wat het kind nodig heeft (oplossingsgericht);  

• Nauwe betrokkenheid van ouders bij het proces van ondersteuningstoewijzing; 

• Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, ondernemende professionals, experimenten en maatwerk; 

• Optimale samenwerking met ketenpartners (onder andere de jeugdzorg). 

 

Ondersteuningstoewijzing vanuit het RefSVO 

 

Ondersteuningstoewijzing vanuit het RefSVO vindt op de volgende manier plaats: 

• Afgeven van TLV’s voor VSO en PrO 

• Toekennen van arrangementen cluster 3 

 

 

Criteria ondersteuningstoewijzing van het RefSVO 

 

In verband met de grootte van dit document is dit opgenomen in een aparte bijlage bij het OSP. Deze bijlage 

heet ‘document ondersteuningstoewijzing’. 

 

Ondersteuningstoewijzing op schoolniveau 

 

De scholen hebben een grote mate van autonomie om de interne ondersteuningstoewijzing zelf ter hand te 

nemen. Wel is samenwerking met het Loket SWV nodig. In ieder geval moet het mogelijk zijn om op een 

transparante wijze door de scholen verantwoording af te leggen aan het SWV over de bestede middelen aan 

interne ondersteuningstoewijzing.  
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Bijlage 6  Lokaal uitwerkingsdocument 
 

behorend bij het ondersteuningsplan van het reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs 

voor voortgezet onderwijs 

 

 

1.  Inleiding 

Het reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs voor voortgezet onderwijs werkt lande-

lijk en telt zeven vo-scholen en vijf VSO-scholen. Er is een landelijk ondersteuningsplan vastgesteld. De 

verbinding tussen de onderwijsondersteuning en de gemeentelijke jeugdzorg is in dit ondersteunings-

plan slechts op hoofdlijnen beschreven. De verdere uitwerking dient op school- en/of locatieniveau 

plaats te vinden. Dit betekent dat per gemeente een uitwerkingsdocument wordt geschreven waarin di-

verse onderwerpen nadere aandacht krijgen, en waarin beter kan worden afgestemd op de plaatselijke 

situatie. Het gaat daarbij vooral om de volgende onderwerpen: jeugdzorg, ondersteuningsplan, leerlin-

genvervoer en huisvesting. Dit document is daarvoor een aanzet.  

 

2.  Jeugdzorg 

 Het reformatorisch samenwerkingsverband passend onderwijs voor voortgezet onderwijs heeft als taak 

de onderwijsondersteuning op haar scholen vorm te geven. De gemeente heeft als taak de toebedeelde 

jeugdzorgtaken vorm te geven. Een van de bijkomende eisen is dat deze vormen van zorg effectief met 

elkaar verbonden worden. Daarom is ervoor gekozen dat iedere school binnen het samenwerkingsver-

band een eigen schoolondersteuningsteam kent met daarin verschillende disciplines. Ook participeert 

in dit team een schakelfunctionaris vanuit de gemeente. Deze laatste fungeert als de linking pin naar de 

gemeentelijke jeugdzorg, en staat garant voor een effectieve en efficiënte afstemming. 

 Sleutelwoorden in de gewenste structuur zijn: thuisnabij, handelingsgericht, eigen kracht, inzet ouders, 

ontschotting en ‘één kind, één gezin, één plan’. 

 Tevens is in elke school een contactpersoon aangewezen voor het op overeenstemming gericht overleg 

(OOGO) met de gemeente. Deze contactpersonen zijn tevens tekeningsbevoegd als het gaat om het 

vaststellen van gemeenschappelijk beleid.  

 

3.  Ondersteuningsplan 

 Het eerste onderwerp van bespreking tussen samenwerkingsverband en gemeente is het ondersteu-

ningsplan. In het OOGO wordt dit plan besproken. Vooral de paragraaf rond de afstemming onderwijs-

gemeente zal aandacht vragen. Is de gewenste afstemming aanwezig, en kan er gezamenlijk opgetrok-

ken worden? In een gezamenlijke verklaring wordt deze overeenstemming bekrachtigd. De meeste 

OOGO’s vonden plaats in december 2013 en januari 2014.     

 

4.  Leerlingenvervoer 

 Binnen de reformatorische v(s)o-scholen neemt het leerlingenvervoer een belangrijke plaats in. Primair 

zijn de ouders ervoor verantwoordelijk dat hun kind (op tijd) op school komt. Ook geldt het principe dat 

wie zelfstandig kan reizen, daadwerkelijk zelfstandig reist. Toch blijven er veel kinderen over die zijn 

aangewezen op leerlingenvervoer, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Op sommige scholen 

wordt hiervan veel gebruik gemaakt. Op andere scholen speelt dit minder of nauwelijks. Op korte ter-

mijn zijn hierin geen veranderingen te verwachten.  

 Het samenwerkingsverband heeft de ambitie zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs te geven en de nodi-

ge leerlingondersteuning te geven binnen het reguliere onderwijs. Daarom streeft het samenwerkings-

verband naar een zo laag mogelijk deelnamepercentage VSO. Er zijn dan ook geen redenen om toename 

van het leerlingenvervoer te verwachten. Ook zijn er geen plannen voor de spreiding van leerlingvoor-

zieningen. 

 Op dit ogenblik is het niet geheel duidelijk hoe de wetgever in de toekomst omgaat met leerlingenver-

voer naar het VSO. Wellicht zullen hierdoor zaken veranderen.  

 De uitvoering van het vervoer vindt plaats op basis van de ‘verordening leerlingenvervoer’. Deze veror-

dening is recent aangepast, zodat een grotere verantwoordelijkheid voor het vervoer naar de school 

wordt toegedicht aan ouders. 
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 Er kan een spanningsveld ontstaan omdat een afweging gemaakt moet worden tussen de meest dichtbij 

gelegen school en de meest passende school. Het is belangrijk dat school, samenwerkingsverband en 

gemeente elkaar in dergelijke gevallen tijdig weten te vinden. Zo wordt voorkomen dat een toelaat-

baarheidsverklaring wordt afgegeven en daarna discussie ontstaat of het vervoer wel vergoed wordt. 

Daarnaast blijkt steeds meer dat bij leerlingenvervoer sprake is van maatwerk.  

 

5.  Huisvesting 

 Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw, tijdelijke bouw en (tijde-

lijke) uitbreiding.  

 Groeiende leegstand komt in ons land steeds meer voor vanwege de dalende leerlingaantallen. Dit geldt 

echter nauwelijks binnen de reformatorische v(s)o-scholen. De ken- en stuurgetallen wijzen over het al-

gemeen op een stabiel leerlingaantal.  

 Voorbeelden van consequenties van passend onderwijs voor de huisvesting kunnen zijn: meer opvang 

van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waardoor aanpassingen gedaan moeten worden, bij-

voorbeeld voldoende ruimte in de groep voor één op één begeleiding, een prikkelarme werkplek, een 

ruimte voor time-out, werkplekken voor leerlingen op de gang of in flexibele ruimten, en lokalen die zijn 

aangepast voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.    

 

6.  Thuiszitters en leerplicht 

 Gemeenten zijn wettelijk verplicht uitvoering te geven aan de Leerplichtwet en RMC-functie. Het Regio-

naal Bureau Leerplicht/RMC voert deze taken per gemeente uit. Het gaat hierbij voor het voortgezet on-

derwijs vooral om preventieve en curatieve taken bij (dreigend) schoolverzuim. 

 Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband verwijst naar een protocol thuiszitters. In dit 

protocol wordt onder andere verwezen naar het volgen van het gemeentelijk protocol schoolverzuim. 

Daarbij is het uitgangspunt dat scholen zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod. 

 

7.  Besluit 

 De twaalf scholen binnen het samenwerkingsverband zullen zelfstandig overleggen met hun gemeente 

om over deze onderwerpen nader af te stemmen.   
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Bijlage 7  Protocol thuiszitters 
 

Inleiding 

 

De lijn in de aanpak van thuiszittersproblematiek is samengevat in een 10-puntenlijst. Deze lijst is aangereikt 

door ‘Gedragswerk’ en (cursief) vertaald naar hoe binnen het RefSVO omgegaan wordt met thuiszitters. 

 

Aanpak 

 

1. ‘tel ze’ 

Tijdens de overleggen die de verschillende contactpersonen van de RefSVO scholen hebben met de gemeen-

te wordt structureel bekeken, of we de thuiszitters in beeld hebben. Enerzijds zijn dat degenen die we zelf al 

in beeld hebben, omdat ze op onze scholen zijn ingeschreven. Anderzijds (en dit is een lastiger groep) heb-

ben we ook te maken met degenen die thuiszitten en niet ingeschreven zijn. Kan het zijn, dat er leerlingen 

zijn die op onze scholen ‘thuis horen’?  De VO scholen hebben niet in alle gemeenten contacten, omdat het 

alleen gaat om de gemeenten waarin scholen en dependances staan. Een actieve opstelling naar gemeenten 

is noodzakelijk.  

De scholen doen een melding van een thuiszitter bij het RefSVO. 

 

2. ‘volg ze’  

De op de scholen ‘bekende thuiszitters’ worden gevolgd. Hier wordt ook begeleiding op gezet. Scholen vol-

gen de leerlingen door veelvuldig contact te hebben met ouders, hulpverlening, de gemeenten. Scholen 

hebben in hun verzuimprotocol de procedures helder omschreven. 

 

3. ‘ken ze’ 

Het registratiesysteem bevat niet alleen een ‘telling’ maar geeft ook een beknopte casus-beschrijving. Casu-

istiek is niet alleen van belang bij het (integraal) komen tot een oplossing, maar biedt ook de mogelijkheid 

van het inhoudelijk analyseren/evalueren van de thuiszittersproblematiek. Deze analyse en evaluatie vormt 

uiteraard weer de basis voor bepalen en uitvoering van (preventief) beleid.  

Zie verder nr. 2. 

 

4. ‘maak tempo’ 

Het is voor alle partijen van belang dat (transparante) procedures een zo kort mogelijke termijn vergen.

  

Het is belangrijk thuiszitten te voorkomen. Daarom mag niet gewacht worden met uitslagen van onder-

zoeken, uitspraken van instanties, etc. Een handelingsgerichte aanpak is voor alle partijen het beste. Wat 

heeft deze leerling morgen nodig? 

 

5. ‘informeer ze’ 

Communicatie is een cruciale factor indien in een samenwerkingsproces vele partners par-ticiperen zoals bij 

de vormgeving van Passend Onderwijs aan de orde is.   

Ook m.b.t. het thema thuiszitters maakt de school duidelijk op welke wijze betrokken partijen geïnformeerd 

zijn over signalering en aanpak van deze problematiek. Wáár kunnen scholen, ouders, gemeenten, etc. de 

informatie vinden, waar moeten zij zich ‘melden’, wie voert de  regie, welke aanpak en procedures gelden in 

dit swv, etc. 

Bij leerlingen die in beeld zijn, is dit mogelijk. Soms loopt de school aan tegen een bepaalde afwerende hou-

ding van ouders. Door helder te blijven communiceren, ouders en andere instanties blijvend te betrekken bij 

het onderwijsaanbod en de begeleiding van hun kind, kunnen problemen voorkomen worden. 

 

6. ‘neem regie’ 

Praktijk is, dat gemeenten en instanties niet altijd degenen zijn die in eerste instantie de regie nemen. De 

scholen binnen het RefSVO realiseren zich dat het verstandig de regie te nemen in zowel de individuele aan-

pak van leerlingen (wat veelal al gebeurt), maar ook op het niveau van de problematiek zelf. Nodig jezelf uit 

bij de gemeente en vraag naar verzuimcijfers. Bekijk samen met de gemeente of er leerlingen zijn, die wb. 

achtergrond, thuis horen op onze scholen. 
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7. ‘ontwerp arrangementen’ 

Hoewel vaak individueel ‘maatwerk’ nodig zal zijn om bestaande thuiszittersproblematiek op te lossen, 

kunnen enkele min of meer ‘standaard-arrangementen’ worden ontwikkeld waarvan in voorkomende geval-

len gebruik gemaakt kan worden. Wie neemt als ‘eigenaar’ het initiatief, waar wordt de betreffende leerling 

geplaatst en voor hoeveel tijd; is er sprake van een opbouw of wellicht partiële plaatsing; onder welke rand-

voorwaarden; etc..  

De scholen hebben inmiddels ervaring opgebouwd (de ene school meer dan de andere) met de begeleiding 

van thuiszitters. Het is goed een inventarisatie te houden op gebied van aanbod van arrangementen (dit 

loopt momenteel al) op gebied van begeleiding van thuiszitters. 

Binnen het RefSVO zal regelmatig een bijeenkomst in het kader van ‘thuiszitten’ belegd worden om casussen 

te bespreken,  intervisie te plegen en ervaringen uit te wisselen. 

 

8. ‘draag zorg voor een doorgaande lijn’ 

Passend Onderwijs betreft de sectoren in het funderend onderwijs. Leer- en kwalificatie-plicht geldt evenwel 

ook voor het MBO.  

MBO wordt betrokken bij het RefSVO en heeft ook arrangementen ontwikkeld in de zin van combinatie wer-

ken-leren.  

 

9. ‘werk samen met de regionale werkgevers’ 

Voor een flink deel van de (potentiële) thuiszitters geldt dat een combinatie van leren-en-werken een moge-

lijkheid biedt tot het volbrengen van een schoolopleiding.  

Scholen binnen het RefSVO hebben soms zelf jobcoaches in dienst of schakelen anders externe jobcoaching 

in.  Deze jobcoaches hebben veel contacten met (regionale) werkgevers. 

 

 

10. ‘voer kwaliteitsbeleid uit’ 

Elk van de bij de voorkoming c.q. oplossing van thuiszitters betrokken partners voert ge-richt 

kwaliteitsbeleid uit voor de medewerkers op dit terrein. Over de aanpak en belangrijkste aspecten daarvan 

worden gezamenlijke afspraken vastgelegd en gemonitord. 

Thuiszitters is een thema dat een plaats heeft in het toezichtskader VO van de inspectie. Thuiszitten is on-

derdeel van het kwaliteitsbezoek dat door het RefSVO uitgevoerd wordt op de scholen binnen het SWV. 
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Bijlage 8  Begroting 
 

 


