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‘Meer mogelijk maken’ : samen de 
ondersteuning van kinderen versterken 

In het voorwoord van ons ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ schrijft de voorzitter van ons samenwerkingsverband, 
Nicole van Son, dat het ondersteuningsplan gezien kan worden als een manifest: een gezamenlijke belofte om voor al die 
kinderen op onze scholen die het nodig hebben, op tijd en op maat de juiste keuzes te maken. Zij sluit het voorwoord af met de 
oproep om te handelen vanuit een groot hart, met bevlogenheid, wijsheid en daadkracht.  

Deze inspirerende woorden vangen de kernwaarden van het onderwijs, waar de medewerkers iedere dag proberen om een 
bijdrage te leveren aan het geluk van kinderen. Tegelijkertijd is het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat dit in de 
praktijk lukt en dat alle kinderen mee kunnen doen, gezien worden in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen ontwikkelen. 
Een betekenisvolle en complexe uitdaging! 

Sinds 1 augustus 2019 is het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ de leidraad voor ons handelen en zijn we hiermee dus 
inmiddels al ongeveer tweeënhalf jaar ‘onderweg’. Een goed moment om terug te blikken op de ervaringen die wij in die 
periode opgedaan hebben en vast te stellen of we op koers liggen met betrekking tot de resultaten die we gedefinieerd hebben 
of dat er aanleiding is om onze koers bij te stellen. Deze evaluatie wordt daarnaast ook gebruikt als basis voor het opstellen van 
een nieuw ondersteuningsplan voor de periode na 1 augustus 2023.  

Het ondersteuningsplan is destijds tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers uit de praktijk, ketenpartners en 
ouders. Wij zullen ook bij de evaluatie ons met name richten op de praktische uitwerking van ons beleid op de school en in de 
klas. Bij de evaluatie betrekken we ook de ondersteuningsplanraad die bestaat uit leerkrachten en ouders en de 
medezeggenschapsraad Personeel van het samenwerkingsverband. Daarnaast gaan we in gesprek met de vertegenwoordigers 
van onze ketenpartners zoals de elf gemeenten in onze regio en haar uitvoeringsorganisaties. Denk hierbij o.a. aan de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en de organisaties die uitvoering geven aan 
de wet op de jeugdhulp.  

In ons ondersteuningsplan staat het creëren van passende voorwaarden en mogelijkheden voor leerlingen centraal. Daarnaast 
hebben we de ambitie om ons meer te focussen op preventie en het in samenspraak met onze ketenpartners werken aan 
integrale oplossingen voor kinderen voor wie het doorlopen van de basisschool niet zo vanzelfsprekend is.  

Ten behoeve van de evaluatie bespreken we, zowel intern als met onze partners, hoe de kwaliteit van de opgebouwde relaties 
gewaardeerd wordt en of wij in de praktijk van alle dag handelen vanuit vertrouwen en respect voor elkaars vakmanschap en 
dat van onze partners. Maar bovenal staan we stil bij de mate waarin het ons lukt om over de grenzen van ons eigen 
organisatiebelang heen te kijken en oog te hebben voor het grotere belang. Lukt het ons om, vanuit onze gezamenlijke 
opdracht te verbinden, zodat we samen de leerling, het gezin en de leerkracht ondersteunen? Kortom: lukt het ons om naar 
elkaar te luisteren om te begrijpen en om op basis van gelijkwaardigheid samen te verkennen wat de beste ondersteuning is 
voor een specifieke leerling?  
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Wet passend onderwijs 

In 2012 is de Wet passend onderwijs aangenomen. Het daaropvolgende jaar zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Het doel 

van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs 

wordt gerealiseerd. De wet gaat over het stelsel van voorzieningen voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben in 

het onderwijs. 

Per 1 augustus 2014 is vervolgens ‘de zorgplicht’ voor scholen ingevoerd. Deze wet schrijft voor dat elke school een 

ondersteuningsprofiel maakt, dat een beeld geeft van de mogelijkheden en voorzieningen die een school heeft om te voorzien 

in de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De zorgplicht van het schoolbestuur brengt met zich 

mee dat voor kinderen die niet terecht kunnen op de school waar zij zich hebben aangemeld, die school wel de verplichting 

heeft om binnen het samenwerkingsverband een andere school te vinden. De ondersteuningsmiddelen voor het regulier en 

speciaal onderwijs worden sinds 1 augustus 2014 gebudgetteerd en verdeeld door het samenwerkingsverband.  

De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband maken met elkaar een ondersteuningsplan. Dat plan laat zien welk 

niveau van ondersteuning afzonderlijke scholen bieden, hoe de middelen voor extra ondersteuning zijn verdeeld en 

aangewend, hoe men ondersteuning toewijst, hoe de verwijzing naar speciaal onderwijs gaat en hoe men ouders informeert 

over het hele proces. De samenwerkingsverbanden zijn verplicht om, voorafgaand aan de vaststelling ervan, over het concept 

ondersteuningsplan in een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) te spreken met de gemeenten. 

OOGO 

De belangrijkste implicatie voor gemeenten van de wetgeving passend onderwijs is dat samenwerkingsverbanden verplicht zijn 

om over het ondersteuningsplan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten te voeren. Dit overleg is 

gericht op de samenhang tussen de ondersteuning die de afzonderlijke scholen bieden en de lokale voorzieningen voor 

ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun gezinnen die de gemeenten ingericht hebben.  

Samenwerkingsverbanden en gemeenten voeren overleg over het ondersteuningsplan, over de plannen die de gemeente heeft 

voor de jeugdhulp, over de manier waarop zorgtoewijzing plaatsvindt voor een kind en het gezin en over de aansluiting van het 

onderwijs op de zorgmarkt. Ook op het niveau van individuele casussen is er een plicht tot afstemming tussen onderwijs en 

gemeentelijke zorginstellingen. Achtergrond is dat de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de 

leerplicht, het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. En ook voor andere zaken die nauw samenhangen met passend 

onderwijs zoals de functie ‘begeleiding’ in de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO), de jeugdzorg (in de Jeugdwet) en de 

regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (in de Participatiewet). 

Taken samenwerkingsverbanden 

Het samenwerkingsverband heeft tot taak: 

• Ten minste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vaststellen;  

• Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; 

• Op verzoek van het bevoegd gezag van een school beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs 
of tot het speciaal onderwijs; 

• Op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een 
leerling. 

 

-  
-  
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Proces  

Het huidige ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ 2019-2023 eindigt per 1 augustus 2023. Het samenwerkingsverband 

dient uiterlijk 1 mei 2023 een nieuw ondersteuningsplan voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2027 aan de 

inspectie voor het onderwijs op te sturen. In de periode juni 2022 tot december 2022 wordt het nieuwe ondersteuningsplan 

opgesteld. Het nieuwe ondersteuningsplan wordt tijdens de Algemene Vergadering van december 2022, ter instemming aan 

de leden van onze vereniging voorgelegd. Na instemming door de leden van de vereniging kan het bestuur het nieuwe 

ondersteuningsplan in januari 2023 vaststellen. De periode tussen januari 2023 en augustus 2023 wordt gebruikt voor de 

voorbereiding op de implementatie van het nieuwe ondersteuningsplan.  

Voorafgaand aan het opstellen en vaststellen van een nieuw ondersteuningsplan wordt het huidige ondersteuningsplan ‘Meer 

mogelijk maken’ 2019-2023 geëvalueerd. Ter voorbereiding op deze evaluatie is met de bestuurders van de bij onze vereniging 

aangesloten onderwijsinstellingen de procesplanning en de aanpak besproken. Ook is een aantal beleidsmedewerkers c.q. 

kwaliteitsmedewerkers van deze onderwijsinstellingen bereid gevonden om tussentijds advies uit te brengen over de aanpak 

en de verschillende uitkomsten van de evaluatie van het huidige ondersteuningsplan en het opstellen van het nieuwe 

ondersteuningsplan. De evaluatie van het huidige ondersteuningsplan wordt op 24 mei as aan de leden van de vereniging ter 

instemming voorgelegd.  

In januari, februari en maart 2022 worden ‘online gesprekken’ georganiseerd voor leerkrachten, intern begeleiders, 

onderwijsassistenten en gedragswetenschappers van de scholen. In de bijeenkomsten wordt aan deze professionals een aantal 

vragen voorgelegd die betrekking hebben op de ervaringen die zij hebben met de dagelijkse uitvoering van het huidige beleid. 

Met behulp van deze digitale faciliteiten worden dialoogsessies gevoerd over een aantal concrete inhoudelijke onderwerpen. In 

het hoofdstuk ‘interviews’ vindt u de vragen die tijdens deze bijeenkomsten gesteld worden. Vanaf 17 januari 2022 kunnen de 

professionals van de scholen die een bijdrage willen leveren aan de evaluatie zich via de website van het 

samenwerkingsverband inschrijven voor een online evaluatie bijeenkomst van een uur via Microsoft Teams. De bijeenkomsten 

worden geleid door een begeleider passend onderwijs of een lid van de commissie toelaatbaarheidsverklaringen van het 

samenwerkingsverband.  

Tijdens de bijeenkomsten van de werkeenheden in de maanden januari 2022 tot en met maart 2022 wordt aan de directeuren 

van de scholen gevraagd hun reactie te geven op de mate waarin de huidige systematiek met betrekking tot het verdelen en 

toewijzen van de ondersteuningsmiddelen bijdraagt aan het bereiken van de in het huidige ondersteuningsplan opgenomen 

doelen. In de periode januari tot april 2022 wordt het onderwerp ‘evaluatie ondersteuningsplan’ ook besproken met de 

directeuren van de scholen voor speciaal (basis) onderwijs tijdens de reguliere overlegmomenten die de directeur-bestuurder 

van het samenwerkingsverband met hen heeft.  

 

De reacties van de mensen die werken op de scholen en deelgenomen hebben aan de evaluatie worden verwerkt in een notitie. 

Deze opbrengst wordt voorgelegd aan onze ketenpartners. Aan onze ketenpartners wordt gevraagd of zij zich herkennen in de 

feedback van de mensen die werken op de scholen in onze regio.  

 

Deze opbrengst wordt tijdens een bijeenkomst in april 2022 aan de bestuurders van de onderwijsinstellingen voorgelegd. Na de 

bespreking van de notitie met de bestuurders van de onderwijsinstellingen wordt de evaluatie verder aangescherpt en ter 

advisering voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad en de MRp van het samenwerkingsverband. Ook wordt de evaluatie 

besproken met de beleidsmedewerkers van de elf aangesloten gemeenten. Tot slot wordt de evaluatie, ter instemming aan de 

leden van de vereniging voorgelegd tijdens de Algemene Vergadering van onze vereniging d.d. 24 mei 2022 en tot slot door het 

bestuur vastgesteld. 
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Kader voor de evaluatie 

Het ondersteuningsplan wordt geëvalueerd op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve criteria zoals opgenomen in 

hoofdstuk 6 van het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’. Daarnaast wordt voor de evaluatie het onderzoekskader 2021 

van de inspectie voor het onderwijs gebruikt. In het onderzoekskader 2021 van de inspectie voor het onderwijs is de 

onderstaande tekst opgenomen. 

Schoolbesturen zijn verplicht aangesloten bij een of meer samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen zijn beide en gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van 

passend onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft eigen wettelijke taken en deze zijn erop gericht om te zorgen voor een 

dekkend netwerk van voorzieningen, zodat aangesloten schoolbesturen kunnen voldoen aan de zorgplicht passend onderwijs. Het 

samenwerkingsverband moet afspraken maken over de manier waarop voor alle leerlingen zo goed mogelijk passend onderwijs 

wordt georganiseerd. Deze afspraken legt het samenwerkingsverband vast in het ondersteuningsplan. Waar deze afspraken het 

beleid van schoolbesturen en scholen betreffen, zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de uitvoering van deze afspraken.  

De wet laat veel ruimte voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen om passend onderwijs naar regionale kenmerken en 

eigen visie te organiseren. Die vrijheid is ook bedoeld om ruimte te creëren voor meer maatwerk en om keuzes te maken die passen 

bij de extra onderwijsbehoeften van leerlingen in de regio. Dit vraagt om een goede afstemming met gemeentelijke partners en is 

gericht op de aansluiting van het onderwijs op het jeugdbeleid van de gemeente(n), waaronder de jeugdhulp. Ook hierover legt het 

samenwerkingsverband afspraken vast in het ondersteuningsplan en voert hierover overleg met de gemeente(n) en andere 

samenwerkingsverbanden in de regio. 

Een andere belangrijke taak van het samenwerkingsverband is de verantwoordelijkheid voor de advisering over extra ondersteuning 

en toeleiding tot speciale scholen en voorzieningen. Hiermee vervult het samenwerkingsverband een centrale rol in de toewijzing 

van extra ondersteuning.  

Het waarderingskader voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs bestaat uit twee kwaliteitsgebieden die ieder 

onderverdeeld zijn in drie standaarden. Het kwaliteitsgebied Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA) is onderverdeeld in drie 

standaarden die (in)richting, uitvoering en evaluatie omvatten. Deze standaarden zijn met elkaar verbonden en richten zich op het 

stelsel van kwaliteitszorg en governance. Deze standaarden worden in samenhang onderzocht. Het kwaliteitsgebied Realisatie 

passend onderwijs (RPO) richt zich op de wettelijke taken die specifiek zijn voorbehouden aan samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs en die zijn gericht op de realisatie van de maatschappelijke opdracht voor passend onderwijs. Deze wettelijke taken zijn 

gevat in de drie standaarden in het kwaliteitsgebied Realisatie passend onderwijs. Hierbij wordt bekeken of ook de aangesloten 

scholen het beleid van het samenwerkingsverband in de praktijk uitvoeren en welke resultaten hiermee bereikt worden.  

Hoofdstuk 6 uit het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ 

In het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ is beschreven op welke wijze wij zo passend mogelijk onderwijs voor alle 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte willen realiseren. In hoofdstuk 6 van dit plan (pagina 22 en 23) is aangegeven 

langs welke criteria wij evalueren of wij onze ambities gerealiseerd hebben. De mate waarin het gelukt is om zo passend 

mogelijk onderwijs voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte te realiseren is in dit hoofdstuk in kwantitatieve 

en kwalitatieve criteria beschreven. Als resultaat in kwantitatieve termen is aangegeven: minder uitval bij trajecten en 

arrangementen, meer terugplaatsingen van leerlingen van so naar sbo, van so naar bao en van sbo naar bao, minder 

verwijzingen van bao naar so en sbo, aantoonbaar minder thuiszitters, aanwijsbaar meer leerlingen met passende 

ondersteuning in het regulier onderwijs, meer succesvolle overgangen van voorschool naar primair onderwijs en van primair 

onderwijs naar voortgezet onderwijs. In meer kwalitatief inhoudelijke termen is aangegeven dat professionals zorgen voor 

vroeg signalering en preventie en er voor kinderen meer mogelijkheden zijn om (sneller) de juiste ondersteuning te ontvangen.  

Daarnaast wordt op alle niveaus binnen en tussen scholen kennis over passend onderwijs uitgewisseld, werken partners 

effectief samen en hebben professionals meer werkplezier en een groter vertrouwen in eigen handelen. 
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Waar staan wij voor? 

In ons ondersteuningsplan staat het streven naar optimale onderwijskansen en daarbij recht doen aan de onderwijsbehoeften 
van ieder individueel kind in de regio centraal. De evaluatie benutten we om meer zicht te krijgen in de mate waarin het ons lukt 
om deze ambitie te realiseren en of wij hierbij gedrag laten zien dat aansluit bij ‘wie we willen zijn’ en ‘op welke wijze we willen 
ontwikkelen en verbinden’ (pagina 7 uit het ondersteuningsplan). Tijdens de evaluatie proberen we dus niet alleen zicht te 
krijgen op ‘wat’ we doen om onze ambitie te realiseren, maar ook op welke wijze we ons gedragen. Ons gedrag bepaalt voor 
een groot deel of het ons lukt om van elkaar te leren, samen te ontwikkelen en met elkaar ‘meer te kunnen’.  

Zo zijn wij 

Wij hebben vertrouwen in elkaars expertise en commitment. We voelen ons verantwoordelijk voor de ondersteuning van elk kind in 
ons samenwerkingsverband. Wij kiezen telkens de best mogelijke aanpak, afgestemd op de behoeften van elk kind. Wij vinden het 
daarbij vanzelfsprekend dat wij gemaakte keuzes en bereikte resultaten met elkaar delen en hierover verantwoording afleggen. 
 

Zo ontwikkelen wij 

Wij creëren een ondersteuningsorganisatie en eigentijdse forums die ervoor zorgen dat ieders talent wordt gezien, wordt benut en 
wordt versterkt. Wij maken zichtbaar wat wij kunnen, bieden elkaar de hulp die nodig is en ondersteunen desgewenst bij het 
formuleren van een hulpvraag. Onderwijsprofessionals zijn bereid hun expertise toe te passen, te vergoten en te delen ten behoeve 
van het grotere geheel.  
 

Zo verbinden wij 

Wij maken ons als verantwoordelijke scholen en besturen sterk voor verdieping en verbreding van de ondersteuning per wijk, zodat 
wij thuisnabij een passend aanbod realiseren voor nog meer kinderen. Dat doen we door samen te werken met ouders, collega-
scholen, collega-schoolbesturen en ketenpartners.  

 

Speerpunt 1: Dekkend netwerk van voorzieningen 

Om voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen is het van 

belang om zicht te hebben op het onderwijs ondersteuningsaanbod van de scholen. Op basis van deze informatie kan bepaald 

worden of dit aanbod tegemoet komt aan de onderwijs ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in onze regio. Vastgesteld 

moet worden of wij op het juiste ‘schaalniveau’ (de buurt, de wijk, de gemeente of de regio) beschikken over een kwalitatief en 

kwantitatief toereikend divers en complementair onderwijs ondersteuningsaanbod dat aansluit op de behoefte van de 

leerlingen. In de evaluatie dient antwoord gegeven te worden op de vraag of wij beschikken over een samenhangend geheel 

van ondersteunings-voorzieningen binnen en tussen de scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven 

een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Met behulp van de vragen die aan de professionals op de scholen 

gesteld worden willen we informatie verzamelen over de mate waarop deze professionals zicht hebben op het onderwijs 

ondersteuningsaanbod van de eigen school en de scholen in de buurt, de wijk en de gemeente. Ook willen we hen vragen of op 

basis van de kennis die er is over deze faciliteiten initiatieven ontplooid worden om nieuwe faciliteiten voor leerlingen te 

ontwikkelen of bestaande faciliteiten te verbeteren.  

In ons ondersteuningsplan hebben we immers als één van onze ambities geformuleerd dat de scholen door samen te werken met 
partners in de wijk de ondersteuningsstructuur kunnen versterken en voor meer kinderen een passend thuisnabij aanbod kunnen 
realiseren (pagina 9 van het ondersteuningsplan). 
 

Met behulp van de vragen die in het kader van de evaluatie aan de directeuren van de scholen gesteld worden willen we meer 

inzicht krijgen in de mate waarin het onderwijs ondersteuningsaanbod op de school aansluit bij de onderwijs 

ondersteuningsbehoefte van de leerlingen in hun voedingsgebied. Wij willen zicht krijgen of zij de kwantitatieve informatie die 

beschikbaar is over het aantal verwijzingen van hun school naar het speciaal (basis) onderwijs benutten om zelf en samen met 

anderen een analyse te maken van de mate waarin het onderwijs ondersteuningsaanbod aansluit op de behoefte in hun buurt. 

Ook willen we hen bevragen op de doelen die zij realiseren met behulp van de inzet van de lichte ondersteuningsmiddelen  
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(€ 154, = per leerling) en zware ondersteuningsmiddelen (arrangementen). Daarnaast willen we meer zicht op de mate waarin 

de begeleiders passend onderwijs de professionals die werken op school ondersteunen bij ‘de tijdige signalering van en 

interventie op’ het onderwijsaanbod voor specifieke leerlingen waarvoor dit aanbod minder goed aansluit op hun behoefte en 

of het lukt om het onderwijs ondersteuningsaanbod zodanig aan te passen dat een leerling in het regulier onderwijs kan blijven. 

Speerpunt 2: Samenwerking ten behoeve van een ononderbroken schoolloopbaan 

De gemeente, het onderwijs en het samenwerkingsverband werken samen aan een optimale en ononderbroken ontwikkeling 

van ieder kind. Het kind en de ouders staan hierbij centraal. Medewerkers vanuit alle organisaties ondersteunen ouders bij het 

leggen van verbindingen naar deskundigen in andere organisaties. Wij maken inzichtelijk wat tot ieders verantwoordelijkheid 

hoort en maken procedures waar mogelijk handiger en praktischer. De bestuurders van deze organisaties stimuleren 

professionals en hun leidinggevenden om integrale oplossingen, over de scheidslijnen van de verschillende stelsels heen, te 

organiseren.  

 

Wij zetten in op integraal arrangeren. Integraal arrangeren is aantoonbaar het startpunt van de samenwerking tussen jeugdzorg en 
onderwijs. De juiste professionals in jeugdzorg en onderwijs maken samen met ouders, kind en school een specifiek plan om voor het 
kind in kwestie een passend aanbod te realiseren (pagina 9 van ons ondersteuningsplan). 
 

Ook de samenwerking tussen de voorschoolse voorzieningen, het primair en het voortgezet onderwijs met als doel het 

realiseren van doorlopende leer – en ontwikkelingslijnen is in het ondersteuningsplan beschreven als een belangrijke opgave 

om te voorkomen dat de schoolloopbaan van leerlingen onderbroken wordt. Daarnaast is de integrale afstemming tussen het 

regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs als één van de activiteiten genoemd die het 

mogelijk maakt om slimme combinaties te organiseren waardoor er voor kinderen meer mogelijkheden zijn om sneller de juiste 

ondersteuning te ontvangen. In het ondersteuningsplan is aangegeven dat we deze inhoudelijke ambities kwantitatief toetsen 

aan het verminderen van het aantal leerlingen dat (geheel) of gedeeltelijk geen onderwijs volgt (‘minder thuiszitters’).  

 

Wij realiseren een uitbreiding van de doorgaande lijn in ondersteuning om het netwerk passend onderwijs te verfijnen en om 
thuiszitters te voorkomen (pagina 10 van ons ondersteuningsplan).  
 

Speerpunt 3: Beoordeling toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal (basis) onderwijs 

Op verzoek van het bestuur van een school adviseert het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoefte van een 

leerling als deze bij de school is aangemeld of ingeschreven. Voor leerlingen voor wie een speciale vorm van onderwijs de best 

passende plek is, is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Het toelaatbaar verklaren tot deze 

scholen is een wettelijke taak van het samenwerkingsverband en is aan voorschriften gebonden. Wanneer voor een leerling een 

toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd, dan handelt het samenwerkingsverband deze aanvraag volgens een zorgvuldige 

procedure af binnen een redelijke termijn, opdat de leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken. 

 

Speerpunt 4: Continu leren en ruimte om te handelen 

In het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ is opgenomen dat wij de ambitie hebben om op alle niveaus binnen en tussen 

de scholen kennis uit te wisselen over passend onderwijs. We verwachten dat we hierdoor de kwaliteit van ondersteuning aan 

leerlingen over de hele linie kunnen laten toenemen. Het samenwerkingsverband heeft hierbij een stimulerende rol. 

 

In het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ is daarnaast beschreven dat een correcte rolneming van alle betrokkenen en 

het werken op basis van vertrouwen professionals ruimte biedt om te handelen. Deze ruimte om te handelen leidt niet alleen 

tot meer werkplezier en bevlogenheid maar ook tot een toename in creatieve oplossingen voor het bieden van passende 

oplossingen aan leerlingen.  

 

Speerpunt 5: Integratie financieel beheer en kwaliteitszorg 

Het bestuur realiseert samen met de aangesloten schoolbesturen de doelen voor kwaliteit, bevordert een kwaliteitscultuur, 

zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. Het bestuur geeft als onderdeel van zijn stelsel van 

kwaliteitszorg met de schoolbesturen uitvoering aan de visie en de doelen voor het realiseren van de wettelijke taken. Het 

stelsel van kwaliteitszorg omvat in elk geval het zorg dragen voor het bewaken dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en het vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.  
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Aan de transparante, integere kwaliteitscultuur is zichtbaar dat deze bijdraagt aan de gestelde doelen. Het bestuur bevordert 

een op samenwerken, leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur, zodat de doelen en ambities gerealiseerd kunnen worden 

en de aangesloten schoolbesturen de afspraken in het ondersteuningsplan nakomen. Het bestuur spreekt de schoolbesturen 

aan op het nakomen van de afspraken voortkomend uit het ondersteuningsplan. Ook kunnen de aangesloten schoolbesturen 

elkaar aanspreken op het nakomen van de afspraken uit het ondersteuningsplan.  

 

Dit speerpunt wordt geëvalueerd met de bestuurders van de onderwijsinstellingen, de ondersteuningsplanraad en de 

toezichthouders van het bestuur van het samenwerkingsverband. 
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Inzet van middelen 

Om de basisondersteuning en de lichte ondersteuningsmogelijkheden op de scholen te verbreden en te versterken en 
terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal (basis) onderwijs naar het basisonderwijs te stimuleren is in het 
ondersteuningsplan vastgelegd dat we onze middelen inzetten om: 
 

Leerkrachten op de werkvloer direct in hun handelen te ondersteunen door de inrichting van een Centraal Ondersteuningsteam 
Extra scholingsmogelijkheden aan leerkrachten en ondersteuners te bieden 
Lerende netwerken in te richten om kennis en vaardigheden te vergroten 
Arrangementen beschikbaar te stellen om leerlingen binnen de reguliere basisscholen passend onderwijs te bieden 
 
De inzet van middelen is in het ondersteuningsplan in beeld gebracht met behulp van een aantal cirkeldiagrammen. Het eerste 
diagram hieronder schetst de situatie voor het eerste jaar van het huidige ondersteuningsplan: kalenderjaar 2019. In het 
tweede cirkeldiagram is de verdeling van middelen gepresenteerd voor het laatste jaar van het huidige ondersteuningsplan: het 
kalenderjaar 2023.  

 

In de geschetste situatie voor het kalenderjaar 2023 wordt 40% van de middelen besteed aan de leerlingen in het Speciaal 
(Basis) Onderwijs en 56% van de middelen verstrekt aan het regulier onderwijs. Hierbij is ervan uitgegaan dat de kosten  van de 
leerlingen die gebruik maken van het Speciaal (Basis) Onderwijs daalt van 44% in 2019 naar 40% in 2023. De resterende 
middelen worden ingezet voor de leerlingen die onderwijs in jeugdhulp krijgen en de organisatiekosten. 

 
Bij de vaststelling van het ondersteuningsplan (voorjaar 2019) 
werd besloten de reserves van het samenwerkingsverband tot 
en met 2021 in te zetten voor deze ambitie en jaarlijks een 
negatief exploitatieresultaat te tolereren. Vanaf 2022 zou dan 
een sluitende exploitatie gerealiseerd moeten worden.  

Eind 2022 zou dan het eigen vermogen minimaal 5 % (1 miljoen) 
en maximaal 10 % (2 miljoen) van de structurele inkomsten 
moeten bedragen. 
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Interviews 

Tijdens de evaluatie voeren we een groot aantal ‘online’ gesprekken met de professionals op de scholen. Aan ieder gesprek 
kunnen tien professionals deelnemen. De gespreksleider introduceert ‘het onderwerp’ van gesprek. Dit onderwerp is steeds een 
speerpunt uit ons ondersteuningsplan. De korte introductie heeft tot doel om een gedeeld beeld te creëren van het 
gespreksonderwerp, waarna de professionals met elkaar het gesprek voeren over de mate waarin het de afgelopen jaren gelukt 
is om stappen te zetten die geholpen hebben om het doel te bereiken. De gespreksleider stuurt het gesprek zodanig dat steeds 
besproken wordt welke initiatieven en welk gedrag een bijdrage geleverd hebben aan dit doel, welke zaken belemmerend 
werkten en in welke mate de gespreksdeelnemers de indruk hebben dat het doel bereikt is.  

De gesprekken worden geleid door een begeleider passend onderwijs of een lid van de commissie 
toelaatbaarheidsverklaringen. Tijdens deze gesprekken worden aantekeningen gemaakt zodat de informatie die uitgewisseld 
is, gebruikt kan worden bij het opstellen van een verslag over de opbrengst van deze gesprekken. In de verslaggeving wordt 
alleen vastgelegd ‘wat’ de professionals aan informatie uitgewisseld hebben, niet door ‘wie’ ‘wat’ gezegd is. 

De diepte-interviews met de directeuren van de scholen worden gevoerd tijdens een regulier overleg van de directeuren van 
een werkeenheid, Deze gesprekken worden geleid door één van de procesregisseurs of de coördinators van het centraal 
ondersteuningsteam.  

Voor de deelnemers aan deze diepte-interviews is hieronder ‘de globale gesprekslijn’ geschetst. Deze ‘globale gesprekslijn’ 
helpt alle betrokkenen om zich voor te bereiden op de gesprekken en borgt dat de opbrengst van de gesprekken aansluit bij het 
doel van de evaluatie.  

Speerpunt 1: Dekkend netwerk van voorzieningen 

Vastgesteld moet worden of wij op het juiste ‘schaalniveau’ (de buurt, de wijk, de gemeente of de regio) beschikken over een 
kwalitatief en kwantitatief toereikend divers en complementair onderwijs ondersteuningsaanbod dat aansluit op de behoefte van de 
leerlingen in onze regio.  
 
Tijdens de onlinegesprekken met de professionals over dit doel staat centraal welke keuzes de eigen school gemaakt heeft ten 

aanzien van het actuele onderwijs ondersteuningsaanbod in relatie tot het onderwijs ondersteuningsaanbod van de scholen in 

de buurt. Besproken wordt of het onderwijs ondersteuningsaanbod van de scholen complementair is aan elkaar of dat er veel 

overlap is. Gevraagd wordt of het onderwijs ondersteuningsaanbod periodiek geëvalueerd wordt en of op basis van die 

evaluatie initiatieven ontplooid worden om het onderwijs ondersteuningsaanbod aan te passen. Verkend wordt of actief 

uitvoering gegeven wordt aan het verwijzen van leerlingen naar een andere basisschool als de eigen school niet tegemoet kan 

komen aan de onderwijs ondersteuningsbehoefte van een leerling (BAO-BAO verwijzingen). 

Aan de directeuren van de scholen wordt gevraagd om aan te geven op welke wijze zij het beleid met betrekking tot het 
ontwikkelen van het onderwijs ondersteuningsaanbod ingericht hebben, welke middelen zij daarvoor inzetten en welke 
samenwerkingsrelaties zij daarvoor opgebouwd hebben. Hierbij wordt met name gevraagd of de directeuren van mening zijn 
dat zij in voldoende mate in staat zijn om een antwoord te geven op de onderwijs ondersteuningsvragen die de populatie uit 
hun voedingsgebied stelt. Is het beleid gericht op de aansluiting tussen het onderwijs ondersteuningsaanbod op de school en 
de populatie of gericht op het individuele kind? Geïnventariseerd wordt in welke mate de scholen beschikken over een actueel 
en inhoudelijk informatief school ondersteuningsprofiel. Gevraagd wordt of zij kwantitatieve informatie over het aantal 
verwijzingen van leerlingen naar het speciaal (basis) onderwijs analyseren in relatie tot het onderwijs ondersteuningsaanbod 
van hun school en of zij periodiek een kwantitatieve en kwalitatieve ambitie formuleren ten aanzien van het optimaliseren van 
het onderwijs ondersteuningsaanbod van hun school. Verkend wordt in welke mate de scholen binnen de werkeenheid 
gezamenlijk beleid ontwikkeld hebben met betrekking tot het ontwikkelen van hun onderwijs ondersteuningsaanbod op het 
niveau van de wijk of de gemeente. Ook wordt aan hen gevraagd welke doelen zij realiseren met de inzet van de lichte 
ondersteuningsmiddelen (154, = per leerling) en de zware ondersteuningsmiddelen (arrangementen). De directeuren worden 
ook bevraagd op de mate waarin de begeleiders passend onderwijs een bijdrage leveren aan de signalering van de 
ondersteuningsbehoefte van specifieke leerlingen en aan een tijdige en passende interventie voor de leerlingen met een 

specifieke ondersteuningsbehoefte. Onder deze vraag zou wat mij betreft zitten: 
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Is de begeleiding gericht op dat kind en die leerkracht of richt de begeleiding en  

 

Speerpunt 2: Samenwerking ten behoeve van een ononderbroken schoolloopbaan 

Wij zetten in op integraal arrangeren. Integraal arrangeren is aantoonbaar het startpunt van de samenwerking tussen jeugdzorg en 
onderwijs. De juiste professionals in jeugdzorg en onderwijs maken samen met ouders, kind en school een specifiek plan om voor het 
kind in kwestie een passend aanbod te realiseren (pagina 9 van ons ondersteuningsplan). 
 
Wij realiseren een uitbreiding van de doorgaande lijn in ondersteuning om het netwerk passend onderwijs te verfijnen en om 
thuiszitters te voorkomen (pagina 10 van ons ondersteuningsplan).  
 
Tijdens de onlinegesprekken met de professionals over dit doel wordt geprobeerd een goed beeld te krijgen van de aard, de 

kwaliteit en de intensiteit van de samenwerking tussen de school en de professionals van de gemeente en haar 

uitvoeringsorganisaties (leerplicht, zorgaanbieders, schoolarts, GGD, CJG). Besproken wordt of zij elkaar kennen en beschikken 

over elkaars contactgegevens en hoe deze samenwerking gewaardeerd wordt. Is de samenwerking gericht op preventie of 

meer curatief van aard? In kaart wordt gebracht of de professionals van de gemeente betrokken zijn bij het opstellen, uitvoeren 

en evalueren van de ondersteuning aan leerlingen met specifieke behoeften en op welke wijze deze samenwerking 

georganiseerd is. Daarnaast wordt ook verkend in welke mate samengewerkt wordt met de professionals of leidinggevenden 

van de voorschool, het speciaal (basis) onderwijs en het voortgezet onderwijs en wat deze samenwerking oplevert. 

Aan de directeuren van de scholen wordt gevraagd om aan te geven of zij samen met de gemeente beschikken over een 

gedeelde visie en gezamenlijke beleidsagenda ten aanzien van de ondersteuning aan de leerlingen op de scholen. Gevraagd 

wordt of de gezamenlijk afgesproken resultaten behaald, geëvalueerd en aangescherpt worden. Verkend wordt of zij samen 

met de vertegenwoordigers van de gemeente sturen op het voorkomen van (taal) achterstanden bij peuters om ervoor te 

zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Ook wordt besproken wat de ervaringen zijn met betrekking tot 

de afstemming over het leerlingenvervoer naar het speciaal (basis) onderwijs, de ernstige dyslexie en het gebruik van de 

meldcode. Op een meer praktisch niveau wordt geïnventariseerd of op het niveau van de school of de werkeenheid een divers 

samengesteld zorg advies team aanwezig is dat professionals op de scholen adviseert met betrekking tot de ondersteuning van 

leerlingen met specifieke behoeften. In kaart wordt gebracht of (structureel) overleg met de leerplichtambtenaar, de jeugdarts 

en met jeugd-(zorg)professionals plaatsvindt over leerlingen die geheel of gedeeltelijk geen onderwijs volgen. Daarnaast wordt 

aan de directeuren gevraagd om aan te geven op welke wijze de overdracht van informatie van de voorschool naar het 

basisonderwijs en van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs georganiseerd is en wat hun mening is over de 

kwaliteit van de doorlopende leerlijnen. Tot slot wordt geïnventariseerd op welke wijze de samenwerking tussen hen en de 

professionals en directeuren van het speciaal (basis) onderwijs georganiseerd is om ervoor te zorgen dat leerlingen die 

aangewezen zijn op het S(B)O snel de juiste ondersteuning ontvangen. 

Speerpunt 3: Beoordeling toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal (basis) onderwijs 

Op verzoek van het bestuur van een school adviseert het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoefte van een leerling 
als deze bij de school is aangemeld of ingeschreven. Voor leerlingen voor wie een speciale vorm van onderwijs de best passende plek 
is, is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.  
 

Tijdens de onlinegesprekken over dit doel wordt geprobeerd een beeld te krijgen van de ervaringen van de professionals van de 

scholen met de ondersteuning die vanuit het samenwerkingsverband geboden wordt. Gevraagd wordt op welk moment de 

begeleiders passend onderwijs betrokken worden bij de advisering over de ondersteuningsbehoefte van een leerling en wat de 

waardering is voor de adviezen die door hen gegeven worden. In kaart wordt gebracht of de procedure en de criteria die 

gehanteerd worden voor de aanvraag van een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring bekend zijn. Daarnaast wordt 

geïnventariseerd of de professionals op de scholen zich in het algemeen kunnen vinden in de motivering van de toe-of afwijzing 

van het samenwerkingsverband op een aanvraag voor een arrangement of toelaatbaarheidsverklaring.  

Aan de directeuren van de scholen wordt gevraagd of de arrangementen hen de mogelijkheid bieden om leerlingen, die op 

basis van hun onderwijs ondersteuningsbehoefte aangewezen zijn op het speciaal onderwijs, op het regulier onderwijs te 

houden. Verkend wordt of de duur en de hoogte van de arrangementen toereikend zijn voor het organiseren van de benodigde 

ondersteuning voor deze leerlingen en op welke wijze deze tijdelijke ondersteuning geregeld is. Gevraagd wordt of periodiek de 

in de vorm van arrangementen verstrekte middelen gekapitaliseerd worden in relatie tot de effectiviteit van die inzet. 

Daarnaast wordt verkend of overleg gevoerd wordt met directeuren van nabijgelegen scholen over een effectievere inzet van 
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de financiële middelen die verstrekt worden in de vorm van arrangementen. Tot slot wordt aan de directeuren gevraagd wat 

hun ervaringen zijn met betrekking tot de mate waarin het samenwerkingsverband binnen de gestelde termijn (6 weken) 

aanvragen voor arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen afhandelt en of de besluitvorming van de directeur-bestuurder 

ten aanzien van de aanvragen die ingediend zijn voor arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen voldoende transparant 

is. 

Speerpunt 4: Continu leren en ruimte om te handelen 

In het ondersteuningsplan ‘Meer mogelijk maken’ is opgenomen dat wij de ambitie hebben om op alle niveaus binnen en tussen 
de scholen kennis uit te wisselen over passend onderwijs. Daarnaast is beschreven dat een correcte rolneming van alle 
betrokkenen en het werken op basis van vertrouwen professionals ruimte biedt om te handelen.  
 
Aan de professionals op de scholen wordt gevraagd aan te geven in welke mate ervaringen en expertise tussen professionals 
onderling uitgewisseld wordt en of de deskundigheid bevorderende activiteiten waaraan zij hebben deelgenomen hen 
geholpen hebben om meer vertrouwen te hebben in het eigen handelen in relatie tot leerlingen die specifieke ondersteuning 
nodig hebben. Ook wordt aan hen gevraagd of zij voldoende ruimte ervaren om te handelen en wat hen daarin helpt of 
belemmert. 
 

Aan de directeuren van de scholen wordt gevraagd of zij de afgelopen tweeënhalf jaar hun medewerkers gefaciliteerd hebben 
met betrekking tot het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en of zij doelgericht 
sturen op een toename van de deskundigheid van hun personeel op dit gebied. Gevraagd wordt naar de prioritering van het 
ontwikkelen van competenties die gerelateerd zijn aan constructief en effectief samenwerken met partners. Ook worden de 
directeuren gevraagd naar hun ervaringen met de bijdrage van het samenwerkingsverband aan het uitwisselen van kennis 
tussen de scholen.  
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Kwantitatieve resultaten  

Hieronder zijn uit diverse bronnen data verzameld die meer zicht geven op de kwantitatieve resultaten van ons 
samenwerkingsverband. Kwantitatieve data bieden de mogelijkheid om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en 
vervolgens door middel van het gesprek over de inhoudelijke duiding ervan, te zoeken naar verklaringen voor de 
gepresenteerde kwantitatieve resultaten.  

De data die hieronder gepresenteerd worden zijn gehaald uit ‘Vensters’ (het dashboard voor passend onderwijs), de website 
‘Waar staat je gemeente’ (met o.a. landelijk verplichte indicatoren voor gemeenten) en de monitor ‘Aansluiting Onderwijs 
Jeugdhulp’. Deze monitor is ontwikkeld door de samenwerking van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de PO raad, 
de VO-raad, het ministerie van OCW en VWS en het NJI (Nederlands Jeugd Instituut). Met behulp van deze data proberen deze 
partijen een basis te bieden voor de onderlinge afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp.  

De meeste kinderen ontwikkelen zich goed. Maar sommige kinderen hebben extra ondersteuning of hulp nodig op school en/of 
thuis. Gemeenten en zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de toegang tot de specialistische jeugdhulp. Scholen zijn belangrijke signaleerders van gedrags-en 
ontwikkelingsproblemen bij jongeren, maar ook van belemmeringen thuis. Scholen bieden een normaliserende omgeving voor 
kinderen uit gezinnen met ondersteuningsvragen, schoolsucces is een beschermende factor voor de ontwikkeling van kinderen. 
Jeugdhulp en onderwijs hebben naast een signalerende functie in de wijk en op school de rol om te werken aan preventie en 
vroegtijdige interventie. Scholen bieden aanvullende onderwijs ondersteuning en jeugdhulp biedt preventieprogramma’s aan 
op scholen waarmee zij bijdragen aan de pedagogische basiskwaliteit. Ook jeugdhulpprofessionals in de wijk (of elders) helpen 
ouders en kinderen met individuele adviesgesprekken en groepsgericht aanbod of bieden kortdurende hulp. Wanneer kinderen 
hulp en ondersteuning nodig hebben is kwalitatief hoogwaardige opvoeding, opvang, onderwijs, ondersteuning en 
hulpverlening nodig, maar vooral ook goede afstemming daartussen. Voor een zo effectief mogelijke aanpak van de hulp en 
ondersteuning voor kinderen en hun ouders is een integrale aanpak van belang. 

Speciaal (basis) onderwijs 

De grafiek hieronder geeft het aandeel leerlingen per speciaal onderwijssoort weer, berekend op het totaal aantal leerlingen op 
het primair en voortgezet onderwijs in onze regio. Veel van deze kinderen hebben naast de extra ondersteuning die zij in dit 
type onderwijs ontvangen, eveneens hulp of ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig. Ook zijn er kinderen die zorg nodig 
hebben vanuit de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Uit de grafiek kan opgemaakt worden dat in ons 
samenwerkingsverband meer leerlingen onderwijs volgen op het speciaal (basis) onderwijs dan gemiddeld genomen in 

Nederland.                                                                                                                                                                                                                                       
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Trendontwikkeling leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs 

In ons ondersteuningsplan is opgenomen dat we streven naar het bieden van thuisnabij passend onderwijs voor nog meer 
leerlingen en in de periode 2019 tot en met 2023 minder leerlingen willen verwijzen naar het speciaal (basis) onderwijs. In de 
grafiek hieronder is echter te zien dat in toenemende mate leerlingen verwezen worden naar het speciaal onderwijs. Tot en met 
oktober 2020 steeg ook jaarlijks het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op het speciaal basisonderwijs. In oktober 2021 zaten 
echter minder leerlingen op het speciaal basisonderwijs dan in oktober 2020.  

De tabel linksonder geeft een overzicht van het aantal leerlingen dat in de periode oktober 2017 tot en met oktober 2021 
ingeschreven stond in het speciaal (basis) onderwijs. In de periode oktober 2017 tot en met oktober 2021 steeg het aantal 
leerlingen van 1206 naar 1556.  
 

Een samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks een vast bedrag van het ministerie van OCW op basis van het aantal leerlingen 
dat onderwijs volgt. Samenwerkingsverbanden betalen de ondersteuningskosten voor het speciaal (basis) 0nderwijs. De 
hoogte van deze ondersteuningsbekostiging is wettelijk vastgesteld en wordt direct vanuit het budget van het 
samenwerkingsverband aan het bevoegd gezag van deze scholen overgemaakt. De resterende middelen kunnen beleidsvrij 
aangewend worden. De tabel aan de rechtsboven geeft de maandelijkse overboeking aan financiële middelen weer die vanuit 
het samenwerkingsverband voor het speciaal (basis) onderwijs betaald is. Zoals uit de tabel opgemaakt kan worden betaald het 
samenwerkingsverband inmiddels maandelijks meer dan een miljoen aan het speciaal (basis) onderwijs.  
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Arrangementen 

Reguliere basisscholen worden door 
het samenwerkingsverband met 
behulp van incidentele financiële 
middelen (arrangementen) 
ondersteund om leerlingen te 
faciliteren in hun 
ondersteuningsbehoefte. In de tabel 
hiernaast is te zien hoeveel 
arrangementen per 
onderwijsinstelling verstrekt zijn 
tussen 2017 en 2021. In deze tabel is 
de maand oktober gebruikt als 
peildatum.   

 

 
In de tabel hieronder zijn de bedragen zichtbaar die in de periode oktober 20202 tot en met oktober 2021 aan de 
onderwijsinstellingen verstrekt zijn. In de tabel zijn, i.v.m. gebrek aan ruimte, alleen de even maanden gepresenteerd.  

 
De afgelopen jaren is het budget dat besteed wordt aan arrangementen geleidelijk toegenomen tot ongeveer 2,5 miljoen per 
jaar.  
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Leerling stromen 

Op het niveau van de werkeenheden, de buurt, de wijk, de gemeente en de regio proberen we een divers en complementair 

netwerk van onderwijs ondersteuning voor leerlingen te organiseren zodat we voor alle leerlingen in onze regio zo thuisnabij 

mogelijk passend onderwijs kunnen aanbieden. Als een school niet tegemoet kan komen aan de onderwijs 

ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt in eerste instantie, in overleg met de ouders, gezocht naar een andere reguliere 

basisschool die de ondersteunings-

behoefte van de leerling kan faciliteren. 

Uit de tabel hiernaast kan opgemaakt 

worden dat in ons samenwerkings-

verband het aantal verplaatsingen van 

leerlingen van de ene reguliere 

basisschool naar de andere reguliere 

basisschool (BAO-BAO) sinds 2018 

afgenomen is en binnen ons 

samenwerkingsverband leerlingen 

structureel minder vaak overstappen 

van de ene basisschool naar de andere 

dan gemiddeld genomen in Nederland.  

Terugplaatsingen van SBO of SO naar BAO 

Zowel het aantal terugplaatsingen van het speciaal basisonderwijs naar het regulier onderwijs (grafiek linksonder) als het aantal 

terugplaatsingen vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs (grafiek rechtsonder) is heel beperkt. Slechts een 

enkele leerling gaat vanuit deze specialistische scholen terug naar het regulier onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Van BAO naar BAO per school 

In de grafiek hiernaast zijn de verplaatsingen van leerlingen tussen de scholen in onze regio opgenomen 

van een reguliere basisschool naar een andere reguliere basisschool in de periode tussen 1 oktober 2019 

en 1 oktober 2020.



Van BAO naar SBO per school 

In de grafiek hiernaast zijn de verplaatsingen van leerlingen tussen de scholen in onze regio opgenomen van 

een reguliere basisschool naar het speciaal basisonderwijs in de periode tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 

2020.  
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Van BAO naar SO per school 

In de grafiek hiernaast zijn de verplaatsingen van leerlingen tussen de scholen in onze regio opgenomen van 

een reguliere basisschool naar het speciaal onderwijs in de periode tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

De grafiek hiernaast toont het percentage 

leerlingen dat vanuit de scholen in ons 

samenwerkingsverband uitstroomt naar het 

vmbo/havo/vwo. Het percentage is berekend 

op basis van het aantal leerlingen van het 

vorige schooljaar dat inmiddels is ingestroomd 

in het vo. Deze uitstroom komt overeen met de 

uitstroom die gemiddeld in Nederland 

zichtbaar is.  

 

Zoals opgemaakt kan worden uit de grafiek aan de 

rechterkant van deze tekst gaan in ons 

samenwerkingsverband minder leerlingen naar het 

praktijkonderwijs dan gemiddeld genomen in 

Nederland,  

 

 

 

 

In de grafiek, links van deze tekst is zichtbaar 

dat de uitstroom van het basisonderwijs naar 

het voortgezet speciaal onderwijs 

overeenkomst met het landelijk gemiddelde.  
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Problematiek vergeleken met elkaar en heel Nederland 

De figuur hieronder geeft voor een aantal onderwerpen de afwijking van onze regio ten opzichte van het Nederlands 
gemiddelde. Hoe verder naar buiten, hoe hoger de prevalentie van het betreffende kenmerk is. Ondanks dat in onze regio meer 
leerlingen gebruik maken van het speciaal (basis) onderwijs wijkt de problematiek van de kinderen in onze regio niet af van het 
landelijk gemiddelde. 

Jeugdzorggebruik 

Hieronder zijn de cijfers weergegeven van het jeugdzorggebruik in de groep jongeren van 4 tot 18 jaar in onze regio. De 
gegevens uit onze regio worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Opvallend is dat het gebruik van jeugdzorg voor de 
kinderen in de leeftijd tussen de 0 en de 12 jaar in onze regio lager is dan het landelijk gemiddelde. In de linker grafiek hieronder 
is het gebruik van jeugdzorg te zien, onderverdeeld naar leeftijdscategorie. In de rechter grafiek is de trendlijn van het 
jeugdzorggebruik voor de 4 tot 12-jarige kinderen weergegeven over de periode 2015 tot en met 2019. 

 

Trend Jeugdzorggebruik per onderwijssoort 

Het jeugdzorggebruik verschilt in onze regio per onderwijssoort. Leerlingen in het regulier en speciaal basisonderwijs maken 
meer gebruik van jeugdzorg dan gemiddeld genomen in Nederland, terwijl de leerlingen in het speciaal basisonderwijs 
aanzienlijk minder gebruik maken van jeugdzorg. De grafiek geeft de trend van het jeugdzorggebruik per onderwijssoort voor 
onze regio van de afgelopen 3 jaar weer. 
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Geheel of gedeeltelijk geen onderwijs volgen 

De grafiek hiernaast geeft een beeld van het absoluut en 
relatief verzuim in onze regio in 2019. Er is sprake van 
schoolverzuim als een leerling zonder geldige reden niet 
voldoet aan de leerplicht. Absoluut verzuim geeft aan 
welk percentage leerlingen (per 1.000 leerlingen) geen 
onderwijs volgt of niet ingeschreven staan in een 
instelling. De gemeente is verplicht om te controleren of 
kinderen zijn ingeschreven bij een school. Zoals uit de 
grafiek hiernaast opgemaakt kan worden volgen in onze 
regio, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, relatief 
veel leerlingen geen onderwijs.  
 
Er is sprake van relatief verzuim als een leerling wel op 
school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde 
tijd de lessen verzuimt. Relatief verzuim is de officiële 
benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen. Bij relatief 
verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig. De school 
meldt veelvuldig verzuim bij de gemeente en via het 
verzuimloket van DUO. De school moet proberen om 
verzuim tegen te gaan. 

 

Uit de gedetailleerdere grafiek hiernaast, die het absoluut 
verzuim per gemeente laat zien over de periode 2014 tot 
en met 2019, kan opgemaakt worden dat in die periode 
het aantal leerlingen dat geen onderwijs volgt in die zes 
jaar in bijna alle gemeenten uit onze regio geleidelijk 
afgenomen is. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over 
2020 en 2021.  
 

 

 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628


Financiën 

In de tabel hieronder is de begroting2021, de prognose realisatie 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2025 
opgenomen. Ons samenwerkingsverband ontvangt jaarlijks ongeveer 20 miljoen aan inkomsten van het ministerie van 
OCW. De inkomsten zijn gebaseerd op het totaal aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband. In verband met een 
daling van het totaal aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband nemen de inkomsten de komende jaren geleidelijk 
iets af.  
 
In de meerjarenraming heeft de post ‘ondersteuning aan individuele leerlingen’ betrekking op de uitgaven die gepaard 
gaan met de leerlingen die onderwijs volgen op het speciaal (basis) onderwijs en de arrangementen. In 2021 besteden we 
56% van ons budget aan de bekostiging van het speciaal onderwijs, 3% aan de bekostiging van de leerlingen in het 
speciaal basisonderwijs en 11% aan de arrangementen voor leerlingen met een zware onderwijs ondersteuningsbehoefte 

op het regulier onderwijs. In de meerjarenraming is ervan uitgegaan dat het aantal leerlingen dat ingeschreven is op het speciaal (basis) onderwijs de komende jaren weer geleidelijk daalt. 
Vanaf 2023 zijn minder financiële middelen opgenomen voor de bekostiging van de arrangementen dan de afgelopen jaren. 

 
 



De post ‘ondersteuning scholen’ heeft betrekking op de inzet van het centraal ondersteuningsteam (begeleiders passend 
onderwijs) en de overdracht van de lichte ondersteuningsmiddelen aan het regulier onderwijs (154, = per leerling). In de 
meerjarenbegroting is ervan uitgegaan dat de ondersteuning aan het regulier onderwijs, zowel op het gebied van mensen 
(Centraal Ondersteuningsteam) als middelen (Lichte ondersteuningsmiddelen a 154, = per leerling) de komende jaren gelijk 
blijft. De geleidelijke daling van de lichte ondersteuningsmiddelen, heeft te maken met het dalend aantal leerlingen in onze 
regio. De geleidelijke stijging van de kosten voor het COT en de organisatiekosten betreft de reguliere indexering. 
 
Begin 2021 had het samenwerkingsverband een eigen vermogen van 5,4 miljoen. Het ministerie van OCW stelt dat het eigen 
vermogen eind 2024 3,5% van de inkomsten dient te bedragen. Vanaf eind 2023 voldoen wij, bij ongewijzigd financieel beleid, 
niet meer aan dit criterium. De bovenstaande meerjarenbegroting laat immers jaarlijks een negatief exploitatieresultaat zien. 
Hierdoor beschikt het samenwerkingsverband vanaf 2023 over een te laag weerstandsvermogen. Bij de vaststelling van de 
jaarrekening 2021 in mei 2022 wordt een nieuwe meerjarenbegroting ter instemming aan de leden van de vereniging 
voorgelegd.  
 


