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Inleiding 

In januari 2017 heeft het bestuur van het RSV 

Breda PO 30-03 de aanvulling op het 

ondersteuningsplan vastgesteld. Het bestuur 

heeft zich afgelopen schooljaar gebogen over 

de vraag: “Op welke wijze moet het samen-

werkingsverband koers varen om voor de 

toekomst een solide basis te vormen, waarbij 

voor zoveel mogelijk leerlingen een passend 

onderwijs aanbod kan worden gerealiseerd?”. 

“En dit het liefst zo thuisnabij mogelijk met de 

middelen die het samenwerkingsverband 

beschikbaar heeft. ” Hierbij is de 

samenwerking met onder andere de 

gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de 

jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de 

leerplicht van groot belang. 

 In deze samenvatting worden de belang-

rijkste beleidsvoornemens met u gedeeld die 

betrekking hebben op de doorontwikkeling 

van het samenwerkingsverband. Zij die meer 

willen weten dan in deze samenvatting is 

opgenomen, kunnen de website van het SWV 

(www.rsvbreda.nl) raadplegen. De volledige 

versie van het plan is op deze website 

geplaatst. 

 

Doorontwikkeling van het samenwerkings-

verband 

Het bestuur heeft ten behoeve van de door-

ontwikkeling van het samenwerkingsverband 

beleidsvoornemens geformuleerd ten aanzien 

van de volgende thema’s, te weten: 

1. Versterking van de interbestuurlijke 

samenwerking 

2. Eenduidige allocatie van de middelen 

3. Verfijning van het ondersteunings-

continuüm 

4. Afstemming op de taken van de 

Commissie Toelaatbaarheidsverkla-

ringen ( CTLV) 

5. Doorontwikkeling van de ondersteu-

ningsorganisatie 

6. Verantwoording van de inzet van de 

ondersteuningsmiddelen en 

kwaliteitsbeleid 

7. Maatwerk op sub-regionaal niveau ter 

versterking van het dekkend netwerk. 

In het onderstaande worden deze thema’s 

nader uitgewerkt waarbij zo concreet 

mogelijk wordt aangegeven wat dit gaat 

betekenen voor de deelnemers in het 

samenwerkingsverband. 

 

Ad 1. Versterking van de interbestuurlijke 

samenwerking 

De besturen zijn ervan overtuigd dat passend 

onderwijs alleen maar kan slagen als de 

schoolbesturen achter de afgesproken koers, 

werkwijze en inrichting van het samenwer-

kingsverband staan en bereid zijn om met 

elkaar samen te werken. Dit veronderstelt dat 

de schoolbesturen naar elkaar het beleid van 

het samenwerkingsverband uitdragen maar 

ook naar hun eigen scholen, ouders en (G)MR-

en. Concreet betekent dit dat besturen de 

afspraken die zijn gemaakt naar hun eigen 

geledingen uitspreken, er voor zorgen dat die 

in de praktijk worden uitgevoerd en zij elkaar 

aanspreken wanneer deze afspraken niet 

goed worden nagekomen. 
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Ad 2. Eenduidige allocatie van de middelen 

Het samenwerkingsverband kiest voor een 

gedifferentieerd systeem voor het toekennen 

van middelen. Sommige middelen gaan 

structureel naar de schoolbesturen om zelf de 

eigen ondersteuning binnen de basisscholen 

te verbeteren of op niveau te houden en om 

lichte ondersteuning aan leerlingen te 

verzorgen. Dit noemen we bestuursmodel. 

Andere middelen komen alleen beschikbaar 

als een leerling in aanmerking komt voor een 

arrangement of een toelaatbaarheidsver-

klaring sbo of so. Dit is het zogenaamde 

leerlingen model. Tenslotte worden er ook 

middelen besteed aan het structureel inzetten 

van deskundigheid die voor alle scholen 

beschikbaar is. Dit heet het expertise model.  

Het bestuur hecht eraan om deze 

verschillende modellen naast elkaar te 

gebruiken omdat daarmee recht wordt 

gedaan een de verschillende verantwoorde-

lijkheden en gestuurd kan worden op een 

effectieve en efficiënte besteding van 

middelen. Ten aanzien van de bekostiging van 

arrangementen en toelaatbaarheids-

verklaringen geldt in het samenwerkings-

verband een collectieve solidariteit, zodat 

nooit gezegd kan worden dat een leerlingen 

de extra ondersteuning niet kan krijgen 

omdat ‘het geld op is”. 

 

Schoolbesturen ontvangen structureel 

middelen lichte- en zware ondersteuning om 

de basisondersteuning en de lichte 

ondersteuning uit te voeren. Tevens wordt 

van de schoolbesturen verwacht dat zij 

preventief handelen ten aanzien van 

leerlingen die mogelijk in aanmerking komen 

voor extra ondersteuning met een aan 

speciaal onderwijs verwante problematiek. 

 

Ad 3. Verfijning ondersteunings-

continuüm 

Met de huidige inrichting van het 

ondersteuningscontinuüm zijn er mogelijk 

leerlingen die toch niet dat passend aanbod 

krijgen zoals bedoeld. Dit heeft ertoe geleid 

dat het bestuur meer mogelijkheden wil 

creëren om extra ondersteuning beschikbaar 

te krijgen. Mede om thuiszitters te 

voorkomen gaat het samenwerkingsverband 

werken met observatieplaatsen in zowel de 

basisscholen als de speciale (basis)scholen. 

Deze observatieplaatsen maken het mogelijk 

om gedurende drie maanden in kaart te 

brengen welke ondersteuningsbehoeften een 

leerling heeft en waar dat het beste kan 

worden verzorgd. Ook gaat het samen-

werkingsverband meerdere arrangementen 

ontwikkelen voor leerlingen met behoeften 

die vallen tussen lichte en zware 

ondersteuning. Zo komen er onder andere 

arrangementen voor zieke leerlingen, maar 

ook voor kinderen die thuis zitten of dreigen 

thuis te komen zitten, voor hoogbegaafde 

leerlingen met een bijkomende problematiek 

en hoogsensitieve kinderen. Schoolbesturen 

kunnen er gezamenlijk voor kiezen om voor 

deze leerlingen tussenvoorzieningen in te 

richten op basis van clustering van 

arrangementen. Tevens komt er voor het 

speciaal basisonderwijs de mogelijkheid om 

een aanvullend arrangement aan te vragen 

voor geplaatste leerlingen die extra onder-

steuning nodig hebben op bijvoorbeeld 

gedrag of het leren van de basisvaardigheden. 

Tenslotte kunnen schoolbesturen in overleg 

met het bestuur van het samenwerkingsver-

band het initiatief nemen om een outreach- of 

integratie-voorziening so in te richten. Met 

een dergelijke voorziening kan speciaal 

onderwijs meer thuisnabij worden 

aangeboden en kan sociale integratie voor die 

leerlingen mogelijk beter worden 

gerealiseerd. 
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Ad 4. Afstemming taken CTLV 

Mede vanwege de verfijning van het onder-

steuningscontinuüm en de geluiden vanuit 

het veld om bureaucratie en administratieve 

last te verminderen heeft het bestuur nieuwe 

afspraken gemaakt omtrent de taken van de 

Commissie voor Toelaatbaarheidsver-

klaringen. Concreet betekent dit dat de CTLV 

ook de bevoegdheid krijgt om beslissingen te 

nemen over de toekenning van observatie-

plaatsen en de te ontwikkelen arrangementen 

tussen lichte en zware ondersteuning. De 

CTLV mag op basis van de inhoud van het 

groeidocument de duur bepalen van een TLV 

of een arrangement binnen de kaders van de 

wettelijke verplichtingen. Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de werkdruk door 

vermindering van de frequentie voor 

aanvraag verlenging TLV of arrangement. 

 

In het schooljaar 2016-2017 start de CTLV als 

pilot een nieuwe procedure om alle aanvragen 

verlenging TLV in het speciaal(basis)onderwijs 

te beoordelen. Deze nieuwe procedure moet 

bij de betreffende scholen nadrukkelijk leiden 

tot minder administratieve druk. 

 

Ad 5. Doorontwikkeling van de onder-

steuningsorganisatie 

Het bestuur van het RSV Breda kiest er voor 

om tot 2020-2021 een ondersteunings-

organisatie te hebben waarbij zowel 

deskundigheid voor lichte als voor zware 

ondersteuning kan worden aangevraagd. 

Deze ondersteuningsorganisatie voert de 

basisdienstverlening uit zoals het begeleiden 

van een aanvraag bij de CTLV, 

procesbegeleiding op basisscholen t.b.v. 

leerlingen met een arrangement, onder-

steuning bij schakelmomenten etc. Deze 

basisdienstverlening wordt aangestuurd en 

bekostigd door het samenwerkingsverband. 

Daarnaast kunnen schoolbesturen voor alle 

overige preventieve en curatieve activiteiten 

de gewenste dienstverlening zelf inkopen, 

binnen of buiten het RSV Breda, op basis van 

de middelen die zij vanuit het samenwer-

kingsverband structureel ontvangen. 

 

Ad 6. Verantwoording inzet onder-

steuningsmiddelen en kwaliteitsbeleid 

Het is in de Wet Passend Onderwijs opgeno-

men dat besturen verantwoording afleggen 

over de kwaliteit van het onderwijs en de 

ondersteuning aan leerlingen. Hierbij hoort 

ook het verantwoorden van de bereikte 

kwaliteit en de inzet van de middelen die door 

het RSV Breda ter beschikking zijn gesteld. 

 

De bovenbestuurlijke afspraken vragen om 

monitoring en periodieke toetsing zodat op 

basis van gegevens beleid kan worden 

bijgesteld. Daarom gaat het RSV Breda een 

format ontwikkelen om de bovenbestuurlijke 

afspraken en de inspectie-indicatoren te 

monitoren. Daarnaast maakt het bestuur 

beleid om binnen het samenwerkingsverband 

te gaan werken met audits, intervisie en 

overleg over de monitorresultaten. 
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Ad 7. Maatwerk op sub-regionaal niveau 

In het samenwerkingsverband worden drie 

sub-regio’s onderscheiden. De gezamenlijke 

besturen hebben de opdracht om zo 

thuisnabij mogelijk voor alle leerlingen een 

passend onderwijsaanbod te realiseren. De 

verfijning van het ondersteuningscontinuüm 

kan daarbij van dienst zijn door gezamenlijk 

afspraken te maken omtrent de inzet van 

expertise, het clusteren van arrangementen 

tussen lichte en zware ondersteuning en het 

eventueel organiseren van outreach- en 

integratievoorzieningen so. Inmiddels heeft 

elke sub-regio een eigen coördinator 

benoemd om het beleid van het RSV Breda op 

maat te laten landen. Elke sub-regio maakt op 

basis van de afspraken binnen het samenwer-

kingsverband een eigen werkplan. 

 

Tenslotte 

Het aantal leerlingen in het speciaal 

basisonderwijs daalt. Echter het 

deelnemerspercentage speciaal onderwijs 

blijft redelijk stabiel en net iets boven de 

landelijke gemiddelden. Het aantal leerlingen 

met een arrangement in de basisscholen is 

ten opzichte van 2013 met 20% gedaald. 

Het RSV Breda heeft de afgelopen jaren 

financieel een behouden beleid gevoerd. Dit 

heeft ertoe geleid dat het bestuur het besluit 

heeft genomen dat de overdracht van de 

middelen lichte ondersteuning ( € 139, - per 

leerling) aan de schoolbesturen structureel is. 

In het kalenderjaar 2017 worden opnieuw 

extra middelen zware ondersteuning (€ 23,62 

per leerling overgedragen en ontvangen de 

besturen een tegemoetkoming in de 

salariskosten van de coördinator van de sub-

regio. 

 Daarnaast heeft het bestuur voor de 

komende vijf jaren jaarlijks een bedrag van 

€875.000, - gereserveerd om de 

ondersteuningsstructuur op sub-regionaal en 

wijkniveau te intensiveren. Het opnieuw 

opstellen van de schoolondersteunings-

profielen vormt hierbij de basis om met elkaar 

vanuit de werkvloer de juiste dialoog te 

voeren. 

Een en ander wordt in de maand februari 

uitgewerkt in een werkplan 2017. 

 

 

 

 

 

 


