
Aanvraagformulier 
financiële ondersteuning 
proces passend aanbod thuisnabij 

 
Datum aanvraag: april 2018 

Betrokken partijen: alle scholen uit subregio Zuid-West 

Contactpersoon: Wim van Dun, Martin Heeffer, Paulien Machgeels 

Datum besproken in cluster:  19 maart 2018  tijdens clusteroverleg en 5 april 2018 via de mail.   

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

Aanleiding 
Cluster Zuid-West concludeert dat de scholen steeds meer te maken 
hebben met leerlingen met bredere gedrag ondersteuningsvragen. 
Dit komt voort uit het feit dat door de invoering van passend 
onderwijs steeds meer leerlingen met ADHD en/of stoornissen 
binnen het autistisch spectrum op onze scholen onderwijs volgen. 
Dit is van invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de 
groepsdynamiek. 
 
Huidige situatie 
Gezien de toename van complexiteit in de groepen is de 
groepsleerkracht niet altijd in staat om de leerlingen voldoende te 
begeleiden passend bij de begeleidingsstijl en onderwijs & 
ondersteuningsbehoefte van de leerling.  
Intern begeleiders signaleren dat er bij leerkrachten steeds meer 
behoefte is aan handelingsadviezen in de klas, zowel gericht op de 
leerkrachtvaardigheden als op de 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. 
Dit alles ter versterking van het schoolondersteuningsprofiel. 
Door de kennis en vaardigheden van de leerkrachten vergroten 
wordt het dekkend netwerk binnen het cluster Zuid-West versterkt.  
 
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-West zou deze 
expertise graag inzetten binnen onze scholen. Op deze manier 
kunnen we een dekkend netwerk voor leerlingen met 
gedragsproblematieken realiseren binnen het cluster. 



 
Door gerichte observaties van de leerlingen en de interactie tussen 
de leerling en de leerkracht, de inzet van co-teaching, en het geven 
van feedback op zowel het handelen van de leerkracht als de 
leerling verwachten wij tegemoet te kunnen komen aan de 
hulpvraag. 
 
Afhankelijk van de hulpvraag van de groep wordt er de mogelijkheid 
gecreëerd twee blokken SOVA-training op groepsniveau in te zetten. 
Dit om de groepsdynamiek te bevorderen.  
 
Doelen: 
 vergroten van vaardigheden van de leerkracht; 
 leerlingen leren hun impulsen ten aanzien van gedrag 

reguleren met als gevolg dat zij kunnen blijven participeren 
in de groep. Dit bevordert de groepsdynamiek en de kwaliteit 
van het onderwijs; 

 ouders zijn betrokken bij het proces en krijgen indien nodig 
praktische tips voor thuis; 

 actieve samenwerking met Jeugdzorg en CJG-er;  
 leidt tot minder kosten voor inhuur van verschillende externen;  
 de scholen kunnen gericht aan de slag met handelingsadviezen. 
 
Deze doelen willen we behalen door: 
 alle scholen binnen het cluster Zuid-West ondersteuning te 

bieden ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van zorg in relatie tot 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; 
• het ondersteunen van groepen bij het realiseren van de 

gewenste, positieve groepsdynamiek; 
• het delen van de bevindingen van de ingezette deskundigen in 

het ib-netwerk. 
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: 
Detacheringskosten inzet externe deskundigen vanuit KEC, Flexinos 
of onze eigen organisaties: € 75.000 (gebaseerd op een fulltime 
salaris van een LB-leerkracht, dit kan verdeeld zijn over meerdere 
personen). Begeleidingskosten coördinator traject (één van de 
directeuren van de subregio): € 3.000 
 
Wie komt ervoor in aanmerking 
De begeleiding is er voor iedere school uit het cluster Zuid-West.  
De intern begeleider bepaalt in overleg met de groepsleerkracht en 
ouders of de leerling in aanmerking komt voor het traject. Er is 1 
aanspreekpunt in relatie tot de verdeling van de uren onder de 
scholen op basis van urgentie. 
 
 
 



 
Hoe wordt het plan op lange termijn duurzaam (opgenomen in 
structurele middelen)? 
Om het plan van aanpak te implementeren en te borgen gaan wij 
ervanuit dat we drie jaar nodig hebben. Dit om de 
ondersteuningsstructuur per school te kunnen optimaliseren en er 
voor zorg te kunnen dragen dat er middelen per school gereserveerd 
worden voor een duurzame voortzetting van deze extra inzet. 
Tevens investeren de scholen in de actieve samenwerking met CJG 
om specifieke expertise gericht op individuele 
ondersteuningsbehoefte van een leerling (zorg) te indiceren en 
integreren in het onderwijs.  
 
Start- en einddatum: 
1 augustus 2018 – 31 juli 2019. 
 

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

Plan van aanpak 
Binnen het cluster Zuid-West worden één of meerdere deskundigen 
vanuit KEC, Flexinos of de eigen organisaties ingezet. Eén van de 
directeuren binnen het cluster fungeert als aanspreekpunt voor deze 
deskundige(n). Deze directeur coördineert de aanvragen van de 
scholen binnen de subregio en stuurt de deskundige(n) aan. Op de 
school van de betreffende directeur wordt een werkplek voor de 
deskundige(n) gecreëerd.    
 
Op basis van de behoefte wordt bepaald wat de verschillende 
scholen nodig hebben en worden de beschikbare uren verdeeld. 
De deskundige neemt hiervoor contact op met de intern begeleiders 
om de situatie per school in kaart te brengen. De deskundige en 
intern begeleiders 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 of bij de leerkracht? 
Welke ondersteuning is al geboden? Zijn ouders al betrokken bij de 
zorg? Is de CJG-er al betrokken? 
 
Op basis van het in kaart brengen van de situatie wordt per school 
een concrete hulpvraag geformuleerd. De deskundige maakt 
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 rouleert per school. Daarnaast wordt er na de 
inventarisatie per school op basis van de behoefte  een gezamenlijk 
scholingsaanbod gerealiseerd voor de IB-ers van de scholen. 
 
 



Evaluatie 
• Op welke wijze wordt er 
geëvalueerd? 
 

Evaluatie 
De voorzitter van het ib-overleg en de voorzitter van het 
directeurenoverleg stemmen met elkaar af. Er zijn 3 bijeenkomsten 
per jaar. 
1. Start, doorspreken traject en invulling communicatie naar de 
scholen. De voorzitters houden de achterban, intern 
begeleiders vanuit het cluster en directeuren op de hoogte. 
2. Tussenevaluatie. Ervaringen delen en uitwisselen. 
3. Eindevaluatie 

Tijdspad: 
 

1. Vanaf mei 2018 (bij goedkeuring aanvraag): 
- gesprekken deskundige(n) met intern begeleiders 
- vaststellen van de behoefte per school 
- opstellen plan van aanpak per school 

2. Augustus 2018 
Start uitvoering plannen van aanpak 

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

4. Augustus 2019 
- Eindevaluatie 
- Opstellen plannen 2019-2020 

 


