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Uitgangspunten   
RSV Breda 

 

• Leerlingen in principe naar reguliere basisschool, zoveel 
mogelijk thuisnabij 

• Hoogwaardig niveau van basisondersteuning 

• Inrichten dekkend netwerk op basis van kansen, 
mogelijkheden en oplossingen 

• Behoud en ontwikkelen van kennis, kunde en 
vaardigheden 

 



Uitgangspunten   
RSV Breda 

• Professionele ontwikkeling van leraren 

• Communicatie met ouders/verzorgers tevens t.a.v. 
ervaringsdeskundigheid bij zoeken naar 
handelingsgerichte oplossingen 

• Aandacht voor signalering en preventie van 
onderwijsbelemmeringen 

• Vraag gestuurd werken 

• Efficiënte en effectieve organisatiestructuur – middelen 
naar de werkvloer 

• Intensieve samenwerking met ketenpartners 



Kengetallen 

• Financieel: vereveningsopdracht  € 2,1 mio 

• Aantal leerlingen met arrangement  zware 
ondersteuning 279 ( was 380) 

• Deelnemerspercentages  
– SBO: 1,96% ( 2,35%) 

– SO Categorie 1: 1,72% ( 1,27%) 

– SO Categorie 2: 0,20% ( 0,10%) 

– SO Categorie 3: 0,18% ( 0,18%) 

– SO totaal: 2,10% ( 1,55%) 

 

 



Doorontwikkeling 

• Versterking interbestuurlijke samenwerking 

• Verfijning ondersteuningscontinuüm 

• Afstemming taken CTLV 

• Ondersteuningsorganisatie 

• Verantwoording inzet middelen en 
kwaliteitsbeleid 

• Maatwerk op sub-regionaal niveau 



        Cultuur van samenwerken 
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  Allocatie middelen  

• Hybride systematiek: 

– Bestuursmodel 

– Expertisemodel 

– Leerlingenmodel 



Uitwerking 

Onderdeel Middelen Model 

Plaatsing SBO LO Leerlingenmodel CS 

Lichte zorg in BaO LO Bestuursmodel  

Plaatsing SO ZO Leerlingenmodel CS 

Arrangementen ZO ZO Leerlingenmodel CS 

Inzet ondersteunings org. ZO Expertisemodel 

Aanvullend ZO ZO Leerlingenmodel 
Expertisemodel 
Bestuursmodel  



Inzet middelen 2017 

Begroting 2017 Bedragen in miljoen 

Overdracht midden 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 

Intensivering onderwijsondersteuning 0,87 mio 

Uitvoering ondersteuningsplan 0,12 mio 

Organisatiekosten 0,47 mio 

Aanvullende bekostiging SBO 0,06 mio 

Bekostiging SO 8,1 mio 

Ondersteuningsorganisatie ( Flexinos/Kec) 0,87 mio 



            Ondersteuningscontinuüm 
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       Ondersteuningscontinuüm 

• Basisondersteuning in het BAO 

• Basisondersteuning plus arrangement LO 

• SBO plaatsing 

• Individueel arrangement ZO in het BaO 

• Individueel arrangement ZO in het SBO 

• Plaatsing SO ( plus arrangement Jeugdzorg, 
WVZ en WLZ 

( discussie over de toekomstige positionering SBO) 

 



Toevoegingen 

• Observatieplaatsen BAO, SBO en SO op basis 
van arrangement 

• Outreach- of integratievoorzieningen SO op 
basis van interbestuurlijk overleg ( satelliet SO) 

• Uitbreiding palet arrangementen tussen LO en 
ZO 

• Tussenvoorzieningen tussen LO en ZO – 
ontwikkelen in dialoog met werkveld op basis 
van clustering van individuele arrangementen 

• Mogelijk inrichting OPDC ( orthopedagogisch 
didactisch centrum) 

 
 

 



Taken CTLV 

• Toekennen TLV ten behoeve van plaatsing 
SBO en SO 

• Toekenning observatieplaatsen BAO, SBO en 
SO 

• Bepalen van de duur van de TLV of het 
arrangement binnen de bandbreedte van de 
wettelijke verplichtingen. 



           Ondersteuningsorganisatie 

 

 Structurele organisatie RSV Breda  

 

 

Tijdelijk organisatie op basis van herbestedings-
verplichting 



  Ondersteuningsorganisatie 

• Hybride organisatiestructuur ( RSV en bevoegd 
gezag) 

• Deskundigheid op gebieden LO en ZO om te 
kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen: 
– Inrichting voortraject 
– Het proces van extra ondersteuning aan de leerling 
– Het schakelen van leerlingen in de overgang 

voorschool- basisschool en basisschool – voortgezet 
onderwijs 

• Schoolbesturen ontvangen middelen LO en ZO om 
overige preventieve en curatieve diensten in te kopen 

 



Verantwoording 

 

   

            

        

Middelen RSV 
Financieel, 

expertise, kennis 

 

Kwaliteit  

faciliteren verantwoorden 



Verantwoording  
en kwaliteitsbeleid 

• Audits 

• intervisie 

• Inter- en intrabestuurlijke dialoog 

• Format financiële verantwoording 

• Format kengetallen in overeenstemming met 
inspectiekader 



Maatwerk sub-regio 

Bestuur RSV Breda: 

- kaderstellend ( visie, missie, doelen) 

- algemeen beleid (ondersteuning, financiën, 
personeel, medezeggenschap) 

- afstemming aanpalende beleidsterreinen als 
jeugdzorg 

 

 



Maatwerk sub-regio 

Sub-regio’s: 

•  Behoud van het goede en maatwerk 

• Operationalisering beleid RSV Breda 

• Implementatie algemeen beleid 

• Afstemming lokale context 



Maatwerk sub-regio 

Concretisering: 
• Per sub-regio een coördinator 
• Besluiten over boven-bestuurlijke inzet middelen 

LO 
• Besluiten t.a.v. clusteren arrangementen tussen 

LO en ZO 
• Besluiten over organiseren van outreach- en/of 

integratievoorzieningen 
• Besluiten over intensivering ondersteunings-

continuüm 
 



Programma 2017 (1) 

• Format verantwoording inzet financiële 
middelen 

• Kwaliteitsbeleid en format kengetallen, 
monitor ouderbetrokkenheid en monitor 
Tommy 

• Proces dekkend netwerk ( SOP’s) 

• Ontwikkeling arrangementen 

• Jaarverslag CTLV 

 

 



Programma 2017 (2) 

• Beleid OPDC 

• Beleid ondersteuningsorganisatie 

• Digitaal klachtenformulier 

• Aansluiting voorschool op vroegschool 

• Beleid outreach en integratievoorzieningen 

• Positionering SBO 

• Regionale aanpak thuiszitters 

• Onderzoek HSP i.s.m. KU Leuven 

 



Vragenrondje 

  




