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Plan 
 
Doel: 
• Wat is het doel? 
• Wie zijn erbij betrokken? 
 

Aanleiding 
 
Binnen subregio Breda concludeert cluster Zuid-Oost dat de scholen 
steeds meer te maken hebben met leerlingen met bredere 
gedragsproblemen. Zo zijn er door de invoering van passend 
onderwijs op onze scholen steeds meer leerlingen met ADHD en/of 
stoornissen binnen het autistisch spectrum welke vaak ook bepaalde 
gedragsproblemen met zich meebrengen. Daarnaast zijn er veel 
leerlingen die moeite hebben met impulsbeheersing en is er steeds 
meer sprake van grensoverschrijdend gedrag. De 
gedragsproblematieken zijn van invloed op de kwaliteit van het 
onderwijs en de groepsdynamiek. 
 
Huidige situatie 
 
Gezien de groepsgrootte en zorg binnen een groep is de 
groepsleerkracht niet altijd in staat om deze leerlingen de 
ondersteuning te bieden die nodig is. Daarnaast signaleren de 
intern begeleiders dat er bij leerkrachten steeds meer behoefte is 
aan handelingsadviezen in de klas, zowel gericht op de leerkracht als 
op het kind.  
Uit het schoolondersteuningsprofiel blijkt dat er op de scholen wel 
deskundigheid aanwezig is in de vorm van kennis. Leerkrachten 
hebben echter behoefte aan praktische handvatten bij het omgaan 
met leerlingen die het moeilijk vinden om hun impulsen te 
reguleren. De behoefte ligt in coaching bij het maken van de 
vertaalslag van theorie naar de praktijk, om zo deze leerlingen 
doelgericht te kunnen helpen. 
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Gewenste situatie 
 
Binnen KEC, Flexinos en onze eigen organisaties is op dit gebied veel 
expertise aanwezig, zowel de theoretische kennis als ervaring met 
de vertaalslag naar de praktijk. Het cluster Zuid-Oost zou deze 
expertise graag inzetten binnen onze scholen. Op deze manier 
kunnen we een dekkend netwerk voor leerlingen met 
gedragsproblematiek realiseren binnen het cluster Zuid-Oost. 
 
Door gerichte observaties van leerlingen, de interactie tussen 
leerling en leerkracht, co-teaching en gerichte feedback op zowel 
het handelen van de leerling als leerkracht verwachten wij tegemoet 
te kunnen komen aan de hulpvraag van zowel de leerkrachten als de 
leerlingen, wat het onderwijs aan alle leerlingen in de groep ten 
goede komt. 
 
Daarnaast willen wij op onze scholen de mogelijkheid creëren om 
indien gewenst sociale vaardigheidstraining op groepsniveau in te 
zetten (SOVA, Kanjer, Rots en water, Taakspel, impulsklas,enz.) 
 
Doel 
 
Uitgaande van het proces "Passend onderwijs thuisnabij" is het 
hoofddoel te realiseren dat kinderen met gedragsproblematiek 
zoveel mogelijk binnen de eigen omgeving(lees de reguliere 
basisschool) kunnen worden begeleid. 
Om dit waar te maken is het doel van deze aanvraag: 
a) vergroten van de vaardigheden van de leerkracht; 
b) vergroten van de expertise van de leerkracht; 
c) impulsbeheersing van leerlingen verbeteren en 
d) meenemen van ouders in het traject 
 
Interventies 
 
Deze doelen trachten we te bereiken met de volgende interventies: 
 • Alle scholen binnen het cluster Zuid-Oost ondersteuning 
bieden ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben op het gebied van gedrag. 
• Het geven van handelingsadviezen aan leerkrachten, hoe om te 
gaan met leerlingen die moeite hebben met het beheersen van 
hun impulsen. 
• Het geven van gerichte feedback aan leerling en leerkracht. 
• Vergroten van vaardigheden en expertise van de leerkracht, zodat 
er ook eerder en beter gesignaleerd kan worden. 
 Groepen ondersteunen bij het realiseren van de gewenste, 
positieve groepsdynamiek. 
• Leerlingen leren hun impulsen ten aanzien van gedrag te 
reguleren met als gevolg dat zij kunnen blijven participeren 
in de groep. Dit bevordert de groepsdynamiek en de 
kwaliteit van het onderwijs. 
• De externe deskundigen delen de bevindingen in het ib-netwerk. 
De scholen kunnen gericht aan de slag met 
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handelingsadviezen. 
• De ouder wordt betrokken bij het proces en krijgt indien 
nodig praktische tips voor thuis. 
• Er wordt samengewerkt met Jeugdzorg en CJG-er. 
 

Financiële middelen: 
• Welke middelen zijn er 
nodig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Hoe worden de middelen 
ingezet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middelen: 
Cluster Zuid Oost vraagt aan financiële middelen een bedrag van  
€ 105.000,- aan. Deze middelen worden als volgt ingezet: 
 
Detacheringskosten inzet externe deskundigen vanuit KEC, Flexinos 
eigen organisaties of extern : € 72.000. 
Dit bedrag is gebaseerd op de volgende informatie: 
 Noodzakelijke inzet van minimaal 1,2 fte.(= 12 dagdelen: 

verdeling naar rato op basis van leerlingenaantal per locatie) 
 Gemiddelde kosten 1 fte van € 60.000,- (mocht dit bedrag niet 

toereikend zijn zal er voor minder dan 1,2 fte ingehuurd moeten 
worden of zal het bedrag voor vervangingskosten omlaag 
gebracht moeten worden) 

 
Begeleidingskosten coördinator traject (een intern begeleider van 
subregio Breda, cluster Zuid-Oost): € 3.000 
 
Faciliteren in tijd om de transfer van coaching door de specialist naar 
handelen van de leerkracht te realiseren. Concreet betekent dit aan 
extra vervangingskosten dat we € 2500,- per locatie begroten, in 
totaal € 30.000,-  
Indien er meer kosten gemaakt worden, dienen de scholen dit uit 
eigen middelen vrij te maken.  
 
Wie komt ervoor in aanmerking 
De begeleiding is er voor iedere school uit het cluster Zuid-Oost, in 
totaal 12 locaties. De intern begeleider bepaalt in overleg met de 
groepsleerkracht en ouders of de leerling of groep leerlingen in 
aanmerking komt voor het traject.  
 
De leerkracht en de leerling of de groep leerlingen krijgen directe 
feedback van de gedragsspecialist. Dit heeft effect op de 
vaardigheden van de leerkracht. Co-teaching is de belangrijkste 
activiteit om de kennis toe te passen in de praktijk. Co-teaching zien 
we als een intensieve vorm van coaching-on-the-job, die gedurende 
een korte tijd plaats vindt. De co-teacher is slechts tijdelijk en op 
specifieke momenten in beeld. Hierbij staat het vergroten van de 
handelingsbekwaamheid van de leraar op basis van de hulpvraag 
centraal.  
De leraar leert beter om te gaan met de onderwijsbehoeften van 
een specifieke leerling of van meerdere leerlingen in de groep. De 
leraar wordt in het coachingstraject beter toegerust door een groei 
van zijn handelingsvaardigheid. 
Om die reden is deze aanvraag een duurzame investering. 
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• Hoe wordt het plan op 
lange 
termijn duurzaam 
(opgenomen in structurele 
middelen)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Startdatum en 
einddatum. 
 

 
Hoe wordt het plan op lange termijn duurzaam (opgenomen in 
structurele middelen)? 
 
Om het plan van aanpak te implementeren en te borgen gaan wij er 
vanuit dat we drie jaar nodig hebben. Dit om de 
ondersteuningsstructuur per school te kunnen optimaliseren en er 
zorg voor te kunnen dragen dat er middelen per school gereserveerd 
worden voor een duurzame voortzetting van deze extra inzet. 
Mede doordat er minder kosten voor inhuur van verschillende 
externen gemaakt worden, moet het mogelijk zijn om de 
financiering ook op de langere termijn sluitend te maken. Er is 
immers tegen die tijd binnen het eigen netwerk voldoende expertise 
opgebouwd .  
 
Start- en einddatum: 
1 augustus 2018 – 31 juli 2019. 
Uitgangspunt bij positieve ervaringen is wel dat er een 
verlengingsaanvraag voor de 2 schooljaren daarna zal volgen. 
 

Uitvoering: 
• Plan van aanpak 
• Welke afspraken zijn er 
gemaakt? 
 

Plan van aanpak 
Binnen het cluster Zuid-Oost worden één of meerdere deskundigen  
ingezet. Eén intern begeleider binnen het cluster fungeert als 
aanspreekpunt voor deze deskundige(n). Deze intern begeleider 
coördineert de aanvragen van de scholen binnen de subregio en 
stuurt de deskundige(n) aan. Op de school van de betreffende intern 
begeleider wordt een werkplek voor de deskundige(n) gecreëerd.    
 
Voor wat betreft de in te huren deskundige(n) zal in de gesprekken 
met mogelijke kandidaten, deze aanvraag het uitgangspunt vormen. 
Indien er intern geen geschikte kandidaten te vinden zijn, wordt de 
sollicitatieprocedure extern uitgezet.  
 
Op basis van de behoefte wordt bepaald wat de verschillende 
scholen nodig hebben. De deskundige neemt hiervoor contact op 
met de intern begeleider van iedere individuele school om de 
situatie per school in kaart te brengen. De deskundige en intern 
begeleider bepalen vervolgens wat de school nodig heeft. 
 
Vragen die hierbij centraal staan: 
Om welke leerlingen of welke groep gaat het? Ligt de 
ondersteuningsbehoefte bij de leerling/ groep en/of bij de 
leerkracht? 
Welke ondersteuning is al geboden? Zijn ouders al betrokken bij de 
zorg? Is de CJG-er en/of Jeugdzorg er al bij betrokken? 
Hoewel bovenstaande vragen/interventies op individueel leerling-
niveau of groepsniveau kunnen liggen, is het wel de bedoeling dat er 
transfer plaats vindt naar (een gedeelte van) het team: een bredere 
benadering.  
 
Op basis van het in kaart brengen van de situatie wordt per school 
een concrete hulpvraag geformuleerd. De deskundige maakt 
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per locatie een plan van aanpak en stelt een advies op. Dit met als 
doel zowel de ondersteuningsbehoefte van de verschillende scholen 
in kaart te brengen als de interne ondersteuningsstructuur binnen 
de scholen te optimaliseren. 
 
Aan de hand van de concrete hulpvraag bepaalt de intern begeleider 
in overleg met directie hoe de begeleiding per school wordt ingezet. 
De deskundige(n) rouleert(rouleren) per school.   
 
Daarnaast wordt er na de inventarisatie per school op basis van de 
behoefte  een gezamenlijk scholingsaanbod gerealiseerd. 
 
 

Evaluatie 
• Op welke wijze wordt er 
geëvalueerd? 
 

Evaluatie 
Een lid van het ib-overleg en van het directeurenoverleg stemmen 
met elkaar af. Er zijn 3 bijeenkomsten per jaar. 
Voor de evaluatiemomenten geldt dat er vooraf beschreven wordt 
hoe resultaten gemeten kunnen worden. Kortom, wat moet dit 
traject het eerste jaar opleveren om tevreden te kunnen zijn? 
 
1. Start, doorspreken traject en invulling communicatie naar de 
scholen. De betreffende IB houdt de achterban, intern 
begeleiders en directeuren vanuit het cluster op de hoogte.  
2. Tussenevaluatie in januari 2019. Ervaringen delen en uitwisselen. 
3. Eindevaluatie. 
N.b. Behalve de diverse evaluaties op clusterniveau , zal op diverse 
momenten ook contact plaats vinden op clusteroverstijgend niveai, 
aangezien alle 4 de clusters in subreguio Breda eenzelfde soort 
aanvraag hebben gedaan en we van elkaar kunnen leren. 
Ook zal er ruim aandacht moeten zijn voor rapportage en publiciteit 
m.b.t. de uitvoering van deze ambitieuze aanvraag. 
  

Tijdspad: 
 

1. Vanaf april 2018 
- aanvraag verspreiden incl. procedure 
- selecteren en, indien nodig, werven van deskundige(n) 
- overgaan tot benoeming 

2. Vanaf mei 2018 
- gesprekken deskundige(n) met intern begeleiders 
- vaststellen van de behoefte per school 
- opstellen plan van aanpak per school (uiterlijk eind juni) 

3. Augustus 2018 
Start uitvoering plannen van aanpak 

4. Januari 2019 
- Tussenevaluatie 
- Bijstellen plannen van aanpak op basis van tussenevaluatie 

5. Juni 2019 
- Eindevaluatie 
- Opstellen plannen 2019-2020 
- Indienen verlengingsaanvraag indien evaluatie positief is 
 

 


