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Aanvraagformulier                          
financiële ondersteuning                              

proces passend aanbod thuisnabij 
Maximaal 2 a4 

Datum aanvraag: 6 juni 2018 

Betrokken partijen: Basisscholen cluster Geertruidenberg, Driespan/Koraalgroep (S. de Crom) 

Contactpersoon:  Jenny van Tuijl-Uijttewaal 

Datum besproken in cluster: jan 2018 / juni 2018  

Plan: 
Doel:  
 Wat is het doel?  

 Wie zijn erbij betrokken? 

Het uiteindelijke doel van de aanvraag is om: 
 Zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de 

(instromende) leerling populatie op de scholen, specifiek op 
gedrag. 

 Begeleiding te bieden door een gespecialiseerde 
onderwijsassistent aan onderbouwgroepen waarin 
gedragshulpvragen in relatie tot handelingsverlegenheid 
van de leerkracht aan de orde zijn. 

 De expertise van de leerkrachten te vergroten. Het 
handelingsgericht werken kan daarbij kwalitatief beter 
afgestemd en gerichter zijn. 

 De eigen onderwijsassistenten meer vaardigheden laten 
verwerven om effectief te kunnen begeleiden op de school. 

 De basisondersteuning te verbeteren omdat in een vroeg 
stadium gesignaleerd wordt. 

 Door het vroegtijdig kunnen signaleren en de juiste 
begeleiding ter plekke te geven (in eerste instantie m.b.v. 
expert en extern gespecialiseerd onderwijsassistente) zal 
een daling van aanvragen voor REC4-arrangementen op 
termijn gerealiseerd worden. 

 Daarnaast verwachten we door vroegtijdige interventie 
explosief gedrag te kunnen voorkomen. 

 
Op de scholen ervaart men een toestroom van leerlingen die meer 
ondersteuning nodig hebben in gedrag.  
Het doel is om proactief in de basis bij “het jonge kind” mogelijke 
gedragsmoeilijkheden te duiden, zodat leerlingen in een vroege fase 
gesignaleerd worden. De leerkrachten kunnen dan pedagogisch 
gericht handelen, waarbij zij middels dit project, gerichte 
ondersteuning ontvangen in de eerste 2 jaar. 
Deze ondersteuning bestaat uit  

 Gevraagd en ongevraagd advies door expert (AB-er) 

 Ondersteuning door gespecialiseerd onderwijsassistente 
(deze kan zowel de leerkracht als de eigen 
onderwijsassistente van de school begeleiden, zodat dit in 
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de toekomst autonoom kan worden uitgevoerd). 

 Mogelijkheid om expertise bij acute situaties aan te vragen. 
 

Uiteindelijk heeft de leerkracht meer expertise en voelt zich meer 
handelingsbekwaam. 
 
Betrokkenen zijn: 

 Externe expert c.q. AB-er cluster 4. 

 Gespecialiseerde onderwijsassistente (cluster 4). 

 Leerkrachten van groepen 1/2  

 IB 

 CJG (o.a. voor opvoedvraagstukken en moeilijkheden in het 
thuissysteem). 
 

Financiële middelen: 
 Welke middelen zijn er nodig? 

 Hoe worden de middelen 
ingezet? 

 Hoe wordt het plan op lange 
termijn duurzaam 
(opgenomen in structurele 
middelen)? 

 Startdatum en einddatum. 

Middelen zijn nodig voor inzet van menskracht met een specifieke 
expertise. (Kostenraming zie bijlage) 
Middelen worden ingezet voor personele kosten van: 

 Expert: 
Voor monitoring, adviesgesprekken en 
trainingsbijeenkomsten op de scholen.  

 Gespecialiseerd onderwijsassistente die het advies mee 
implementeert. 

Het betreft hier trainingsbijeenkomsten voor de leerkrachten 1-2 en 
kosten screening, advisering/begeleiding, als volgt: 
 
Expert (AB Rec4): 

a. Screening: 1 dag per groep per jaar voor 2 x 
screening/groep.  De screening op individueel niveau kan op 
afroep (zie d). 

b. Nagesprek: 2 uur per keer = 4 uur per jaar per groep. 
c. Bijeenkomsten: 1 dag voorbereiding + uitvoering van 2 

bijeenkomsten per jaar. 
d. Expert op afroep: indicatie van totaal 4 uur per week. De 

toewijzing is afhankelijk van de behoefte en problematiek 
van scholen. Dit vraagt dus om flexibiliteit. Standplaats van 
de expert is op één van de scholen.   

Bij de contacten tussen expert en de leerkracht(en) is er sprake van 
co-teaching. 
 
Gespecialiseerd onderwijsassistente: 
8 uur per week voor 8 scholen; in te roosteren en op afroep bij te 
houden. De expert bepaalt hierin de noodzaak en toewijzing van de 
gespecialiseerd OA.  
Door de specialisatie van de OA vindt er op de werkvloer co-
teaching van de leerkracht en eigen OA plaats. Door daarmee direct 
òp de werkplek de begeleiding te bieden (modellen); wordt direct in 
de praktijk meegekeken en geoefend. Er vindt dus werkplekleren 
plaats. Er kan daardoor directe feedback plaatsvinden. 
 
Het plan zal na 2 schooljaren duurzaam zijn. Er is op dat moment 
zicht op de structurele benodigde uren voor (gespecialiseerde) 
onderwijsassistenten. Daarbij is de verwachting dat door opbouw 
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van expertise van de leerkrachten het aantal uren inzet 
gespecialiseerde onderwijsassistente lager zal zijn, waardoor 
additionele financiële RSV ondersteuning niet meer nodig is. 
 
Start schooljaar 2018-2019. Einddatum project 31-07-2020. 

Uitvoering: 
 Plan van aanpak  

 Welke afspraken zijn er 
gemaakt? 

1) Tijdens de projectfase starten met een AB van REC4. Op 
termijn kan bekeken worden of dit met AB of andere expert 
voortgezet dient te worden. 

2) Bijeenkomst van alle leerkrachten groep 1, 2 en 3 + 
teamleiders onderbouw + intern begeleiders om plan te 
verduidelijken en aan te geven wat de leerkrachten mogen 
verwachten en wat van hen verwacht wordt. 

3) Expert komt 2 x per jaar monitoren/screenen per klas. 
Bekijkt de populatie en signaleert.  

4) De screening leidt mogelijk tot consultaties en tot inzet van 
gespecialiseerde OA. 

5) Nagesprek tussen expert en leerkracht. Daarbij kunnen 
vragen gesteld worden en adviezen gegeven worden. 
Hierbij is sprake van co-teaching. M.n. de rol, vaardigheid 
en houding van de leerkracht staat daarbij centraal. 

6) Zo nodig wordt gespecialiseerd onderwijsassistente voor 
een bepaalde termijn geplaatst. De toewijzing en duur 
hiervan wordt bepaald door de expert. De expert zal hier 
kijken naar de hulpvraag van de kinderen in relatie tot de 
rol / houding en expertise van de leerkracht.  

7) In samenwerking met de CJG van de school zullen ook de 
ouders en de wijze waarop ouders hierin mede betrokken 
moeten en kunnen worden, besproken gaan worden. 

8) Jaarlijks vindt een bijeenkomst plaats met als doel om 
kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Doel is om de 
expertise van leerkrachten te vergroten en concrete tips uit 
te wisselen. 

9) Daarnaast kan de leerkracht en IB bij acute situaties een 
snel advies inwinnen c.q. bezoek aanvragen bij de expert.  

10) Vanuit de zorgstructuur van de scholen (EOT) kan de expert 
uitgenodigd worden. Ook kan de expert verzoeken om een 
leerling in te brengen in het EOT.  

Evaluatie  

 Op welke wijze wordt er 
geëvalueerd? 

Tussentijds overleg en eindevaluatie door coördinator, 
directieleden en expert, die namens de scholen de ervaringen 
kunnen delen. Hierbij zal tevens de CJG-er van de gemeente worden 
betrokken. De integraliteit is hierbij van belang. 
Nadrukkelijk zal bekeken worden of: 

- Er een tendens van daling van het aantal aanvragen cluster 
4 wordt waargenomen. 

- De ondersteuningsvragen van de leerkrachten m.b.t. de 
begeleiding van deze kinderen afneemt.  

- Mei 2019 wordt besloten welke externe ondersteuning nog 
benodigd is en voor welk deel er reeds duurzame invulling 
kan worden gerealiseerd. Een aanvullende aanvraag zal dan 
worden opgesteld voor het 2e jaar van het project.. 
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Kostenraming aanvraag Passend Aanbod Nabij - Geertruidenberg 
 

Expert (AB cluster 4) Monitoring 2 x 4 uur per groep, per jaar.  
Aantal ingeschatte kleutergroepen voor 8 scholen. 
Biekorf (4), Vuurvlinder (3), Ruif (4), Vonder (3), Wilsdonck (3),  
Radonkel (1), Schoof (2), Hoge Waai (2) = totaal 22 groepen. 
22 groepen x 8 uur = 176 uur à € 80,00 
 

 
 
 
€   14.080,00 

Advies 4 uur per school, per jaar. 
8 scholen x 4 uur = 32 uur à € 80,00 
 
Op verzoek: 4 uur/wk voor de 8 scholen (4 uur x 36 weken) =  
144 uur x € 80,00  
 

 
€      2.560,00 
 
 
€    11.520,00 

Trainingsbijeenkomst 2 x 2 uur + voorbereiding 4 uur. 
8 uur x € 80,00 
 

 
€          640,00 

Gespecialiseerd 
Onderwijsassistente 
(cluster 4) 

Inbreng expertise en 
specialistische 
ondersteuning 

Gemiddeld 8 uur per week, per school ( 8 scholen) 
36 weken x 8 uur = 288 uur  x 8 scholen = 2.304 uur x € 47,00 

 
 €  108.288,00 

 
Totaal: 

   
€    137.088,00 
 

 

Deze aanvraag geldt voor de periode 2018-2019. De bedragen die zijn opgenomen zijn maximale bedragen voor dit schooljaar. Wanneer gedurende het 

schooljaar blijkt dat de benodigde uren niet benodigd zijn, zal dit leiden tot een lagere uitgave voor dat jaar. Mei 2019 zal na de 1e evaluatie een 

vervolgaanvraag voor het 2e jaar 2019-2020 worden ingediend. 

Binnen de directies van deze aanvraag is het standpunt ingenomen dat bij gebleken succes, de verkleinde bekostiging na het 2e jaar vanuit de eigen middelen 

zou moeten worden gerealiseerd. 


