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Voorwoord. 

Tijdens het schooljaar 2014-2015 heeft het samenwerkingsverband vooral aandacht besteed aan de 
instrumentele inrichting van de organisatie  om er voor te zorgen dat de extra ondersteuning voor 
leerlingen wettelijk en financieel is gegarandeerd en de schoolbesturen over voldoende middelen 
beschikken om de vigerende ondersteuningsstructuur te continueren. In het schooljaar 2015-2016 
zijn aanvullende maatregelen genomen gericht op de kwaliteit van het ondersteuningsproces 
binnen de scholen (handelingsgericht werken/ arrangeren en het groeidocument), het afhandelen 
van formele zaken (klanten- en bezwaarprocedures),  en de ontwikkelingen te stimuleren die te 
maken hebben met de samenwerking binnen de regio (de positionering van ouders, de overgang 
van PO naar VO, de aansluiting jeugdzorg en de problematiek omtrent de thuiszitters).  

Om echter in de toekomst binnen het samenwerkingsverband te kunnen  beschikken over een 
solide basis heeft het bestuur zich gebogen over de doorontwikkeling van het RSV Breda.  

De voor u liggende aanvulling op het ondersteuningsplan beschrijft de wijze waarop de 
gezamenlijke schoolbesturen in de regio vorm willen geven aan deze doorontwikkeling van  
‘passend onderwijs’, vanuit de ambitie om voor iedere leerling een passend aanbod te realiseren.  

De  doorontwikkeling van het samenwerkingsverband geschiedt aan de hand van de bestuurlijke  
beleidsvoornemens zoals die voor het kalenderjaar 2017 zijn geformuleerd en  welke moeten leiden 
tot: 

 Versterking van de bestuurlijke samenwerking 

 Eenduidige allocatie van de middelen lichte en zware ondersteuning 

 Verfijning van het ondersteuningscontinuüm 
 Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen 

 Doorontwikkeling van de inrichting van de ondersteuningsorganisatie  

 Verantwoording van de inzet van ondersteuningsmiddelen en kwaliteitsbeleid 
 Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het dekkend netwerk 

Met de genoemde beleidsvoornemens sluit het samenwerkingsverband nauw aan op de brief van 
de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van de tiende 
voortgangsrapportage passend onderwijs en het advies van de Onderwijsraad. Hierbij zijn in het 
bijzonder van belang de versterking van de samenspraak tussen scholen, besturen en het 
samenwerkingsverband, het creëren van meer maatwerk en een variatie in het ondersteunings-
aanbod, het verbeteren van de randvoorwaarden en een gezamenlijke aanpak ten behoeve van het 
terugdringen van het aantal thuiszitters. 

Van dit aanvullend ondersteuningsplan verschijnt een publieksvriendelijke samenvatting die aan de 
scholen wordt aangeboden ter verspreiding onder hun ouders en leerlingen op de wijze die bij die 
school past. 

Graag bedank ik een ieder die de afgelopen periode heeft meegedacht en meegewerkt om de 
inhoud van dit plan te ontwikkelen.  

Januari 2017 

Namens het bestuur 
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Hoofdstuk 1 Bestuurlijke beleidsvoornemens  

1.0 Inleiding 

In hoofdstuk 1 worden de bestuurlijke beleidsvoornemens beschreven zoals deze mede op basis  
van een bestuurlijke studiedag in het najaar 2016 tot stand zijn gekomen. Deze beleidsvoornemens 
moeten ertoe bijdragen dat er een solide basis wordt gelegd voor de doorontwikkeling van het 
samenwerkingsverband.  

1.1 Versterking van de interbestuurlijke samenwerking 

Het RSV Breda is een interbestuurlijke organisatie met de boven-bestuurlijke opdracht om aan alle 
kinderen uit zijn regio passend onderwijs te bieden. Die boven-bestuurlijke en ook wettelijke 
opdracht biedt extra kansen op samenwerking tussen schoolbesturen om de gezamenlijke opdracht 
te realiseren en tot een succes te maken voor alle schoolbesturen; anders gezegd om het totaal 
meer te laten zijn dan de som der individuele schoolbesturen. Om die mogelijkheid te verzilveren 
moeten de kansen en verantwoordelijkheden worden geëxpliciteerd. Het is gewenst dat elk 
schoolbestuur de afgesproken koers, werkwijze en inrichting van het RSV en de afspraken omtrent 
de allocatie van de ondersteuningsmiddelen respecteert en waar nodig uitdraagt. Naar zowel elkaar 
als naar hun achterban.    

Waar deze afspraken niet goed  nagekomen worden, spreken besturen elkaar, maar ook hun 
achterban  hierop aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

afspreken 

uitspreken aanspreken 

praktijk 
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1.2 Eenduidige allocatie van de middelen lichte en zware ondersteuning 

Bij de allocatie van de lichte en zware ondersteuningsmiddelen, na de overdracht aan de SBO- 
(licht) en SO-scholen (zwaar) hanteert het RSV Breda  een hybride systematiek, waarbij zowel 
elementen  van een bestuurs-, expertise- en leerlingenmodel gehanteerd worden. Het 
samenwerkingsverband maakt deze keuze omwille van effectieve en efficiënte inzet van middelen 
en het allokeren van de verantwoordelijkheid. 

Het leerlingenmodel. 
Bij het leerlingenmodel worden middelen toegekend door het samenwerkingsverband om 
tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling door middel van een 
arrangement of een TLV.  

Het bestuursmodel. 
Bij het bestuursmodel worden middelen lichte en/of zware ondersteuning aan schoolbesturen 
overgedragen op basis van het aantal leerlingen op de teldatum t-1. Het is aan het schoolbestuur 
om deze middelen in overleg met de eigen directies en bestuurders in de sub-regio in te zetten voor 
extra ondersteuning ( preventief of curatief) binnen de kaders die door het samenwerkingsverband 
zijn gesteld.  

Het expertisemodel. 
Het expertisemodel is van toepassing wanneer het samenwerkingsverband in collectiviteit een 
voorziening in stand houdt die een bijdrage levert aan de inrichting en instandhouding van het 
ondersteuningscontinuüm. 

Geschematiseerd ziet er dit als volgt uit. 

Onderdeel 
ondersteuningscontinuüm 

Aard van de middelen Model van toewijzing 

Basisondersteuning Reguliere lumpsum aangevuld 
met middelen lichte ondersteu-
ning 

Bestuursmodel 

Lichte ondersteuning in de 
basisschool 

Middelen lichte ondersteuning Bestuursmodel 

Plaatsing speciaal basisonder-
wijs 

Middelen lichte ondersteuning 
( TLV SBO) 

Leerlingenmodel met 
collectieve solidariteit 

Zware ondersteuning in de 
basisschool 

Middelen zware ondersteuning 
( arrangement) 

Leerlingenmodel met 
collectieve solidariteit  

Preventieve en curatieve 
aanvullende zware onder-
steuning in de basisschool 

Middelen zware ondersteuning Bestuursmodel 

Plaatsing in het speciaal 
onderwijs 

Middelen zware ondersteuning Leerlingenmodel met 
collectieve solidariteit 

Inzet  basisdienstverlening 
ondersteuningsorganisatie 

Middelen zware ondersteuning Leerlingenmodel en 
expertisemodel 



Vastgesteld Aanvulling Ondersteuningsplan  januari 2017 Pagina 7 
 

 

Toelichting op bovenstaande schema. 

- Het SBO wordt vanuit de gedachte van solidariteit bekostigd met de middelen lichte 
ondersteuning  
 

- De resterende middelen lichte ondersteuning  

Deze worden naar rato van het aantal leerlingen op de teldatum t-1 verdeeld over de 
schoolbesturen en kunnen naar eigen inzicht ingezet worden voor het optimaliseren van de 
basisondersteuning en voor arrangementen  lichte ondersteuning (bestuursmodel). 

Met de basisondersteuning en de middelen voor lichte ondersteuning worden door de school/het 
schoolbestuur al deze vragen opgepakt. Dat betekent dat er geen mogelijkheden zijn voor een 
school/schoolbestuur om een beroep te doen op aanvullende extra lichte ondersteuningsmiddelen 
bij het RSV bij “calamiteiten”. 

Naast het beschikbaar stellen van lichte ondersteuningsmiddelen kunnen schoolbesturen en het 
RSV stimuleren dat de schoolbesturen/scholen in de regio’s instrumenten ontwikkelen om de 
kennis en expertise van hun scholen te delen en zo van elkaar te leren om de basisondersteuning op 
een zo hoog mogelijk peil te brengen. Op deze wijze kunnen zij nog beter hun verantwoordelijkheid 
voor basis- en lichte ondersteuning waarmaken. Daarnaast dienen schoolbesturen en het RSV deze 
kennis en expertise flexibel te houden en te laten aansluiten bij de actualiteit, d.w.z. aansluiten bij 
de ondersteuningsvragen die zich manifesteren binnen de school.  

- Zware ondersteuning 

Het SO wordt bekostigd op basis van solidariteit, wat betekent dat individuele basisscholen niet 
worden ‘afgerekend’ op het aantal verwijzingen. 

De ondersteuningsmiddelen worden aan de basisscholen beschikbaar gesteld op basis van 
toegekende arrangementen zware ondersteuning (leerlingenmodel)  

- De resterende zware ondersteuningsmiddelen 

De resterende middelen zware  ondersteuning komen: 

 deels beschikbaar als expertise bij de vraag gestuurde ondersteuningsorganisatie 
(expertisemodel) en 

 worden deels beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen om arrangementen met zware 
ondersteuning (SO 3-4 problematiek) in te richten  waarbij sprake is van bijvoorbeeld het 
opplussen van een toegekend arrangement ZO (leerlingenmodel)  of het treffen van 
preventieve maatregelen om verwijzing SO te voorkomen ( bestuursmodel) of  aanvullende 
inkoop bij de ondersteunings-organisatie (expertisemodel).  
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1.3 Verfijning van het ondersteuningscontinuüm 

Het RSV heeft behoefte om de huidige inrichting van het ondersteuningscontinuüm te verfijnen, 
waardoor op een meer effectieve en efficiënte wijze tegemoet wordt gekomen aan 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen en wordt voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten 
omdat de match tussen ondersteuningsbehoefte en aanbod nog niet optimaal tot stand is 
gekomen. Aan de hand van onderstaand schema wordt de visie op de inrichting van het 
ondersteuningscontinuüm tot uitdrukking gebracht. In aanvulling op de huidige structuur wordt nu 
ook gesproken over: 

 Observatieplaatsen BAO, SBO en SO op basis van een arrangement. Dit ter voorkoming 
van thuiszitten en t.b.v. het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling; 

 Outreach- of integratievoorzieningen SO op basis van interbestuurlijk overleg en met 
instemming van het RSV ( satelliet SO); 

 Tussenvoorzieningen tussen LO en ZO, op basis van clustering van individuele 
arrangementen, zoals bijvoorbeeld voltijds HB-onderwijs voor HB-leerlingen met 
bijkomende problematiek. 

Toelichting en opmerkingen bij het ondersteuningscontinuüm  

 Observatieplaatsen BAO, SBO en SO zijn altijd een arrangement en geen TLV. 
 Een observatieplaatsen BAO, SBO en SO worden betaald door het samenwerkingsverband 

vanuit de middelen zware ondersteuning. 

 De lumpsum van de scholen en de middelen voor lichte ondersteuning zijn middelen van de 
school/het schoolbestuur, waarmee een school aan zijn opdracht voor basisondersteuning 
voldoet. 

 Outreach- of integratievoorzieningen SO zijn het resultaat van interbestuurlijk overleg en 
zijn altijd een satelliet van het SO. Voor betreffende leerlingen is een TLV SO afgegeven. 

•Reguliere Lumpsum en middelen LO schoolbestuur 

1. BaO Basisondersteuning  

• Reguliere lumpsum  en middelen LO schoolbestuur  

2. BaO  en  arrang. lichte ondersteuning (observatieplaatsen,RT, SOVA,MRT) 

• Reguliere lumpsum en middelen LO van het samenwerkingsverband 

3. SBO en observatieplaatsen  SBO 

•Reguliere Lumpsum  en middelen LO schoolbestuur  +middelen ZO SWV  +  eventueel middelen ZO schoolbestuur  

4. Bao +  individuele  arrang. ZO (SO3-4 problematiek) 

•Reguliere lumpsum  en middelen LO SWV + middelen ZO SWV 

5. SBO + arrang ZO (cluster 3-4) 

•Reguliere lumpsum  en middelen ZO SWV en  in geval OZA met middelen Jeugdzorg, WVZ, WLZ. 

6. SO en observatieplaatsten SO 
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 Indien er sprake is van maatwerkvoorzieningen in de overgang LO-ZO ( zoals HB met co-
morbiditeit) is het aan de schoolbesturen om die in te richten en in stand  te houden. Dit 
houdt in dat er sprake moet zijn van een duidelijke probleemomschrijving, heldere criteria 
die moeten leiden tot plaatsing en een duidelijke aanpak. Om dit goed te ontwikkelen is 
dialoog met werkveld noodzakelijk. In die gevallen is er sprake van een clustering van 
individuele arrangementen op basis van afspraken tussen  schoolbesturen of afspraken 
binnen een bestuur. Het SWV kan wel expertise leveren, maar het continuïteitsrisico ligt bij 
het individueel schoolbestuur /schoolbesturen die de voorziening exploiteren. 

 De mogelijkheid bij punt 5 binnen het continuüm, het toekennen van een arrangement 
zware ondersteuning,  kan  gezien worden als een tijdelijk optie tot het moment dat 
duidelijkheid bestaat over de toekomstige positionering SBO. 
 

Naar aanleiding van de publicaties ( Staatscourant juli 2016 en  factsheets juli en september 2016) 
inzake uitbreiding van de mogelijkheden tot inrichting van een OPDC voor het primair onderwijs en 
de aanvullende maatregelen met betrekking tot maatwerk voor passend onderwijs worden door het 
bestuur de mogelijkheden voor verdere verfijning van het ondersteuningscontinuüm nader verkend. 

 

1.4 Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen 

Het RSV Breda  stemt het takenpakket van de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen af op 
de inrichting van het ondersteuningscontinuüm inclusief de voorgestelde aanvullingen. Bij de 
toekenning van de taken wordt  tevens rekening gehouden met het reduceren van de bureaucratie 
en de planlast voor de scholen. 

 De CTLV heeft vanuit het RSV Breda de taak om aan leerlingen een TLV SBO of SO toe te 
kennen. Tevens bepaalt de CTLV of een leerling in aanmerking komt voor een arrangement 
in de zware ondersteuning. 

 De CTLV krijgt een aanvullende bevoegdheid om uitspraken te doen over de toekenning 
van observatieplaatsen BaO, SBO en SO. Vaak wordt het arrangement observatieplaats 
gevolgd door een aanvraag TLV. 

 De CTLV bepaalt de duur van een TLV/ arrangement en observatieplaats SBO en SO, 
waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de wettelijk verplichtingen en anderzijds 
met de mogelijkheid van een eventuele terugplaatsing en het verminderen van de 
bureaucratie en de planlast. 

 

1.5 Doorontwikkeling van de inrichting van de ondersteuningsorganisatie 

Het RSV maakt tot het schooljaar 2020-2021 gebruik van een ondersteuningsorganisatie. Deze 
ondersteuningsorganisatie functioneert vraag gestuurd, zowel met betrekking tot de 
basisdienstverlening als de aanvullende dienstverlening. Hierbij zijn de volgende zaken van 
toepassing: 

 De organisatie  is gebaseerd op een hybride bekostigingsstructuur waaraan zowel het 
expertise- als het leerlingenmodel ten grondslag liggen. Het organisatieonderdeel gericht 
op de basisdienstverlening ( begeleiding aanvraag CTLV, procesbegeleiding leerlingen met 
arrangement, ondersteuning schakelmomenten etc.) wordt aangestuurd door het RSV en 
kent vaste tarieven / uren tijdbesteding. Het onderdeel waarbij diensten kunnen worden 



Vastgesteld Aanvulling Ondersteuningsplan  januari 2017 Pagina 10 
 

ingekocht valt onder verantwoordelijkheid van de betreffende schoolbesturen SO en kent 
een flexibele structuur met variabele tarieven; 

 De ondersteuningsorganisatie bevat deskundigheid op het gebied van de lichte en zware 
ondersteuning en wordt aan de scholen beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan de 
kwaliteitseisen die het RSV stelt aan: 

o De inrichting van het voortraject 
o Het proces van extra ondersteuning aan leerlingen in de ( speciale) basisschool 
o Het schakelen van leerlingen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij 

de overgang van voorschool naar basisschool en van basisschool naar voortgezet 
onderwijs; 

 Voor alle overige preventieve en curatieve activiteiten ontvangen de schoolbesturen 
middelen lichte en zware ondersteuning om de gewenste dienstverlening te kunnen 
inkopen binnen of buiten het RSV Breda. 

 

1.6 Verantwoording van de inzet van ondersteuningsmiddelen en kwaliteitsbeleid 

De boven-bestuurlijke opdracht van de interbestuurlijke organisatie RSV Breda is om met de 
beschikbare middelen   de kwaliteit van passend onderwijs voor alle leerlingen te waarborgen. 
Besturen leggen verantwoording af over de kwaliteit en de inzet van de door het RSV Breda 
beschikbaar gestelde middelen (financieel en als expertise)  om dit doel te bereiken. De boven-
bestuurlijke afspraken vragen om monitoring en periodieke toetsing op basis voortschrijdend 
inzicht, nieuwe ontwikkelingen etc.  

Binnen die visie past het pleidooi om binnen het samenwerkingsverband te gaan werken met 
audits, intervisie en dialoog. Hiertoe wordt door de besturen een format voor financiële 
verantwoording ingevuld en wordt het naleven van de boven-bestuurlijke afspraken  gemonitord 
zodat inzicht wordt verkregen in de mate waarop het RSV Breda voldoet aan de inspectie-
indicatoren zoals opgenomen in het toezicht op de samenwerkingsverbanden. De verkregen 
monitorgegevens worden interbestuurlijk transparant gemaakt en gecommuniceerd. Bij wijze van 
pilot wordt  binnen één of meerdere wijken een pilot uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling 
van het dekkend netwerk. 

 

 

   

            
            
            
            
            
            
            
  

  

Middelen RSV 
Financieel , 

expertise, kennis  

 

Kwaliteit  

Faciliteren Verantwoorden 
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1.7 Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het dekkend netwerk 

Het RSV Breda heeft gekozen voor een opdeling van het samenwerkingsverband in sub-regio’s. De 
gezamenlijke besturen binnen de sub-regio hebben de opdracht om zo thuisnabij mogelijk voor alle 
leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Hiertoe maken zij gezamenlijk afspraken 
over: 

- Een eventuele boven-bestuurlijke inzet van middelen LO t.b.v. inzet van expertise 
- Het eventueel clusteren van arrangementen tussen LO en ZO 
- Het eventueel organiseren van outreach- en integratievoorzieningen SO 

Om het beleid van het RSV Breda in alle sub-regio’s op maat te laten landen op de werkvloer, kan 
per sub-regio gewerkt worden met een eigen coördinator, die onder de eindverantwoordelijkheid 
en aansturing van de besturen van die sub-regio een opdracht uitvoert, welke is gerelateerd aan de 
doelstellingen van het RSV Breda, zoals opgenomen in het ondersteuningsplan. Omwille van 
afstemming met het beleid van het RSV Breda heeft de directeur van het RSV periodiek overleg 
met de coördinatoren passend onderwijs ten aanzien van de uitvoering van beleid en 
ontwikkelingen in de regio.  
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Hoofdstuk 2. Ontwikkeldoelen 2017 

2.0 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de ontwikkeldoelen voor het kalenderjaar 2017. Deze 
doelen vloeien voort uit de beleidsvoornemens zoals vermeld in hoofdstuk 1 en uit de voornemens 
die zijn opgenomen in het aanvullend ondersteuningsplan 2015-2016 en deze voor zover deze nog 
niet zijn gerealiseerd. 

2.1 Doelen gekoppeld aan beleidsvoornemens 2017 

 In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de implicaties van de invoering van de 
beleidsvoornemens zoals eerder geformuleerd. Per beleidsvoornemen worden de doelen en 
subdoelen weergegeven. 

1 Versterking van de interbestuurlijke samenwerking. 

 Doel. 

Elk school bestuur respecteert de  afgesproken koers, werkwijze en inrichting van het RSV 
Breda en de afspraken omtrent de allocatie van de ondersteuningsmiddelen. Waar nodig 
draagt zij dit uit naar elkaar en naar de eigen achterban. 

Subdoelen. 

- In het bestuur van het RSV Breda worden besluiten genomen 
- De genomen besluiten worden gecommuniceerd naar de directies van de scholen 
- De besluiten worden conform afspraken in de praktijk gebracht 
- Het schoolbestuur legt verantwoording af over de bereikte resultaten 

2. Eenduidige allocatie van de middelen lichte en zware ondersteuning. 

 Doel. 

Bereiken  van een efficiënte en effectieve inzet van middelen en het adequaat allokeren van de 
verantwoordelijkheid voor extra ondersteuning. 

Subdoelen. 

- Het RSV Breda past bij de toewijzing van middelen  het leerlingen-,  bestuurs- en 
expertisemodel toe, zodat er sprake is van structurele bekostiging en variabele 
bekostiging 

- De schoolbesturen zijn ten aanzien van de bekostiging van extra ondersteuning bij 
plaatsing SBO en SO en arrangementen in de zware ondersteuning solidair aan 
elkaar.  

- De schoolbesturen leggen verantwoording af over de inzet van middelen en over 
de mate waarin zij gebruik maken van de solidariteitsbekostiging van extra 
ondersteuning.  
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3. Verfijning van het ondersteuningscontinuüm 

 Doel. 

Het bereiken van een zodanig ondersteuningscontinuüm dat voor elke leerling een passend 
aanbod kan worden gerealiseerd, zodat op een  effectieve en efficiënte wijze tegemoet wordt 
gekomen aan ondersteuningsbehoeften van leerlingen en wordt voorkomen dat kinderen 
thuis komen te zitten. 

Subdoelen. 

- Het samenwerkingsverband realiseert een beleid waarin observatieplaatsen BAO, 
SBO en SO op basis van een arrangement tot de mogelijkheden behoort 

-  Het samenwerkingsverband realiseert een beleid waarbij de inrichting van 
outreach- of integratievoorzieningen SO mogelijke wordt, zodat de besturen op 
sub-regionaal-niveau kunnen kiezen voor meer thuisnabij onderwijs 

- Het samenwerkingsverband realiseert een  palet aan arrangementen tussen lichte 
en zware ondersteuning, zodat de besturen op sub-regionaal niveau op basis van 
clustering van arrangementen tussenvoorzieningen kunnen inrichten.  

- Het samenwerkingsverband formuleert beleid ten aanzien van de toekomstige 
positionering van het speciaal basisonderwijs binnen het continuüm van de extra 
ondersteuning. 

- Ten behoeve van de verdere ontwikkeling formuleert het samenwerkingsverband 
beleid t.a.v. de inrichting van een OPDC en de mogelijkheden om meer maatwerk 
te realiseren 

- Voor de specifieke doelgroep hoog-sensitieve leerlingen vindt samenwerking 
plaats met de KU Leuven om op basis van wetenschappelijk onderzoek te komen 
tot een goede signalering, diagnostiek en ondersteuning van deze leerlingen. 

4. Afstemming op de taken van de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen 

 Doel. 

De taken van de CTLV zijn afgestemd op de beleidsbijstellingen van het RSV Breda om er voor 
te zorgen dat alle extra ondersteuning conform het leerlingenmodel op de juiste wijze wordt 
toegekend en onnodige  planlast en bureaucratie worden voorkomen. 

Subdoelen. 

- Het samenwerkingsverband formuleert een beleid op grond waarvan de CTLV een 
arrangementsbeschikking kan afgeven voor een observatieplaats SBO en SO 

- Het samenwerkingsverband stimuleert de ontwikkeling van nieuwe arrange-
menten en formuleert een palet aan arrangementen met een ondersteunings-
behoefte tussen LO en ZO,  zodat de CTLV deze arrangements-aanvragen kan 
waarderen en toekennen 

- Het samenwerkingsverband komt na overleg met het SBO en SO tot een werkwijze 
aan de hand waarvan de duur van de beschikkingen wordt aangepast aan de extra 
ondersteuningsbehoefte van de leerling en aanvragen voor verlenging van de 
toelaatbaarheidsverklaring beter aansluit op de procesgang binnen het SBO en SO. 
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5. Doorontwikkeling van de inrichting van de ondersteuningsorganisatie 

 Doel. 

Het RSV Breda ontwikkelt een ondersteuningsorganisatie die vraag-gestuurd opereert 
enerzijds aangestuurd vanuit het samenwerkingsverband in de basisdienstverlening en 
anderzijds aangestuurd vanuit de afzonderlijke schoolbesturen of de participerende besturen 
in de  sub-regio. 

Subdoelen. 

- De besturen die de SBO- en SO-voorziening in stand houden realiseren een 
ondersteuningsorganisatie met een zodanig niveau aan deskundigheid dat deze 
organisatie de ondersteuningsvragen in zowel de lichte als de zware ondersteuning 
kan beantwoorden. Dit heeft betrekking op de basisdienstverlening en de aanvullende 
vragen vanuit de schoolbesturen. 

- De schoolbesturen maken met hun collega-bestuurders in de sub-regio en met hun 
eigen scholen afspraken over de inzet van de ondersteuningsorganisatie binnen de 
sub-regio op basis van de middelen lichte en zware ondersteuning die zij van het 
samenwerkingsverband hebben ontvangen. 

6. Verantwoording van de inzet van ondersteuningsmiddelen en kwaliteitsbeleid 

Doel. 

Het RSV Breda ontwikkelt een beleid aan de hand waarvan de  kwaliteit van het 
samenwerkingsverband kan worden gemonitord en schoolbesturen verantwoording kunnen 
afleggen omtrent de realisatie van afspraken en de inzet van middelen. 

Subdoelen. 

- Het samenwerkingsverband ontwikkelt een beleid om audits en visitatie, intervisie en 
dialoog mogelijk te maken 

- Het samenwerkingsverband ontwikkelt een format aan de hand waarvan 
schoolbesturen zowel inhoudelijk als financieel verantwoording kunnen afleggen 

- Het samenwerkingsverband entameert in de bestuursvergadering de dialoog omtrent 
resultaat en verantwoording. 

Naar aanleiding van de studiebijeenkomst over governance heeft het bestuur het besluit 
genomen om binnen het bestuur een commissie toezicht in te richten die twee maal jaarlijks in 
overleg treedt met het dagelijks bestuur. In het voorjaar om de inhoudelijke beleidsresultaten 
met elkaar te bespreken en in het najaar t.b.v. de financiële beleidsresultaten. 

7. Maatwerk op sub-regionaal niveau ter versterking van het dekkend netwerk 

Doel. 

Het RSV Breda heeft gekozen voor een organisatiestructuur waarbij er binnen het 
samenwerkingsverband gewerkt wordt met sub-regio’s om meer thuisnabij maatwerk te 
kunnen leveren. Het DB zal hiertoe denkkaders aanreiken ten behoeve van de bestuurlijke 
dialoog op het niveau van de sub-regio’s en hu respectievelijke ontwikkelingen op het gebied 
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van de inrichting van de extra ondersteuning. 

Subdoelen. 

- De schoolbesturen maken binnen de sub-regio met elkaar afspraken over de inrichting 
van de coördinatie op sub-regionaal niveau 

- De schoolbesturen binnen de sub-regio maken met elkaar beleid over de wijze waarop 
zij voor de eigen scholen de extra ondersteuning thuisnabij willen organiseren door 
middel van: 
- Een boven-bestuurlijke inzet van middelen LO t.b.v. inzet van expertise 
- Het clusteren van arrangementen tussen LO en ZO 
- Het  organiseren van outreach- en integratievoorzieningen SO 

 

 

2.2 Doelen gekoppeld aan het ondersteuningsplan 2015-2016 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de afspraken die in de vorige aanvulling op het 
ondersteuningsplan zijn opgenomen en welke nog aandacht verdienen gedurende het kalenderjaar 
2017.  

1 Het samenwerkingsverband heeft een actief beleid ten aanzien van het voorkomen van 
thuiszitters 

 Bereikte doelen. 

- Structureel overleg met regionaal bureau leerplicht over inrichting beleid 
- Structurele en adequate registratie van thuiszitters 
- Overleg met leerplichtambtenaren over de realisatie van een passend aanbod voor 

leerlingen die thuis zitten of dreigen thuis te komen zitten 
- Uitvoering van observatieplaatsen BaO SBO en SO vooruitlopend op vastgesteld 

beleid 

Doelen voor 2017. 

- Implementeren van de landelijke thuiszittersregistratie primair onderwijs 
- Opstellen van een verzuimprotocol op het niveau van het samenwerkingsverband en 

implementatie van dit protocol na het zomerreces 2017 op bestuurs- en schoolniveau 
- Structurele inrichting van de thuiszitterstafel in samenwerking met leerplicht en 

jeugdzorg 
- Besluit ten aanzien van  het wel of niet  aansluiten op het project M@zl in het po mede 

op basis van de onderzoeksresultaten zoals die worden gerealiseerd in de aanpalende 
samenwerkingsverbanden PO 3001 en 3002. 

2 Het samenwerkingsverband heeft een actief beleid ten aanzien van de begeleiding van 
ouders van kinderen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. 

Bereikte doelen. 

- Samen met de samenwerkingsverbanden PO 3001 en P3002 is een digitale vragenlijst 
ontwikkeld om de oudertevredenheid in beeld te brengen voor die leerlingen waarvoor 
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een TLV of een arrangement is aangevraagd. 
- Intern begeleiders zijn geïnformeerd over de digitale vragenlijst en over hun bijdrage 

in het proces om te komen tot een adequate respons vanuit de ouders 
 

Doelen 2017. 

- Bespreken van de monitorgegevens in de bestuursvergadering oktober 2017 

3 Het samenwerkingsverband beschikt over een klachtenregeling t.a.v. het functioneren 

van de CTLV en de activiteiten vanuit de interne ondersteuningsorganisatie in het kader 
van het voortraject en de begeleiding van de arrangementen. 

Bereikte doelen. 

- Het samenwerkingsverband PO en VO hebben in gezamenlijkheid een 

klachtenregeling opgesteld. Deze klachtenregeling wordt gecommuniceerd via de 
website van het RSV Breda. 

Doelen 2017. 

- Het samenwerkingsverband maakt een digitaal klachtenformulier dat door ouders en 
scholen gemakkelijk is in te vullen en stelt dit formulier via de website beschikbaar. 

4 Het samenwerkingsverband beschikt over een interne ondersteuningsorganisatie om de 

basisscholen te helpen met het toeleiden van leerlingen tot het speciaal (basis)onderwijs 

en het opstellen en uitvoeren van ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die in 
aanmerking komen voor extra ondersteuning. 

Bereikte doelen. 

- De ondersteuningsorganisatie heeft de omslag in denken gemaakt van ondersteuning 

aan ouders en kind naar ondersteuning aan school en leerkracht 

- De ondersteuningsorganisatie heeft de basisdienstverlening op een goede wijze 

uitgevoerd 

- Uit de evaluatiegesprekken blijkt  bij het personeel in de ondersteuningsorganisatie 

een hoge mate van betrokkenheid en wil om de ondersteuning te continueren 

- Ten behoeve van verzoeken om inzet van de ondersteuningsorganisatie is een web 

based systeem ingericht waarbij de scholen direct met de ondersteuningsorganisatie 
communiceren. Dit systeem werkt naar ieders tevredenheid 

Doelen 2017. 

- Zie eerder vermeld doel 5 bij de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 

5. Het samenwerkingsverband is onder andere ingericht om voor leerlingen die in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning een passend onderwijs aanbod te realiseren. 

Het samenwerkingsverband streeft er naar om binnen een termijn van 6 weken na afgifte 

beschikking of verklaring van de CTLV een antwoord te geven op die extra 
ondersteuningsbehoeften. 

Bereikte doelen. 

- Ten aanzien van het bereiken van dit doel kan onvoldoende worden gezegd omdat 
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hierop onvoldoende structureel is gemonitord. Incidenteel zijn zorgen door scholen en 

ouders gemeld. In de meeste gevallen had dit betrekking op het beschikbaar hebben 
van personeel om de ondersteuning uit te voeren. 

Doelen 2017. 

- In overleg met het scholenveld opstellen van een systeem om de tijdige 

beschikbaarheid van de juiste ondersteuning in beeld te krijgen. Mogelijk dat de 
netwerken-IB kunnen functioneren als een belangrijke bron van informatie. 

6. De CTLV handelt alle aanvragen voor een toelaatbaarheids- of een 

arrangementsverklaring af binnen de wettelijke termijnen, op voorwaarde dat de 
aanvraag aan de volledigheidseisen voldoet. 

Bereikte doelen. 

- Het systeem van digitale aanmelding ( Tommy)  is ontwikkeld en geïmplementeerd 

- Het systeem van digitale monitoring is eveneens voor alle scholen en besturen 

beschikbaar 

- De CTLV heeft gemiddeld binnen 4 weken na volledigheid van het dossier de 
aanvragen afgehandeld. 

Doelen 2017. 

- Het samenwerkingsverband past het digitale aanvraag systeem Tommy aan op de 

nieuwe arrangementen die worden ontwikkeld. 

7. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband werken vanaf 01-08-2016 met het format 

groeidocument op basis van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgericht 
arrangeren ( HGA) binnen de school. 

Bereikte doelen. 

- Het groeidocument is permanent in dialoog met het onderwijsveld ontwikkeld en 

bijgesteld 

- Voor alle leerlingenadministratiesystemen is het groeidocument beschikbaar 

gekomen 

- Van alle scholen en schoolbesturen is een rapport opgesteld omtrent de stand van 

zaken met betrekking tot de implementatie  van handelingsgericht werken binnen de 

school 

- Aan alle intern begeleiders en of schoolleiders is scholing aangeboden t.b.v. het 

handelingsgericht werken en het leren werken met het groeidocument en de 

implementatie de processen binnen het team. 

- Ten behoeve van het houden van het handelingsgerichte gesprek heeft het 

samenwerkingsverband een dialooginstrument HGW ontwikkeld en geïmple-
menteerd. 

Doelen 2017. 

- Inventarisatie  van de stand van zaken bij het scholenveld om zicht te krijgen op de 

aard en omvang van de ondersteuningsbehoeften. Een afvaardiging van het dagelijks 

bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband voeren hiertoe gesprekken 
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met het scholenveld. 

8. Het samenwerkingsverband beschikt over een dekkend netwerk van voorzieningen, zodat 

aan alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. 

Bereikte doelen. 

- Er is een projectopzet beschreven en alle directeuren en intern begeleiders zijn 

daarvan op de hoogte gesteld 

- De opzet van  project is in december 2016 bijgesteld en goedgekeurd door het DB en 

zal worden uitgevoerd in 2017 

Doelen 2017. 

- Actualiseren van de schoolondersteuningsprofielen de eerste maanden van 2017 

- Bestuurlijke besluiten nemen omtrent de aanpak van passend onderwijs op het niveau 

van de wijk 

- Uitvoering van het projectplan zodat eind 2017 inzicht is ontstaan in de mate waarop 

op wijkniveau sprake is van een dekkend netwerk en van de voorgenomen 
ontwikkelingen om dit verder in gezamenlijkheid te ontwikkelen. 

9. Het samenwerkingsverband heeft uitgewerkte ontwikkelagenda t.b.v. de afstemming 

onderwijs en jeugdzorg en een werkplan ten behoeve het opleveren van beleidsnotities die 
leiden tot gezamenlijk beleid. 

Bereikte doelen. 

- Het samenwerkingsverband heeft overeenstemming bereikt over het 

leerlingenvervoer naar SBO en SO en specifieke voorzieningen die als zodanig door 

het RSV Breda worden geoormerkt 

- Het samenwerkingsverband heeft een goede start gemaakt met betrekking tot de 

samenwerking leerplicht 

- Het samenwerkingsverband heeft een onderzoek gedaan naar de gemeentelijk 

ambities ten aanzien van het onderwijs aan asielzoekers, statushouders  en 

moelanders en dit gecommuniceerd naar de gezamenlijke gemeenten 

- Het samenwerkingsverband heeft overleg gevoerd met de gemeenten omtrent de 
afstemming jeugdzorg en de monitor van de uitvoering jeugdzorg. 

Doelen 2017. 

- Nadere afspraken met de gemeenten over de aansluiting jeugdzorg 

- Definitieve afspraken met de gemeenten over centralisering van de aansluiting 

jeugdzorg in het SBO en SO 

- Inzicht op de uitvoering jeugdzrog op basis van de jeugdmonitor uitgevoerd door de 

GGD in opdracht van de gemeenten 

- Afspraken met de gemeenten omtrent de verlening van vrijstelling van onderwijs of 

geregeld schoolbezoek zoals dat wettelijk is geregeld in artikelen 5 en 11 van de 

Leerplichtwet   

- Inzicht in het inkoopbeleid jeugdzorg van de  gemeenten in het 

samenwerkingsverband 

- Duidelijkheid over wat tot de onderwijszorg behoort en wat tot de jeugdzorg 

- Inrichten van een OPDC primair onderwijs, waarbij onderwijs en jeugdzorg in 
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gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid nemen voor die leerlingen waarvoor tijdelijk 

geen passende onderwijsplek is. 
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Hoofdstuk 3 Kwantitatieve gegevens 

 

3.0 Inleiding 

Het ministerie van OC&W heeft gedurende het schooljaar 2015-2016 de definitieve kengetallen 
kenbaar gemaakt. In deze worden de reeds bestaande tabellen uitgebreid met de 
teldatumgegevens van 01-10-2015, welke de basisvormen voor de bekostiging van het 
samenwerkingsverband voor het schooljaar 2016 -2017. 

 

3.1 Leerlingen primair onderwijs 

Leerlingen in het primair onderwijs 

Teldatum 01-10-2012 01-10-2013 01-10-2014 01-10-2015 

BaO 34.939 34.516 34.059 33.869 

SBO 791 771 740 676 

Percentage 2,21% 2,18% 2,13% 1,96% 

 

         

Op grond van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het aantal leerlingen in de 
basisscholen de laatste jaren is gedaald met 1,2% en 1,3%. De teldatum 01-10-2015 kent een daling 
van het aantal basisschoolleerlingen van 0,56%. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs daalt 
eveneens en het deelnemerspercentage SBO volgt deze trend.  

 

3.2  Leerlingen in het speciaal onderwijs 

 Jonger dan 8 jaar Ouder dan 8 jaar  

 SO Cat 1 SO Cat 2 SO Cat 3 SO Cat 1 SO Cat 2 SO Cat 3 Totaal 

2011 175 20 16 453 30 93 787 

2012 180 24 16 429 25 88 762 

2013 162 22 19 445 34 59 741 

2014 175 27 10 435 37 59 743 

2015 165 28 20 430 41 42 726 

SO Cat. : dit zijn bekostigingscategorieën 
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Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs de laatste 
twee schooljaren slechts in geringe mate afneemt. Het aantal lichamelijk gehandicapte leerlingen 
lijkt toe te nemen en het aantal meervoudig gehandicapte leerlingen neemt bij de leerlingen jonger 
dan 8 jaar toe en bij de  oudere leerlingen  af.  

 

Naast absolute aantallen kan ook een vergelijking gemaakt worden op basis van percentages van 
de regio in vergelijking tot de landelijke percentages. In onderstaande tabel is dit voor de laatste vijf 
schooljaren in kaart gebracht. 

 

Teldatum sbao so cat 1 so cat 2 so cat 3 so totaal 

2011 2,32% 1,74% 0,14% 0,30% 2,18% 

2012 2,21% 1,70% 0,14% 0,29% 2,13% 

2013 2,18% 1,72% 0,16% 0,22% 2,10% 

2014 2,13% 1,75% 0,18% 0,20% 2,14% 

2015 1,96% 1,72% 0,20% 0,18% 2,10% 

Landelijk 
% 2015 2,35% 1,27% 0,10% 0,18% 1,55% 

 

Het RSV Breda kende op de teldatum  01-10-2013,  348 leerlingen met een rugzakbekostiging. Bij de 
start van het schooljaar 2016 zijn er 275 leerlingen met een arrangement in de zware ondersteuning. 

Op grond van bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd dat het samenwerkingsverband 
wat betreft het deelnemerspercentage SBO  presteert op een niveau beneden het landelijke 
gemiddelde. Dit geldt echter niet voor de deelnemerspercentages SO. 
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Hoofdstuk 4 Financieel beleid 

 

4.0 Inleiding 

Uitgangspunt voor het financiële beleid is de meerjarenbegroting zoals die door het bestuur is 
vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van november 2014. Naar aanleiding van de 
kengetallen, de wens van de schoolbesturen  en de voorgenomen stappen in de doorontwikkeling 
van het samenwerkingsverband is in het bestuur het besluit genomen om de uitgangspunten voor 
de begroting 2016-2017 te continueren voor de maanden augustus tot en met december 2016 en 
vanaf januari 2017 wordt gestart met een  nieuwe aanvulling op het ondersteuningsplan en een 
begroting op het niveau van het kalenderjaar.  

Gedurende het schooljaar 2015-2016 heeft het RSV Breda in Afas een bekostigingssysteem 
geïmplementeerd aan de hand waarvan permanent alle variabele bekostiging, gekoppeld aan 
arrangementen zware ondersteuning en aan de TLV’s  zowel op schoolniveau als op bestuursniveau 
kan worden gemonitord. Tevens hanteert het samenwerkingsverband het programma  Vision 
waardoor permanent inzicht is in de verhouding tussen de baten en de lasten en voorspellingen 
kunnen worden gedaan ten aanzien van de liquiditeit en solvabiliteit.  

 

4.1 Uitgangspunten financieel beleid 

Het samenwerkingsverband kent een vereveningopdracht ten bedrage van ongeveer 2 mio en heeft 
tot het schooljaar 2020-2021 om deze doelstelling te behalen. Dit impliceert dat binnen het 
samenwerkingsverband permanent wordt gestuurd op: 

 Een adequate inzet van overhead om het bestuur en de werkvloer in continuïteit te 
ondersteunen. Een beleid gebaseerd op lean and mean draagt bij tot het maximaliseren van 
de inzet van middelen op de werkvloer; 

 Effectieve en efficiënte besteding van de middelen, zowel wat betreft de inzet in de 
basisondersteuning als ook de lichte en zware ondersteuning. Hiertoe hanteert het RSV 
Breda een pluriforme bekostigingsstructuur. 

 Stimuleren van extra ondersteuning binnen de basisscholen en  van terugplaatsingsbeleid 
SO-SBO/BAO en SBO- BaO; 

 Vermindering van de kosten van extra ondersteuning voor leerlingen die met extra 
onderwijsbehoeften in het basisonderwijs verblijven, door te arrangeren op basis van wat er 
voor de leerling nodig is; 

 Ontwikkeling van arrangementen tussen lichte en zware zorg in om een passend aanbod te 
realiseren in het reguliere basisonderwijs om daarmee uitstroom naar SBO en SO te 
voorkomen; 

 Ontwikkelen van een OPDC om in samenwerking met jeugdzorg leerlingen die tijdelijk geen 
passend aanbod krijgen, na ondersteuning  te re-integreren in de reguliere settings, 
eventueel met arrangement; 

  Verbreding van de structurele bekostiging van de schoolbesturen om lokaal zelfstandig en 
in samenwerking meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor thuisnabij passend 
onderwijs en maatwerk. 
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4.2 Consequenties begroting 2017 

Op grond van de reeds gemaakte beleidskeuzes, de beschikbare kengetallen en de te bereiken 
doelen worden consequenties voor de begroting 2017 benoemd , te weten: 

 Daling van  het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs ( van 740 naar 676 op 

opeenvolgende teldata) levert een besparing op in de kosten voor lichte ondersteuning van 

ongeveer € 255.000,-; 

 Daling  van het aantal te bekostigen leerlingen met een LGF-indicatie van 348 naar 275 met 

een arrangement zware ondersteuning levert eveneens een besparing op. De hoogte van 

deze besparing kan nog niet exact worden bepaald, maar bedraagt ruim € 200.000,-; 

 Het aantal leerlingen in het SO is op basis van de tellingen op de teldata niet gedaald, maar 

zelfs licht gestegen; 

 Inrichting van de CTLV op het niveau van het samenwerkingsverband en de bemensing van 

de commissie binnen de sub-regio’s leidt tot verhoging van de personele overheadkosten 

tot ongeveer € 350.000,-. In dit bedrag is echter ook de inleen van personeel verdisconteerd 

( ongeveer € 60.000,-) dat behoort tot de her-besteding in het kader van het tripartite-

akkoord, zodat kan worden gesteld dat het bedrag in de meerjarenbegroting dekkend is; 

 Voor de herbestedingsverplichting is 1,5 mio opgenomen in de meerjarenbegroting. De 

verplichtingen duiden op een inzet van personeel ter hoogte van ongeveer € 800.000; 

 Om de doelen, zoals opgenomen in dit aanvullend ondersteuningsplan, te kunnen 

realiseren zijn eveneens financiële middelen noodzakelijk. Hierbij wordt expliciet gedacht 

aan: 

 

Overdracht middelen lichte ondersteuning aan schoolbesturen  4,7 mio 

Overdracht middelen zware ondersteuning aan schoolbesturen 0,8 mio 

Arrangementen zware ondersteuning 1,5 mio 

Verfijning ondersteuningscontinuüm 0,8 mio 

Uitvoering ondersteuningsplan 0,12 mio 

Afstemming jeugdzorg 0,01 mio 

 

De bovenstaande feiten geven aanleiding tot het formuleren van de volgende voorlopige  
conclusies: 

 Er zijn voldoende middelen in de lichte ondersteuning beschikbaar om structureel, tot 

nader besluit, aan de schoolbesturen een substantiële financiële bijdrage over te dragen 

voor het borgen en ontwikkelen van de  basis- en de lichte ondersteuning binnen de school; 

 De transitie van de LGF-bekostiging naar een arrangementsbekostiging in de zware 

ondersteuning biedt voldoende beleidsruimte om aan alle leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften een arrangement te bieden; 

 De overheadkosten zijn in overeenstemming met de verwachtingen; 

 De herbestedingsverplichting biedt ruimte om aanvullende afspraken te maken omtrent de 

inrichting van de ondersteuningsorganisatie van het samenwerkingsverband; 

 Er zijn geen financiële belemmeringen om activiteiten uit te voeren die nodig zijn voor het 

bereiken van de inhoudelijke doelen voor het kalenderjaar 2017. 
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 Er is tot schooljaar 2020-2021 voldoende financiële ruimte om jaarlijks een substantieel 

bedrag ter beschikking te stellen om op het niveau van de sub-regio en de wijk het beleid 

ten aanzien van de inrichting van de extra ondersteuning te intensiveren. Hiertoe is in de 

meerjarenbegroting een voorziening opgenomen. De beleidskaders worden hiertoe door 
het dagelijks bestuur in de nabije toekomst geformuleerd. 

 


