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Aanvraagformulier financiële ondersteuning                                              
proces passend aanbod thuisnabij 

Maximaal 2 A4 

Datum aanvraag: 13-10-2017 
Datum aanvulling aanvraag: 29-01-2018 
Betrokken partijen: Stichting Initia Dongen - KEC Onderwijs / Driespan 
Contactpersoon: Jeffrey van Oursouw – jeffreyvanoursouw@heilighartschool.com 
Datum besproken in cluster: 10 oktober 2017.  
Datum besproken in het Bestuurlijk Overleg Subregio; 26 oktober 2017. 
Datum besproken met driespan/ koraal 23 januari 2018 

Plan: Leerlab Gedrag Dongen 
Doel:  
• Wat is het doel?  

• Wie zijn erbij betrokken? 
 
 
 
Betrokkenen vanuit Stichting Initia: 
Meike Lucassen – Leerkracht Leerlab 
Gedrag Dongen 
Jeffrey van Oursouw – Directeur 
Leerlab Gedrag Dongen 
Floor de Hoogh – Orthopedagoog 
Max Verhoeven – 
Directeur/bestuurder 
 
Betrokkenen vanuit KEC Onderwijs / 
Driespan: 
Stefan de Crom Leidinggevende KEC 
Onderwijs & Registerpsycholoog K&J 
Annie van Hoek- 
gedragswetenschapper de 
Muldersteeg/ KEC Onderwijs. 
 
Betrokken ter ondersteuning bij 
deze aanvraag: 
Rob Smeulders – coördinator 
samenwerkingsverband subregio 

 

Op basis van de ‘good practice’ die het leerlab gedrag in haar halfjaarlijkse pilot 
heeft bewezen, willen we voorstellen dit project als volgt verder uit te werken. 
Het leerlab gedrag is ontstaan vanuit de praktijk. Het doel van deze aanvraag is om  
de pilot zoals dit nu wordt uitgevoerd in samenspraak met Het 
Driespan/Koraalgroep/KEC Onderwijs door te ontwikkelen op zowel inhoudelijk als 
organisatorisch niveau. 
 
Doelstellingen fase 1 (eerste jaar – schooljaar 2017/2018) 

a. Voor alle kinderen in de bovenbouw van de Initia scholen met REC4 
problematiek een thuisnabije tussenvorm aanbieden. Terugdringen van 
het aantal TLV,s in het SO REC4.  

b. Leerkrachten in de praktijk met en van elkaar laten leren om beter 
passend onderwijs te kunnen bieden aan kinderen met een REC4 
problematiek. 

c. Bijeenkomsten met SO REC 4 ten behoeve van uitwisseling van kennis en 
doorontwikkeling van het leerlab.  Mede hiertoe is het nodig dat gebruik 
gemaakt wordt van expertise van een gedragswetenschapper Driespan 
met inhoudelijke kennis van zowel het speciaal als regulier onderwijs. 

 
Doelstelling fase 2 (tweede jaar – schooljaar 2018/2019) 

a. Het Leerlab Gedrag Dongen voor alle kinderen in Dongen toegankelijk 
maken. Eveneens willen we onderzoeken  of het leerlab gedrag in een 
bepaalde vorm binnen de lichte ondersteuning of met een minder zwaar 
arrangement uitkomst kan bieden voor de doelgroep die niet in 
aanmerking komt voor een zwaar arrangement. 

b. In samenwerking met SO REC 4 mogelijkheden onderzoeken ten aanzien 
van een tussenvorm in de thuisnabije setting waardoor terugstroom naar 
het regulier onderwijs mogelijk wordt.  

 
Doelstelling fase 3 (derde jaar – schooljaar 2019/2020) 

Kinderen op het SO REC4 een tussenvorm aanbieden in de thuisnabije 
setting, waardoor terugstroom naar het regulier onderwijs mogelijk 
wordt. 

 
Uiteindelijke doelstelling 2020 

Een adequate samenwerking tussen basisscholen en speciaal onderwijs 
in het cluster Dongen t.a.v. leerlingen met cluster 4 problematiek, 
waardoor er middels het Leerlab Gedrag Dongen  thuisnabij passend 
onderwijs gerealiseerd kan worden. 

 

Financiële middelen: 
• Welke middelen zijn er nodig? 

• Hoe worden de middelen 
ingezet? 

• Hoe wordt het plan op lange 
termijn duurzaam 

Het Leerlab Gedrag Dongen wordt in zijn huidige vorm bekostigd door Stichting 
Initia en de zware arrangementen vanuit RSV Breda OOK. We hebben flink wat 
concessies gedaan op de oorspronkelijke vorm om het betaalbaar te krijgen. Om 
alle leerlingen uit Dongen en omliggende kernen te laten profiteren van thuis nabij 
passend onderwijs vragen we een financiële impuls vanuit het project passend 
aanbod thuisnabij.  
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(opgenomen in structurele 
middelen)? 

• Startdatum en einddatum. 

Fase 1: 
Met de financiële impuls willen we het Leerlab Gedrag Dongen uitbreiden. We 
hebben de leerlingen in de pilot 1 dagdeel aangeboden, bekostigd door Stichting 
Initia. Dit zouden we graag intensiveren met een extra dagdeel. Hiervoor is 0,1 fte 
nodig voor het dagdeel les en 0,1 voor het dagdeel terugkoppeling aan de 
stamgroepleerkrachten, dus in totaal 0,2 fte extra benodigd met als doel borgen en 
versterken leerkrachtvaardigheden.  
 
Dit jaar is een tweede groep gestart, voor deze groep willen we middelen 
aanvragen om dit in de opstart te kunnen bekostigen. Deze groep moet nog verder 
volstromen, maar voorkomt nu een wachtlijst. Om dit hetzelfde in te richten is 0.4 
fte benodigd. 
 
Om de tussenvorm te realiseren hebben wij gedragswetenschapper nodig vanuit 
REC 4 SO voor 0.1 fte.  
 
Daarnaast willen we een dag gebruiken voor co-teaching met de 
stamgroepleerkracht en het organiseren van intervisie tussen 
stamgroepleerkrachten en terugkoppeling tussen ambulant begeleider en 
directeur. Hiervoor is 0.2 fte benodigd. 
 
In totaal maakt dit dat er 0.8 fte nodig is om een gespecialiseerd leerkracht de 
mogelijkheid te geven het leerlab mogelijk te maken voor 2 groepen van 10 
leerlingen en een ‘samen leren omgeving’ voor de betrokken 
stamgroepleerkrachten. 
 
Dit is in elk geval voor 1 dagdeel met terugkoppeling duurzaam te maken door de 
zware ondersteuningsarrangementen van de leerlingen aan te wenden. 
 
Voor de aansturing is 0,1 ambulant begeleider en 0,1 fte directeur benodigd. Dit 
kan duurzaam worden gemaakt door dit in het takenpakket onder te brengen van 
een Dongense directeur en vanuit REC een ambulant begeleider te faciliteren. 
 
Om de stamgroepleerkrachten vanuit heel Dongen bij elkaar te brengen willen we 
een financiële vergoeding aanbieden. De intervisie vindt 6-8 keer per jaar plaats. 
We denken daarbij aan een cadeaubonvorm met €35 euro per 
stamgroepleerkracht per keer. De kosten hiervan bij volledige presentie zijn bij 8 
bijeenkomsten van 20 leerlingen uit verschillende klassen €5600,-  
Later, als de meerwaarde van de intervisie intrinsiek gevoeld wordt, dan kan het 
een plek krijgen in de taakuren van de Dongense scholen. 
 
Voor zover reikt fase 1. Er is een jaarlijkse herhaling van dit budget nodig om door 
te kunnen stromen naar een volgende fase, gedurende de 3 jaren. De extra doelen 
in fase 2 en 3 zullen met een extra subsidie per jaar opnieuw aangevraagd worden.  
 
Voor fase 2 komen we een heel eind met een herhaling van het budget uit fase 1. 
Op dit moment loopt er een pilot met een leerling van buiten Stichting Initia, dit 
betreft een leerling van de Biezenkring (BRAVOO). Om vanuit deze ‘good practice’ 
door te kunnen ontwikkelen is er voor de overhead wat extra budget nodig. We 
denken dan aan een dagdeel, dus 0.1 fte directeur en 0.1 fte ambulant begeleider 
extra, alsmede een budget van +/- €7.500,- ten behoeve van ondersteunende 
informatie om ouders en leerkrachten in voldoende mate voor te kunnen lichten 
over de ontwikkeling van het leerlab. 
 
De uren ambulante begeleiding die gekoppeld zitten aan de arrangementen van de 
leerlingen komen zo volledig ten goede aan de individuele leerlingen en hun 
stamgroepleerkrachten en worden niet aangewend voor overhead. 
 
In onderstaand financieel overzicht wordt aangegeven wat er in fase 1 en fase 2 
(2017-2019) aan bijdrage vanuit het Passend Aanbod Thuisnabij wordt gevraagd 
(geel gemaakt). 
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Uitvoering: 
• Plan van aanpak  

• Welke afspraken zijn er 
gemaakt? 

Zie ‘Gids Leerlab Gedrag’. 
Zie hierboven. 

Evaluatie  

• Op welke wijze wordt er 
geëvalueerd? 

De eerste resultaten in het leerlab zijn positief.  
Op dit moment volgen tien leerlingen onderwijs in het leerlab. Een leerling kon de 
transfer naar de stamgroep niet goed maken. Deze leerling is doorverwezen naar 
het speciaal onderwijs. Negen leerlingen zijn niet doorverwezen naar het SO 
cluster-4 en kunnen met behulp van het lab onderwijs blijven volgen binnen het 
regulier onderwijs. Dit heeft geleid tot minder aanvragen so cluster-4 in de 
bovenbouw.  
Door de korte lijnen tussen de groepsleerkracht en de leerkracht gedrag kunnen de 
leerlingen de geleerde stappenplannen direct toepassen in de praktijk. Zowel 
leerkrachten als leerlingen maken hierdoor sprongen in hun ontwikkeling. 
Wij hebben nu niet op alle vragen een antwoord, omdat wij deze vanuit dit project 
met Driespan, Koraal willen onderzoeken en door ontwikkelen.  
Zo ook de onderliggende inhoud en theorie. Praktisch is een begin gemaakt om 
afspraken vast te leggen in een gids. Inhoudelijk worden momenteel per leerling 
specifieke leerstof overstijgende doelen vastgesteld. De ontwikkelingen van de 
leerlingen worden gemonitord tijdens het groot overleg en staan op individueel 
niveau beschreven in de groeidocumenten van de leerlingen. 
Wij willen samen met driespan/ koraal het project inhoudelijk door ontwikkelen en 
zodanig vorm geven, zodat de leerlingen uit Dongen met specifieke 
onderwijsbehoeften structureel thuis nabij onderwijs kunnen volgen. Om de 
schoolladder te ervaren als hún ladder. 

 

  huidig gewenst  gewenst 
  2017-2018 2017-2018 2018-2019 

totaal inkomsten  31.220 37.464          62.440  
        
leerkracht 1  26.563 54.720          72.504  
leerkracht 2 8.861 9.127          9.675  
gedragswetenschapper SO REC4    2.375           9.500  
directeur 7.228 7.444           7.891  
intervisie   5.600            5.600  
PR gericht op informatie   7.500            7.500  
projectteam terugplaatsing       
kosten lokaal 2.480 6.200            6.200  
totaal kosten 51.773 92.966        118.870  
        

totaal tekort -20.553 -55.502      -56.430 
    

bij ongewijzigd beleid van de bekostiging 

extra kosten Initia 20.553 53.127 46.930 

extra kosten Driespan   2.375 9.500 
    

arrangementen en werktijdfactoren 
huidig gewenst gewenst 

2017-2018 2017-2018 2018-2019 

aantal arrangementen 10 12 20 

wtf leerkracht 1 0,4 0,8 1 

wtf leerkracht 2 0,15 0,15 0,15 

wtf directeur 0,1 0,1 0,1 

wtf ambulant begeleider 0,1 0,1 0,1 

 


