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Voorwoord 

Voor u ligt het ondersteuningsplan 2018-2020 van het samenwerkingsverband passend onderwijs Dor-

drecht. Het is alweer het derde ondersteuningsplan. We ervaren dat ontwikkelingen zo snel gaan, dat 

we het niet willen schrijven voor een langere periode. We willen de vinger aan de pols houden en 

vooral: inzetten op verdergaande verbeteringen van wat “Passend Onderwijs” wordt genoemd.  

In Dordrecht vormen de samenwerkingsverbanden passend primair en passend voortgezet onderwijs 

een werkorganisatie. Daarom schrijven we ook een ondersteuningsplan, omdat we werken met een-

zelfde missie en visie, eenzelfde uitwerking daarvan en eenzelfde beleid. Wat we ermee voorstaan is 

de doorgaande lijn van zorg; het liefst van de VVE-instellingen tot en met het mbo (0 tot 23 jaar). Er is 

een directeur-bestuurder en eenzelfde structuur van de beide samenwerkingsverbanden. Slechts de 

financiën zijn gescheiden. Die scheiding is dan ook zichtbaar in het desbetreffende hoofdstuk. 

De afgelopen jaren “passend onderwijs” hebben een grote omslag te weeg gebracht: van het formu-

leren van problemen en die vervolgens door anderen te laten oplossen naar het formuleren van een 

ondersteuningsbehoefte, het vinden van een passend arrangement van onderwijs en jeugdhulpverle-

ning en het deels zelf uitvoering geven aan arrangementen (al dan niet met expertise van buiten de 

scholen). De discussies in en met scholen gaan nu over heel andere dingen dan vier jaar geleden. Op 

deze weg willen we voortgaan. Scholen, schoolbesturen ook veel meer betrekken bij de grote lijnen 

(welke centrale ontwikkeling willen we in Dordrecht zien: meer opvang van leerlingen in (V)SO of juist 

veel inclusiever gaan denken? We willen de scholen en schoolbesturen meer betrekken bij de financi-

ele consequenties van het beleid. Idealen en mooie woorden willen we meer dan voorheen omzetten 

in krachtige daden, ook op financieel gebied. 

De samenwerking met de zorgpartners en gemeenten is belangrijk voor de uitvoering van passend 

onderwijs. Passend onderwijs is echt meer dan alleen maar onderwijs. Samen met de gemeente wer-

ken we hard aan de verbinding van de sociale wijkteams aan de ene kant en de ondersteuningsteams 

in de scholen en het loket van het samenwerkingsverband aan de andere kant. Deze samenwerking 

van onderwijs en gemeenten moet voor leerlingen die dit nodig hebben, langs een weg van integraal 

arrangeren, leiden tot geïntegreerde onderwijs-zorgarrangementen.  

Alles bij elkaar moet leiden tot een onderwijs-zorgaanbod aan alle jongeren in Dordrecht die daardoor, 

overeenkomstig hun capaciteiten en mogelijkheden deel leren te nemen aan de samenleving 

Dit ondersteuningsplan biedt meer dan voldoende basis om het verder uitbouwen van Passend On-

derwijs in onze stad met veel vertrouwen tegemoet te zien! 

 

 

 

Yvette van Hoof-Imbos 

Directeur-bestuurder samenwerkingsverbanden 

Passend Primair en Passend Voortgezet Onderwijs 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

 Passend onderwijs heeft in iedere school een ander gezicht gekregen. Het ondersteuningsaanbod laat 

per school behoorlijke verschillen zien. Naast de individuele arrangementen zijn er schoolarrangemen-

ten ontstaan. We willen deze schoolarrangementen verder ontwikkelen, omdat met dit soort arrange-

menten veel beter dan met individuele arrangementen de ondersteuningsstructuur van de school op 

een hoger plan kan worden gebracht. Individuele arrangementen beogen de ontwikkeling van leer-

lingen, schoolarrangementen de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur van de school, waarvan 

indirect leerlingen wel weer profiteren. De komende twee jaren willen we ook inzetten op groepsar-

rangementen: arrangementen voor groepen leerlingen van wie de ondersteuningsbehoefte min of 

meer gelijk is en/of leerlingen die gebaat zijn bij een bepaalde aanpak. 

De expertise van het SBO en (V)SO is in voorkomende gevallen naar de reguliere scholen gegaan. Het 

loslaten van de criteria en het in plaats daarvan uitgaan van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen, 

leidde ertoe dat de hulp van het SBO en (V)SO werd ingeroepen bij het formuleren van die ondersteu-

ningsbehoefte. Het samenwerkingsverband eist ook dat de beoogde uitvoerder van een arrangement, 

waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig is, betrokken wordt op de aanvraag voor die toelaat-

baarheidsverklaring. Daarmee willen we bereiken dat het onderwijs zo passend mogelijk wordt ge-

maakt voor leerlingen en geen aspect van de ondersteuningsbehoefte onderbelicht blijft.  

De begeleiders passend onderwijs ondersteunen IB-ers, zorgcoördinatoren en het ondersteunings-

team in de scholen. De afgelopen twee jaren bleek dat er ook behoefte was aan andere expertise dan 

die van BPO-ers. Daarom werden orthopedagogen aangesteld.  

Passend onderwijs gaat over alle leerlingen die in Dordrecht naar het onderwijs gaan en heeft betrek-

king op reguliere en specialistische onderwijsvoorzieningen die kunnen bijdragen aan een succesvolle 

schoolloopbaan. We willen nog steeds de basisondersteuning verder verhogen. We willen een zo pre-

ventief mogelijke extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Kortom: in scholen moet 

het onderwijsleerproces zo adaptief mogelijk zijn ingericht.  

Om een integrale indicering te bewerkstelligen en uitvoering te geven aan de gedachte: “één kind – 

één plan” is de afgelopen twee jaren nauw samengewerkt met de gemeente Dordrecht (Drechtste-

den). Wat we beogen is een integraal aanbod van onderwijs en jeugdhulpverlening. 
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HOOFDSTUK 2  MISSIE EN VISIE 

2.1 Missie  

De missie van de samenwerkingsverbanden luidt: 

Het SWV heeft als missie om via ondersteuning op kennis, professionalisering en middelen te realise-

ren dat de scholen in Dordrecht in staat zijn om met elkaar te borgen dat elke Dordtse leerling binnen 

een pedagogisch sterk schoolklimaat het onderwijs en de ondersteuning krijgt, die nodig is om zich 

volledig te kunnen ontplooien.  

2.2 Visie  

De samenwerkingsverbanden streven ernaar om in nauwe samenwerking met de scholen in de regio 

te komen tot een werkstructuur waarin aandacht is voor elke jongere. Hierbij gaan wij ervan uit dat de 

basisondersteuning in scholen op orde is. Daar voegen we wel de ambitie aan toe dat op de langere 

termijn het effect van de samenwerkingsverbanden is dat het niveau van ondersteuning in scholen zal 

stijgen tot op het niveau dat elke jongere de optimale ondersteuning mogelijk krijgt. 

Dit is haalbaar aangezien alle scholen gezamenlijk in principe antwoord kunnen geven op alle onder-

wijs (ondersteunings-) vragen in de regio. Hierbij vinden wij dat passend onderwijs vertrekt vanuit de 

talenten en mogelijkheden van leerlingen en actief zoekt naar een passend aanbod voor hen. Dit pas-

send aanbod moet ertoe leiden dat alle leerlingen in de regio uitzicht hebben op een ongehinderde 

schoolloopbaan. Leerlingen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij voortdurend overeenkomstig hun 

capaciteiten en mogelijkheden onderwijs kunnen genieten. Dit vergt vloeiende overgangen tussen de 

verschillende onderwijsvormen, niet alleen vanuit het PO naar het VO en vanuit het VO naar het ver-

volgonderwijs, maar ook tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen. Om dit te bereiken zullen 

het (voortgezet speciaal) onderwijs, jeugdhulp en de zorg de jongere integraal moeten ondersteunen. 

2.3 Kernwaarden 

De samenwerkingsverbanden PPO en PVO Dordrecht stellen de volgende kernwaarden centraal om 

hun identiteit vorm te geven: 

 Denken vanuit mogelijkheden 

Binnen de samenwerkingsverbanden wordt ons handelen bepaald door de zienswijze dat we denken 

vanuit de mogelijkheden van leerlingen. Scherp neergezet: we willen geen problemen oplossen (nega-

tieve insteek), maar kansen bieden (positieve insteek). Dat vergt creativiteit van scholen. Het samen-

werkingsverband wil de scholen daarbij ondersteunen. 

 Ouders in hun kracht 

Handelingsgericht werken brengt met zich mee dat scholen en ouders gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor het realiseren van de randvoorwaarden waaronder een kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en de opvoeding van hun kind, scholen 

zijn verantwoordelijk voor het realiseren van (passend) onderwijs. Bij ondersteunings- en verwijzings-

trajecten worden ouders gezien als volwaardig pedagogisch en educatief partner.  
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 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk om daadkrachtige en besluitvaardige samenwer-

kingsverbanden te vormen. Zij delen verantwoordelijkheden met elkaar en spreken elkaar hier ook op 

aan. 

De eindverantwoordelijkheid voor het bieden van kwalitatief goed(passend) onderwijs ligt bij de indi-

viduele schoolbesturen die vallen onder het samenwerkingsverband. Samenwerken impliceert echter 

automatisch dat men bereid moet zijn om een deel van de eigen autonomie in te leveren, teneinde te 

komen tot afstemming over bundeling van de krachten.  

De samenwerkingsverbanden creëren de randvoorwaarden, waaronder het organiseren van de route 

van ondersteuningstoewijzing, het faciliteren van arrangementen in de scholen waarmee het niveau 

van de basisondersteuning verhoogd kan worden en het maken van bindende afspraken over (de out-

put van) basisondersteuning. De borging van de schoolarrangementen in de ondersteuningsstructuur 

van de scholen is de taak van de individuele scholen, daartoe gefaciliteerd door de schoolbesturen. 

 Betrouwbaar en herkenbaar 

De samenwerkingsverbanden vormen een betrouwbare en herkenbare werkorganisatie. Kenmerkend 

zijn transparantie in procedures, het nemen van verantwoordelijkheid en onderhouden van korte lij-

nen naar ketenpartners (ouders, speciaal onderwijs, gemeenten, jeugdzorg etc.). Onze positie als sa-

menwerkingsverbanden is herkenbaar gedefinieerd binnen de domeinen onderwijs en jeugdzorg. 

 Gericht op samenwerking/leren van elkaar   

De samenwerkingsverbanden willen op basis van samenwerking met en tussen schoolbesturen en ke-

tenpartners hun doelstellingen realiseren. Om die reden werken de samenwerkingsverbanden in één 

werkorganisatie samen met elkaar, met de gemeente Dordrecht, met partijen in de jeugdhulpketen 

en met de omringende samenwerkingsverbanden. Daarmee moet de doorgaande lijn van zorg worden 

gediend. 

Samenwerking tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs levert meerwaarde op. Maar ook 

een verbinding met de peuterspeelzalen levert meerwaarde op. Daardoor is het mogelijk extra onder-

steuning preventiever in te zetten. En een preventief aanbod van extra ondersteuning om aan de on-

dersteuningsbehoeften te voldoen leidt tot een minder zware vorm van begeleiding en hulpverlening 

in een later stadium. 

Samenwerking maakt het mogelijk te leren van elkaar. Expertise van de ene school wordt geïmple-
menteerd in de andere school. Maar ook de expertise vanuit de jeugdhulpketen kan soms worden 
geïmplementeerd in scholen.   
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HOOFDSTUK 3  Ambities van het samenwerkingsverband 

3.1 Het verhogen van het niveau van basisondersteuning   

De basisondersteuning op scholen moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen hun schoolcarri-

ère in het reguliere onderwijs doorlopen. Hoe beter de basisondersteuning hoe lager het verwijzing 

percentage naar speciaal onderwijs. Een zo laag mogelijk verwijzingspercentage is echter geen doel op 

zich voor het samenwerkingsverband. Dit percentage geeft namelijk alleen een eerste indicatie van 

het effect van de inzet van het samenwerkingsverband. Het landelijk verwijzings-percentage vormt 

daarbij een richtsnoer. 

Onderwijskwaliteit en basisondersteuning staan met elkaar in verband. Het samenwerkingsverband is 

niet verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, maar probeert wel via de toekenning van middelen 

lichte ondersteuning schoolbesturen te ondersteunen om de basisondersteuning te verhogen tot bo-

ven het niveau dat in het onderzoekskader van de onderwijsinspectie vraagt. Schoolarrangementen 

en de inzet van expertise van het SBO en (V)SO in de reguliere scholen zijn middelen om vanuit het 

samenwerkingsverband het niveau van basisondersteuning te verhogen.  

Met behulp van de door schoolbesturen georganiseerde audits zal de ontwikkeling van de basisonder-

steuning worden gevolgd1.  

Ambitie 1 Het samenwerkingsverband streeft naar een steeds hoger niveau van basisondersteu

  ning. 

Ambitie 2 Het samenwerkingsverband wil een kwaliteitscyclus realiseren in en met de scholen. 

Daarom zal het samenwerkingsverband aan gaan sluiten bij de audits van de school-

besturen om de ontwikkeling van de basisondersteuning vast te kunnen stellen. 

De actuele stand van zaken wat betreft het niveau van de basisondersteuning staat in het document 

schoolondersteuningsprofiel waarover elke school moet beschikken. 

Ambitie 3 Het samenwerkingsverband gaat opnieuw een inventarisatie maken van het niveau 

  van de basis-ondersteuning in de scholen. Het in 2016 door de samenwerkingsver- 

  banden opgestelde format waarmee de basisondersteuning kan worden beschreven, 

  zal nog eens kritisch worden bekeken en waar nodig worden aangepast 

3.2  Passend onderwijs in de klas! 

Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat passend onderwijs in scholen gebeurt. De wet op pas-

send onderwijs vraagt van schoolbesturen dat zij de scholen voldoende faciliteren om invulling te ge-

ven aan de geest van de wet. Met name de factoren eigenaarschap en meesterschap moeten kunnen 

worden gerealiseerd door het beleid van de schoolbesturen. 

Een schooldirecteur moet binnen de bestuurlijke kaders van het eigen schoolbestuur en het samen-

werkingsverband richting geven aan de veranderingen die passend onderwijs bij leerlingen met een 

ondersteuningsvraag met zich meebrengt. 

Leerkrachten moeten eigenaarschap voelen van de onderwijsprocessen in hun klas. Bovendien ver-

wachten we dat leerkrachten een breed handelingsrepertoire hebben zodat ze adequaat kunnen om-

gaan met verschillen in onderwijs- en ondersteuningsbehoefte binnen groepen leerlingen. 

                                                           
1 Zie ook hoofdstuk 11, paragraaf 1 
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Het streven is dat leerkrachten daarmee “in hun kracht” komen en daardoor weten hoe zij passend 

onderwijs steeds beter vorm kunnen geven. Achterliggende gedachte is dat leerkrachten hun leer-

lingen kennen en samen met ouders het best kunnen inschatten welke ondersteuning voor leer-

lingen nodig is om goed te kunnen functioneren in hun eigen school.  

Ambitie 4 Het samenwerkingsverband wil passend onderwijs in de klas brengen door middelen 

  zo in te zetten dat leerkrachten steeds beter in staat zijn de extra ondersteuning aan 

  hun leerlingen vorm te geven. 

3.3 Het versterken van de ondersteuningsteams in de scholen. 

Met de invoering van passend onderwijs in Dordrecht werd van scholen creativiteit gevraagd bij het 

ontwikkelen van ondersteuning passend bij de behoefte van leerlingen en de expertise die daarvoor 

nodig is. Anno 2018 kunnen we vaststellen dat er veel creatieve oplossingen zijn bedacht. De professi-

onaliteit van het ondersteuningsteam in de school staat centraal. Dit team moet, op basis van het 

geheel van stimulerende en belemmerende factoren, in staat zijn de ondersteuningsbehoefte te for-

muleren en daar een passend arrangement bij te zoeken. Het team wordt hierin versterkt door de 

inzet van BPO-ers en orthopedagogen vanuit het samenwerkingsverband, maar ook door de Ouder-

Kind coach vanuit het sociale wijkteam. Ook hebben de IB-ers en zorgcoördinatoren, die de spil vormen 

van de ondersteuningsteams in de scholen een contactpersoon in het samenwerkingsverband, waar-

mee overleg gevoerd kan worden. 

Het doel om het loket van het samenwerkingsverband uitsluitend nog procedureel te laten beoor-

delen (geformuleerd in het eerste ondersteuningsplan), komt met bovenstaande toch dichterbij. We 

zetten deze stip nog eens op de horizon. 

Ambitie 5 Met ingang van 01-08-2020 is de professionaliteit van het ondersteuningsteam in  

  de scholen van dien aard, dat het loket de arrangementsaanvragen uitsluitend proce

  dureel kan beoordelen. 

3.4  Integrale aanpak door onderwijs, leerplicht en jeugdhulpverlening. 

Het samenwerkingsverband beschikt over een dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen, 

bestaande uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Desondanks hebben we te maken met 

thuiszittende leerlingen. 

We realiseren ons dat niet voor elke ondersteuningsbehoefte een aanbod van ondersteuning gevon-

den kan worden in het onderwijs. Soms constateren we een ondersteuningsbehoefte waarvoor alleen 

de jeugdhulpverlening een aanbod heeft. Dan is samenwerking met ketenpartners nodig om de lijst 

thuiszitters te doen slinken. Omdat de jeugdhulpverlening op regionaal (Zuid-Holland zuid) niveau is 

georganiseerd, willen we dat de samenwerkingsverbanden in deze regio gezamenlijk één procedure 

van integraal arrangeren met de jeugdhulpverlening voorstellen. Dat moet het makkelijker maken met 

de regionaal georganiseerde jeugdhulpverlening te komen tot een integratie van onderwijs en jeugd-

hulpverlening. Ook de toeleiding naar dit integrale onderwijs-jeugdhulpverleningsaanbod willen we zo 

eenvoudig mogelijk en integraal laten verlopen. 

Als een van de indicatoren voor het niet op elkaar aansluiten van onderwijs en jeugdhulpverlening 

beschouwen we de lijst thuiszitters. Een van de beleidsdoelstellingen van Passend Onderwijs is juist 

het terugdringen van het aantal thuiszitters. Daarom houdt het samenwerkingsverband aandacht voor 

de thuiszitters: iedere thuiszitter is er één te veel en bovendien: we willen weten wat er in het voor-

traject niet goed ging, waardoor een leerling thuiszitter is geworden. Juist dat voortraject willen we 

verbeteren. 
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Het samenwerkingsverband maakt gebruik van een monitor van OnderwijsTransparant voor de regi-

stratie van thuiszitters. De opgave van scholen via dit systeem correspondeert echter niet met de op-

gave van bureau Leerplicht. Daarom heeft de afstemming met bureau leerplicht heeft onze aandacht: 

de opgave van de scholen correspondeert namelijk niet volledig met de opgave van bureau Leerplicht. 

De registratie van de thuiszitters moet dus de komende periode worden verbeterd2. 

Ambitie 6: Het samenwerkingsverband wil een integrale toeleiding naar en een integraal aanbod 

  van extra ondersteuning in het onderwijs en jeugdhulpverlening. 

Ambitie 7: Het samenwerkingsverband wil samen met de sociale wijkteams het aantal thuiszit

  ters tot een minimum beperken.  

  

                                                           
2 Zie ook hoofdstuk 9, paragraaf 4 
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HOOFDSTUK 4 – INRICHTING PASSEND ONDERWIJS 

De term passend onderwijs gaat niet over een beperkte groep leerlingen met een extra ondersteu-

ningsbehoefte. De term passen onderwijs gaat over alle leerlingen die naar school gaan. Voor elke 

leerling moet er passend (adaptief) onderwijs zijn. Gelukkig is dat voor de meeste leerlingen ook zo 

geregeld. Een klein deel van de leerlingen heeft echter extra ondersteuning nodig om zich volledig te 

kunnen ontplooien. 

In dit hoofdstuk beschrijven het geheel van passend onderwijs, vanaf het onderwijs voor alle leerlingen 

(de basisondersteuning) tot aan de speciale vormen van onderwijs voor leerlingen die dat onderwijs 

nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. 

4.1 Basisondersteuning 

De basisondersteuning in de scholen vormt het startpunt voor passend onderwijs. Als het niveau van 

basisondersteuning in de scholen zo hoog is dat elk kind in Dordrecht adaptief onderwijs kan genieten, 

bestaat er voor 100% passend onderwijs in de stad. 

Basisondersteuning is die ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband op eigen 

kracht moeten kunnen realiseren. Leerkrachten moeten het onderwijs adaptief (aangepast aan de ni-

veaus van de leerlingen in hun klas) kunnen aanbieden. Het werken met verschillende instructieni-

veaus is een uitwerking daarvan. Het gebruik van instructiemodellen hoort hier ook bij. 

In de beschrijving van de basisondersteuning staan ook de bekwaamheidseisen die aan het personeel 

gesteld worden en de specifieke ondersteuningsmogelijkheden van de school, die beschikbaar zijn 

voor alle leerlingen. Nascholing op dit gebied moet daarom door scholen zelf worden georganiseerd 

en bekostigd. 

Uiteraard valt alles wat in het onderzoekskader (juni 2017) van de onderwijsinspectie wordt genoemd 

onder de basisondersteuning. Dit onderzoekskader vormt het minimumniveau van basisondersteu-

ning. Scholen in Dordrecht hebben tenminste een basisarrangement op dit onderzoekskader. 

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van de individuele schoolbe-

sturen. Schoolbesturen moeten daarom investeren in didactische en signalerende kwaliteiten van leer-

krachten en moeten streven naar een sterk pedagogisch klimaat en een schoolcultuur waarin het be-

nutten van de mogelijkheden van leerlingen als uitdaging wordt gezien. Dit alles heeft uiteraard con-

sequenties voor de wijze waarop het onderwijs in de school en in de klassen georganiseerd wordt. 

Het niveau van de basisondersteuning bepaalt mede de inzet vanuit het samenwerkingsverband. Die 

inzet had in de afgelopen vier jaren de vorm van individuele en schoolarrangementen. Als het niveau 

van de basisondersteuning daarmee steeds hoger (adaptiever)is geworden, houdt dat in dat de ko-

mende jaren andere arrangementen nodig zijn om door te ontwikkelen.  
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De onderwijsondersteuningsstructuur 

In het onderzoekskader van de inspectie voor onderwijs staat: 

“Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leef-

tijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd 

op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of de bege-

leiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling”, 

“De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning ver-

staat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het omschreven niveau van basis-

ondersteuning in het onderzoekskader van de inspectie. Voor de leerlingen die deze extra ondersteu-

ning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afge-

stemd op de behoefte van de leerling”. 

Daarom rekent het samenwerkingsverband ook tot de basisondersteuning: 

 Goede interne coördinatie van de ondersteuning. We gaan ervan uit dat scholen een goed 

gefaciliteerde Ib-er hebben en het voortgezet onderwijs een dito zorgcoördinator. Het samen-

werkingsverband heeft, op verzoek van de besturen van scholen gewerkt aan een beschrijving 

van het profiel van een IB-er. Voor het profiel van de zorgcoördinator hanteren we het model 

van de NVSNVL (2017). 

 Een slagvaardig en flexibel ondersteuningsteam. Dit team komt in wisselende samenstellingen, 

afhankelijk van de problematiek, bijeen.  

 (Ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma's en methodieken die gericht zijn op 

sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. De school is ver-

antwoordelijk voor een goed pedagogisch klimaat, en daarbinnen voor de sociale, fysieke en 

psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. 

 Leerkrachten moeten in staat zijn te handelen overeenkomstig het protocol medisch hande-

len. De PO- en VO-raad hebben hiervoor handreikingen gemaakt. 

 Leerkrachten die in staat zijn instructies te geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben. Dit geldt zowel voor meerbegaafde als minderbegaafde leerlingen. Het is daarbij be-

langrijk dat er door flexibel te organiseren makkelijker op niveau en met gelijkgestemden sa-

men geleerd kan worden. 

 Zowel dyslexie als dyscalculie zijn leerstoornissen en vallen daarmee onder de basisondersteu-

ning. We verwachten van leerkrachten dat zij in staat zijn leerlingen, die te kampen hebben 

met deze leerproblemen, hulp te bieden, overeenkomstig de protocollen. De aanschaf van 

leermiddelen en het gebruik daarvan komen voor rekening van de scholen. 

 De extra ondersteuning die kan worden geboden, nadat schoolarrangementen zijn geborgd in 

de ondersteuningsstructuur van de school.  

 Fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes voor 

leerlingen die dit nodig hebben. 

Omdat de sociale teams in Dordrecht in wijken werken (sociale wijkteams) en het samenwerkingsver-

band daarbij wil aansluiten, stimuleert het samenwerkingsverband het samenwerken van scholen op 

wijkniveau. Door middel van intervisies kan expertise worden gedeeld. Het IB-netwerk biedt daarvoor 

de nodige ruimte, maar scholen kunnen expertise-uitwisseling ook onderling regelen op de wijze 

waarop en de momenten wanneer zij dat nodig achten. 
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Planmatig werken 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben moet een school in het OntwikkelPerspectief-

Plan (OPP) vastleggen hoe het onderwijs wordt afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leer-

ling. Hierbij moet het geheel van stimulerende en belemmerende factoren worden beschreven dat de 

basis vormt van de ondersteuningsbehoefte. Pas wanneer het OPP een levend onderdeel is van het 

geheel van plannen en acties in school is sprake van een goed niveau basisondersteuning. 

Het OPP dat door het samenwerkingsverband wordt voorgesteld, is opgebouwd volgens de principes 

van HandelingsGericht Werken (HGW). Een ingevuld OPP en de evaluatie daarvan is het startpunt voor 

het aanvragen van een arrangement bij het samenwerkingsverband. 

Scholen zijn dus in het bezit van een OPP en evaluaties daarvan voordat er sprake is van het aanvragen 

van een arrangement dat bij het samenwerkingsverband moet worden aangevraagd. 

Kwaliteit van basisondersteuning 

Kwaliteit is het vierde aspect van basisondersteuning. Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde 

onderzoekskader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt ge-

noemd: de leerprestaties (PO) en opbrengsten (VO) van de school zijn tenminste voldoende en daar-

naast voldoen het Onderwijsleerproces en/of de Zorg en begeleiding aan de gestelde norm. 

Het schoolondersteuningsprofiel per school moet zicht bieden op het niveau van de basisondersteu-

ning. 

Het effect van schoolarrangementen (die geborgd moeten worden in de schoolorganisatie) willen we 

zichtbaar terugzien in de schoolondersteuningsprofielen. Na vier jaar passend onderwijs, vele indivi-

duele arrangementen en vanaf 2016 ook schoolarrangementen mag een hoger (adaptiever) niveau 

van basisondersteuning worden verwacht in vergelijking met 2014.  

4.2 Extra ondersteuning 

4.2.1 Voorzieningen en arrangementen extra ondersteuning in het samenwerkingsverband 

 Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) en orthopedagogen 

Het samenwerkingsverband staat een werkwijze in de scholen voor waarbij zo vroeg mogelijk in de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen wordt voorzien.  

 Het is daarom van groot belang dat in voorkomende gevallen de leerbelemmerende en –ondersteu-

nende factoren van een leerling in kaart worden gebracht en, daarop gebaseerd, de ondersteunings-

behoefte van deze leerling. Daarna kan worden bepaald welk aanbod van ondersteuning nodig is om 

aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen. 

Het samenwerkingsverband heeft een expertiseteam samengesteld om de IB-ers en zorgcoördinato-

ren te ondersteunen bij deze taak. 

Als de ondersteuningsbehoefte het niveau van de basisondersteuning te boven gaat, kan dit expertise-

team de IB-er en de zorgcoördinator raad geven bij de besteding van de extra middelen lichte onder-

steuning die het samenwerkingsverband de schoolbesturen heeft toegekend.  

BPO-ers en orthopedagogen kunnen de IB-er en zorgcoördinator ook ondersteunen bij het opmaken 

van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
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 Schoolarrangementen 

Sinds 01-08-2016 wordt in de Dordtse scholen gewerkt met schoolarrangementen. Deze arrangemen-

ten zijn bedoeld om het niveau van de ondersteuningsstructuur van de scholen te verhogen.  

Het samenwerkingsverband heeft een format ontwikkeld waarmee deze arrangementen kunnen wor-

den aangevraagd. Het is een voorwaarde voor toekenning dat de expertise die met deze arrangemen-

ten de scholen in gedragen wordt, geborgd wordt in de ondersteuningsstructuur van de scholen. 

Het samenwerkingsverband wil de komende twee jaren meer dan voorheen gaan inzetten op deze 

schoolarrangementen. Daarmee willen we het niveau van de ondersteuningsstructuur van scholen op 

een nog hoger plan brengen. Dat kan niet door het inzetten van individuele arrangementen.  

 Groepsarrangementen  

De komende twee jaren gaat het samenwerkingsverband inzetten op groepsarrangementen. Her en 

der in de Dordtse scholen ontstaan ideeën om niet alleen voor individuele leerlingen arrangementen 

aan te vragen, maar voor groepen leerlingen een aanbod van ondersteuning te creëren. Het samen-

werkingsverband wil deze initiatieven ondersteunen. Daarmee willen we het aantal aanvragen voor 

individuele leerlingen verminderen. Als er sprake is van groepen leerlingen in één school met eenzelfde 

ondersteuningsbehoefte, is het ook zaak dat de basisondersteuning van de desbetreffende school zich 

zo ontwikkelt dat aan deze ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan. Daarom willen we dat ook 

de expertise van zo’n groepsarrangement geborgd wordt in de school. 

De samenwerkingsverbanden hebben een format ontwikkelen om groepsarrangementen aan te kun-

nen vragen. 

 Individuele arrangementen in de school 

Ook de komende twee jaren kunnen arrangementen worden aangevraagd voor individuele leerlingen. 

Deze arrangementen moeten passend zijn bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. En deze on-

dersteuningsbehoeften worden gedestilleerd uit de beschrijving van de belemmerende en ondersteu-

nende factoren bij een leerling. Er moet hier sprake zijn van een congruent geheel. In de afgelopen 

jaren is deze congruentie enorm toegenomen. Het loket van het samenwerkingsverband past arran-

gementsaanvragen nog zelden aan op inhoud. De komende twee jaren zullen aanpassingen in hoofd-

zaak gedaan worden op de gevraagde duur van het arrangement of op de offrering van de inzet door 

externe partijen op de extra begeleiding. 

Passend bij de inzet die nodig is om aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen te voldoen dient 

door het ondersteuningsteam van de school expertise te worden gezocht. Dat kan expertise zijn die in 

de eigen school aanwezig is, die in een andere school aanwezig is, maar kan eveneens expertise zijn 

die van externe instanties moet worden verkregen. De mogelijkheden zijn hier onbeperkt.  

Door de grotere inzet van school- en groepsarrangementen in de scholen zal de behoefte aan indivi-

duele arrangementen afnemen.  

 NT-2 

Dordrecht kent een NT-2 voorziening in het basisonderwijs (OBS De Mondriaan) en een ISK-afdeling 

bij een van de scholen in het voortgezet onderwijs (Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Eulerlaan). 

Voor kleuters wil het samenwerkingsverband de expertise van de NT-2 voorziening in het basisonder-

wijs ook flexibel inzetten in de andere basisscholen. Dat willen we doen door de kennis van de NT-2 

specialisten vanuit deze voorziening ook over te dragen naar andere scholen. 
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Voor leerlingen die de overstap maken vanuit de NT-2 voorziening en de ISK-afdeling naar een andere 

school maken, willen we “nazorg” vanuit deze voorzieningen in de nieuwe school realiseren. Ook dat 

vereist een flexibele inzet van expertise naar de nieuwe scholen. De uren die met deze overdracht van 

expertise zijn gemoeid, neemt het samenwerkingsverband voor zijn rekening. De aanschaf van mate-

rialen en alles wat er verder nodig is om in andere basisscholen NT-2 onderwijs te verzorgen komen 

voor rekening van deze scholen. 

 Playing for Success 

Een omschreven arrangement is Playing for Success. In een daarvoor ingericht leercentrum krijgt een 

geselecteerde groep leerlingen een naschools programma van doorgaans 10 weken, één middag in de 

week, dat gericht is op persoonlijke groei van leerlingen (motivatie, zelfvertrouwen). Playing for Suc-

cess (PfS) is een initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar een duwtje in de rug krijgen 

als zij dat op sociaal-emotioneel gebied nodig hebben. 

In Dordrecht bestaan aparte groepen voor PO en VO, voor SBO, voor ISK-leerlingen en een groep voor 

leerlingen van het praktijkonderwijs. Tenslotte is er ook een groep voor leerlingen die de overstap 

maken van PO naar VO, de POVO-groep. 

4.2.2 Het Speciaal basisonderwijs (SBO) 

Het samenwerkingsverband beschikt over twee scholen voor SBO: De Toekomst en Het Kompas. De 

specialistische onderwijszorg in deze scholen is bestemd voor leerlingen die vanwege hun specifieke 

leer- en sociaal emotionele ondersteuningsbehoeften onvoldoende profiteren van regulier basison-

derwijs en waar de inzet van arrangementen geen soelaas biedt in de tegemoetkoming aan deze on-

dersteuningsbehoeften. 

Zij onderscheiden zich van de reguliere scholen in schoolorganisatie, pedagogisch klimaat, leerstofaan-

bod, didactisch en pedagogisch handelen. 

In Het Kompas is ook plaatsing mogelijk in de JRK- groep, bedoeld voor kinderen met een ontwikke-

lingsachterstand vanaf 4 jaar.  

In De Toekomst zijn drie groepen met leerlingen (SBO+). Hier zitten leerlingen die speciale ondersteu-

ningsbehoefte hebben op sociaal emotioneel gebied wat de reguliere zorgstructuur van het SBO over-

stijgt. Het gaat hier dus om leerlingen die qua ondersteuningsbehoefte tussen het SBO en SO in vallen. 

Vanaf 01-08-2017 kent het SBO nog maar twee instroommomenten: augustus en januari. 

Als een leerling in aanmerking komt voor plaatsing in het SBO, moeten de doelen die bereikt moeten 

worden in het SBO door het ondersteuningsteam van de verwijzende school SMART omschreven zijn. 

Door deze focus op de te bereiken doelen wordt ook duidelijk wat van het SBO verwacht mag worden 

en wanneer er weer sprake is van terugkeer naar de verwijzende school en wat er van die school ver-

volgens verwacht wordt in de begeleiding van de teruggekeerde leerling (-en). 

Bovendien: het samenwerkingsverband zet in op preventie. Als tijdig wordt gesignaleerd dat aan de 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen beter voldaan kan worden in het SBO, is het na groep 5 nau-

welijks nog nodig leerlingen te verwijzen naar het SBO. We verwachten dat bij een meer preventieve 

aanpak makkelijker aan ondersteuningsbehoeften kan worden voldaan en dat het verblijf in het SBO 

een veel beperktere duur zal krijgen dan voorheen.  

Het samenwerkingsverband wil nog preventiever werken door het SBO vroegtijdig te betrekken bij 

besprekingen in het basisonderwijs over leerlingen als de expertise van het SBO van belang kan zijn 

tijdens die besprekingen. 
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4.2.3 Scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO) 

Het (voortgezet) speciaal onderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie aan de ondersteuningsbehoef-

ten niet in het regulier onderwijs of in het SBO kan worden voldaan.  

Als er sprake is van een ondersteuningsbehoefte die niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook 

van jeugdhulpverlening ligt, vindt het samenwerkingsverband dat er sprake moet zijn van één kind, 

één plan. Een plaatsing in het (V)SO heeft dan ook alleen maar zin als extra onderwijsondersteuning 

en jeugdhulpverlening integraal worden aangeboden. Alleen dan is de geboden ondersteuning effec-

tief. We werken toe naar het aanbieden van deze integrale onderwijs-zorgarrangementen op één plek: 

in de scholen. 

Ook voor het (V)SO geldt: als de in de aanvraag gestelde en SMART geformuleerde doelen zijn bereikt, 

keert een leerling terug naar de verwijzende school. 

Eveneens geldt hier dat het samenwerkingsverband graag veel preventiever werkt dan nu vaak het 

geval is. De expertise van het (V)SO kan al veel eerder ingezet worden in het reguliere onderwijs. Om 

adviezen te geven aan docenten hoe met bepaalde leerlingen om te gaan. Daardoor stijgt het niveau 

van basisondersteuning in de reguliere scholen. Maar ook door te ondersteunen bij het formuleren 

van doelen die in het (V)SO moeten worden behaald om een leerling eventueel weer terug te laten 

keren naar de reguliere school. 

4.2.4 Praktijkonderwijs en Leerwegondersteuning 

In het voortgezet onderwijs kennen we nog de volgende twee arrangementen: 

• Het praktijkonderwijs, waarvoor een TLV moet worden aangevraagd. 

• Leerwegondersteuning, waarvoor een aanwijzing moet worden aangevraagd. 

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het toekennen van een aanwijzing voor lwoo en 

het toelaatbaar verklaren (afgeven toelaatbaarheidsverklaring) van een leerling tot het Praktijkonder-

wijs. Het samenwerkingsverband heeft het loket verdeeld in twee “kamers”: één voor toewijzing van 

lwoo en pro, het tweede voor het toekennen van de overige arrangementen.  

Het is de ambitie van het samenwerkingsverband om ook leerwegondersteuning geheel in te richten 

volgens de werkwijze van het samenwerkingsverband: gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte van 

leerlingen. Hoewel het vanwege politieke keuzes nog niet mogelijk is gemaakt, houdt het samenwer-

kingsverband deze ambitie ook ten aanzien van het praktijkonderwijs. 

De twee jaren tot 01-08-2020 zullen door het samenwerkingsverband worden benut om in overleg 

met de Dordtse scholen te komen tot een geheel andere wijze van toekenning van deze ondersteuning, 

gebaseerd op de geformuleerde ondersteuningsbehoefte van leerlingen. 

4.3 Monitor dekkend netwerk (v)so 

De samenwerkingsverbanden hebben in 2017 met de 17 samenwerkingsverbanden voor primair en 

voortgezet onderwijs in de aangrenzende regio’s onderzocht wat de achtergrond van de capaciteits-

problemen in het vso is en hoe dit in de toekomst is te voorkomen. Deze samenwerking is nodig omdat 

er (v)so-locaties in Dordrecht zijn gevestigd, maar de leerlingen afkomstig zijn uit een veel grotere 

regio. De samenwerkingsverbanden hebben om deze reden het initiatief genomen een ‘Monitor dek-

kend netwerk (v)so’ te ontwikkelen waarin up-to-date informatie van zowel de samenwerkingsverban-

den als het vso-4 onderwijs aanwezig is over leerlingstromen. 
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De monitor dekkend netwerk (v)so heeft een tweetal doelen. Ten eerste het, gedurende het lopende 

schooljaar, monitoren van de capaciteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Rotterdam 

en omliggende gemeenten, om tijdig mogelijke capaciteitsproblemen te signaleren. Ten tweede het 

signaleren van langjarige trends in de in- en uitstroom van leerlingen in het (voortgezet) speciaal on-

derwijs om hiermee toekomstige ontwikkelingen beter te kunnen prognosticeren. 

Zowel het (voortgezet) speciaal onderwijs als de samenwerkingsverbanden gebruiken de gegevens 

voor eigen signalering. Ook gebruiken zij de gegevens om tijdig actie te ondernemen naar stakeholders 

zoals de betreffende gemeenten, schoolbesturen en scholen voor regulier voortgezet onderwijs. 
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HOOFDSTUK 5 TOELEIDING NAAR ONDERSTEUNING 

Doel van het arrangeren is dat alle Dordtse leerlingen in een juist onderwijstraject komen en daar het 

passende onderwijs en de passende ondersteuning ontvangen. 

Het proces van toeleiding naar extra ondersteuning start bij het door een leerkracht signaleren van 

een ondersteuningsbehoefte bij een leerling en eindigt op het moment dat een passend arrangement 

gevonden is. 

5.1 Procedures en voorwaarden 

De toeleiding naar extra ondersteuning vindt zijn basis in het handelingsgericht werken in de groep, 

handelingsgericht werken in de school en handelingsgericht arrangeren in het samenwerkingsverband.  

Bij handelingsverlegenheid kan besloten worden tot een leerlingbespreking met het ondersteunings-

team. Het geheel van leerbelemmerende en –ondersteunende factoren, uitmondend in de formulering 

van de ondersteuningsbehoefte van een leerling moet dan uitwijzen welke vormen van extra onder-

steuning nodig zijn. 

Het huidige stappenplan voor de zorgroute biedt met een zestal zorgvuldige stappen een traject voor 

de leerlingenzorg. Belangrijk is te beseffen dat op elk niveau in de zorgroute de ondersteuningsbe-

hoefte centraal dient te staan en een daarbij passend arrangement moet worden gevonden. Dat kan 

inhouden dat stappen worden “overgeslagen”.  

Signaleren en observeren 

Een school die een basisarrangement toegekend heeft gekregen en een voldoende scoort op de zorg-

indicatoren, heeft leerkrachten die in staat zijn om te signaleren wanneer de ontwikkeling van een 

leerling stagneert. Op dat moment start de route van ondersteuningstoewijzing, op basis van HGW in 

de klas. Uiteraard betrekt een leerkracht ook de ouders van de betreffende leerling bij het proces: zij 

werken constructief samen om een oplossing te vinden. De leerkrachten kunnen zich in het proces van 

observeren en signaleren laten bijstaan door BPO-ers en orthopedagogen, maar ook door inzet vanuit 

het SBO en (V)SO en de OK-coach. 

In gesprek met de IB’er en zorgcoördinator: collegiale consultatie en leerlingbespreking 

Is de leerkracht handelingsverlegen, dan gaat hij/zij in gesprek met de intern begeleider of zorgcoör-

dinator van de school. In eerste instantie gebeurt dit op basis van collegiale consultatie. In het voort-

gezet onderwijs kan hier in voorkomende gevallen nog een gesprek met de mentor tussengevoegd 

worden. 

Indien dit de handelingsverlegenheid van de leerkracht niet wegneemt, organiseren leerkracht, men-

tor en intern begeleider cq de zorgcoördinator een leerlingbespreking. Vanzelfsprekend zijn de ou-

ders/verzorgers van de leerling daarbij aanwezig3. Daarnaast is het belangrijk ook de visie van de leer-

ling erbij te betrekken. Dat is zelfs op jonge leeftijd al heel zinvol! Maar zeker in de bovenbouw van het 

PO en het VO is het zaak de visie van de leerling zelf mee te nemen in het bepalen van de ondersteu-

ningsbehoefte.  

  

                                                           
3 Zie verder hoofdstuk 8 
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De IB-er, zorgcoördinator (en de leerkracht) worden in dezen ondersteund door de vaste BPO-er van 

de school en/of een orthopedagoog van het samenwerkingsverband. Daarnaast kan met de OK-coach 

overlegd worden over een begeleiding via het sociale wijkteam.  

Niet zelden is er bij het sociaal wijkteam ook al informatie over de casus en mogelijk is er zelfs al sprake 

van hulpverlening. Deze hulpverlening moet nauwkeurig worden afgestemd op de extra hulpverlening 

in de scholen. Van belang voor deze stap in de route is dat de intern begeleiders en zorgcoördinatoren 

van hoog niveau zijn en over voldoende tijd beschikt om hun taken uit te kunnen voeren. 

Het Ondersteuningsteam 

Indien zowel leerkracht als IB’ers en zorgcoördinatoren (en ouders) handelingsverlegen zijn, roept de 

IB’er/zorg coördinator de hulp in van het ondersteuningsteam. Tot dit ondersteuningsteam behoren, 

naast leerkracht, mentor, ouders, IB’er en zorgcoördinator: 

 De directeur van de school. Deze is eindverantwoordelijk voor het arrangeerproces en stuurt 

(formeel) het ondersteuningsteam aan. 

 De BPO-er die de IB-er of de zorgcoördinator ondersteunt en vanuit haar professie de onder-

steuningsbehoefte kan helpen formuleren en de wegen kent om gepaste arrangementen te 

vinden om aan deze ondersteuningsbehoefte te voldoen. 

 De orthopedagoog. Deze werkt voor en vanuit de visie van het samenwerkingsverband en kent 

de onderwijsondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Hij beschikt 

daarnaast over aanzienlijke kennis van speciale onderwijsbehoeften die kunnen spelen en 

heeft de expertise in huis om, voor gespecialiseerde ondersteuningsvragen, het team uitge-

breid met de juiste specialisten; 

 De OK-coach. Deze is de evenknie van de orthopedagoog, maar dan voor de jeugd- en gezins-

kant (opvoeding). Heeft directe toegang tot het sociale wijkteam maar kan ook deelnemen aan 

OT-overleg in de scholen. 

 Deskundigheid op afroep, bijvoorbeeld Leerplicht, wijkagent of specialisten op het gebied van 

diverse (onderwijs- en opvoed-) problematiek. 

Het Ondersteuningsteam dient niet primair te worden gezien als een geïnstitutionaliseerde en op ge-

zette tijden terugkerende overlegsituatie. Eerder fungeert het Ondersteuningsteam als een flexibel 

collegiaal netwerk voor de IB’er en de leerkracht dat adviseert, ´de weg wijst´ en in overleg tot een 

arrangement komt dat past bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling.  

Arrangement in de extra ondersteuning op de school 

Op het moment dat een arrangement de afspraak over basisondersteuning te boven gaat wordt een 

arrangement ingezet vanuit de extra ondersteuning.  Voor de bekostiging van het arrangement moet 

een aanvraag gedaan worden bij het samenwerkingsverband. De school zal in dit geval een geevalu-

eerd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) moeten voorleggen aan het samenwerkingsverband. 

De IB-er of zorgcoördinator ondersteund door de BPO-er en/of orthopedagoog werken aan een aan-

vraag bij het samenwerkingsverband in de loketmodule van OnderwijsTransparant en zet deze door 

naar het samenwerkingsverband. De betrokkenen op de casus worden in het dossier aangegeven. De 

visie van de BPO-er en/of orthopedagoog moet zichtbaar zijn in de aanvraag. 

Als er sprake is van een aanvraag voor SBO, SO of VSO moet ook de beoogde school worden betrokken 

op de aanvraag. Ook de visie van de beoogde school moet zichtbaar zijn in de aanvraag. 
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Daarmee wint de aanvraag aan kwaliteit, worden gezamenlijke doelen geformuleerd waaraan in het 

SBO, SO of VSO worden besproken. 

Om de drempel tot het arrangement Playing for Success zo laag mogelijk te houden, is een ondersteu-

ningsverklaring van het samenwerkingsverband daarvoor geen vereiste. Een onderbouwde melding bij 

het samenwerkingsverband volstaat. 

Bemiddeling door het samenwerkingsverband 

Indien ouders en school het structureel niet eens worden over de te organiseren ondersteuning voor 

een leerling is het mogelijk om bij het samenwerkingsverband een bemiddelend gesprek aan te vragen.  

5.2 Ontwikkelingsperspectief 

Voor elke leerling extra ondersteuning nodig heeft, is de school verplicht een ontwikkelingsperspectief 
op te stellen. Zo staat het in het onderzoekskader van de inspectie. Deze verplichting bestond al voor 
alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, maar is met passend onderwijs ook 
van toepassing op extra ondersteuning in de reguliere school. Het is dus niet zo dat een OPP moet 
worden opgesteld, omdat het samenwerkingsverband daarom vraagt als er een aanvraag voor bekos-
tiging van arrangementen (externe expertise) moet worden gedaan. Het samenwerkingsverband 
vraagt wel het OPP en de evaluatie daarvan dat de school al moet bezitten. In het ontwikkelingsper-
spectiefplan zijn in ieder geval opgenomen: 

• de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces; 

  De ondersteuningsbehoeften van de leerling 

• het te verwachten uitstroomniveau van de leerling en een onderbouwing daarvan; 

• de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en een beschrijving van het arrange-

ment 

  De vermelding van de uitvoerder van het arrangement 

  De vermelding van de extra inzet en extra kosten die er mee gemoeid zijn als expertise van 

 buiten de school wordt ingeroepen. 

Een OPP moet worden voorgelegd aan ouders. Zij hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel 

van het OPP. 

5.3 Toelaatbaarheidsverklaringen, ondersteuningsverklaringen, aanwijzingen 

Het samenwerkingsverband heeft een loket dat de aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen (SBO-

SO-VSO-PrO) beoordeelt en deze afgeeft. Het loket bestaat uit drie orthopedagogen en een voorzitter. 

Het loket komt elke twee weken bijeen om de aanvragen voor extra ondersteuning te beoordelen. Het 

Loket beoordeelt de aanvragen ook op interne consistentie: volgt de ondersteuningsbehoefte uit de 

belemmerende en stimulerende factoren en past het arrangement daarbij? Het samenwerkingsver-

band zet zich wel in op versterking van de ondersteuningsteams in het formuleren van een ondersteu-

ningsvraag en het aanvragen van daarbij passende instrumenten. Het samenwerkingsverband streeft 

naar een situatie waarin een zuiver procedurele beoordeling van de aanvragen mogelijk wordt. 

Er zijn vijf verschillende toelaatbaarheidsverklaringen (TLV): 

 SBO 
 Praktijkonderwijs  

 (V)SO, Categorie laag (ZML, LZK, Epilepsie, Cluster 4)  

 (V)SO, Categorie midden  
 (V)SO, Categorie hoog (EMB) 
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Er is maar één aanwijzing: die voor leerwegondersteuning. 

Het aantal verschillende ondersteuningsverklaringen voor arrangementen is in principe onbeperkt. De 

toekomst moet hier uitwijzen onder welke noemers al deze arrangementen kunnen worden gebracht. 

In de afgelopen twee jaar is het arrangement: “externe expertise” al gebleken zeer bruikbaar te zijn. 

Recent is daar het arrangement: hoogbegaafdheid” aan toegevoegd. En in het VO het arrangement 

ALC.  

5.4 Rechtstreekse instroom en parallelle route 

Ten aanzien van EMB-leerlingen hebben de onderwijsraden een conceptrichtlijn opgesteld, waarin 

wordt geadviseerd deze leerlingen bij de overgang naar het onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring 

te geven voor hun gehele schoolperiode. Het samenwerkingsverband neemt deze richtlijn integraal 

over. Het samenwerkingsverband geeft uitsluitend in geval van een EMB-leerling een bekostigingsca-

tegorie “hoog” af. 

Gelet op het voorgaande hanteert het samenwerkingsverband de volgende regels bij het afgeven van 

een TLV: 

 Toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB-leerlingen als worden eenmalig worden afgegeven en 

zijn vervolgens geldig gedurende het hele verblijf op het (V)SO; 

 Bij de overstap van SO naar VSO moet een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring worden aange-

vraagd bij het SWV VO; 

 Op 18-jarige leeftijd de VSO-plaatsing wordt beëindigd, tenzij uit het ontwikkelingsperspectief 

blijkt dat verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring gewenst is. Het samenwerkingsver-

band beoordeelt of er in dat geval nog steeds sprake is van een onderwijsleersituatie. 

5.5 Deskundigenadvies en second opinion 

Het samenwerkingsverband laat zich in die gevallen waarin er sprake is van een TLV-aanvraag waarbij 

een medisch advies nuttig is, adviseren door een jeugdarts van Careyn. Als er sprake is van een aan-

vraag voor SO en VSO, waarbij gedrag altijd een rol zal spelen, laat het samenwerkingsverband zich 

adviseren door een gedragswetenschapper van de sociale wijkteams in Dordrecht.  

Naast het (wettelijk verplichte) deskundigenadvies bestaat er de mogelijkheid binnen het samenwer-

kingsverband om een second opinion aan te vragen. Dit is echter slechts aan de orde als ouders en/of 

school structureel van mening blijven verschillen over de benodigde extra ondersteuning voor een 

leerling. Met het aanpalende samenwerkingsverband Drechtsteden PO is de afspraak gemaakt dat wij 

voor elkaar de second opinion in het PO verzorgen. Met het aanpalende samenwerkingsverband Go-

rinchem is voor het VO dezelfde afspraak gemaakt. 

5.6 terugplaatsing van leerlingen uit het (V)SO en SBO naar het reguliere onderwijs 

Het samenwerkingsverband organiseert gedurende het schooljaar met het S(B)O en (V)SO besprekin-

gen over de ontwikkelingsperspectiefplannen van de leerlingen voor wie een TLV-verlenging wordt 

aangevraagd. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de reguliere besprekingen in de S(B)O en VSO-

scholen. 

Het veel voorkomende automatisme waarmee leerlingen tot aan het eind van hun schoolcarrière in 

het speciaal onderwijs verblijven en het automatisme waarmee leerlingen vanuit het SO automatisch 

overstappen naar het VSO willen we doorbreken. 
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Om die reden geeft het loket van het samenwerkingsverband TLV’s af met een relatief korte geldig-

heidsduur, stelt het samenwerkingsverband als voorwaarde dat in de aanvraag het doel van het even-

tuele verblijf in het SO en SBO helder (SMART) omschreven staat en vraagt het samenwerkingsverband 

ook evaluaties van de SO- en SBO-trajecten. Aan de hand van de in deze evaluaties moet worden be-

oordeeld of terugkeer naar het regulier onderwijs mogelijk is. 

Een terugkeer vanuit groep 6 in het S(B)O is al heel moeilijk, na groep 7 willen we dat niet meer, hoge 

uitzonderingen daargelaten. Het is dan beter voor de rust en de sociale ontwikkeling dat het verblijf in 

het S(B)O wordt afgerond aan het eind van groep 8. Daarna kan worden bezien of terugkeer naar het 

regulier onderwijs mogelijk is. Ook voor het VSO geldt dat gedurende de laatste jaren een terugkeer 

naar het reguliere onderwijs zelden mogelijk is. Vaak is er dan sprake van examenregelingen die dat 

zeer bemoeilijken. 

5.7 Uitstroom vanuit het VSO naar arbeid of dagbesteding 

Wanneer de uitstroombestemming van een leerling is vastgesteld op arbeid of dagbesteding, is de 

leeftijd van de leerling leidend bij het bepalen van de afgifteduur. Het uitgangspunt is dat er voor 

leerlingen in het VSO met uitstroombestemming arbeid of dagbesteding door het samenwerkingsver-

band een TLV wordt afgegeven t/m 18 jaar. Op deze leeftijd wordt al dan niet een nieuwe TLV aange-

vraagd.  De beste uitstroomleeftijd voor een VSO-leerling varieert per jongere. Het samenwerkings-

verband VO vindt dat er voor een jongere in het VSO een onderwijsinhoudelijke meerwaarde moet 

zijn bij het volgen van onderwijs op school. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te 

ontwikkelen dan andere leerlingen. De ene leerling kan al uitstromen richting arbeid of dagbesteding 

op 16 of 18-jarige leeftijd, voor een ander is dit pas aan de orde bij 20 jaar. 

Overigens begint het proces op weg naar deze eventuele verlenging van de TLV al eerder, omdat hier 

verschillende partijen bij betrokken zijn. Scholen hebben een taak om leerlingen te helpen bij het da-

gelijkse functioneren en om vaardigheden aan te leren om economisch actief te worden.  

Wanneer een leerling goed voorbereid en met uitzicht op een passende arbeid- of dagbestedings-

plaats het VSO verlaat, is de kans groter dat hij terecht komt op passende plek. Dit is niet alleen in 

het belang van de leerling en het samenwerkingsverband, maar ook wenselijk vanuit maatschappelijk 

oogpunt.  
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HOOFDSTUK 6  INTEGRAAL ARRANGEREN 

De afgelopen jaren is gebleken dat er voor sommige jongeren meer nodig is dan algemene onderwijs-

ondersteuning en jeugdhulp op school. Deze jongeren hebben een zodanig meervoudige ondersteu-

ningsbehoefte, dat zij zonder een intensieve integrale aanpak (gedeeltelijk) thuis komen te zitten en/of 

geen passend onderwijsaanbod krijgen op de eigen school. Het doel van een integraal onderwijs-zorg-

arrangement is dat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en daardoor hun ontwikke-

lingsperspectief kunnen realiseren. 

Het samenwerkingsverband wil een nauwe samenwerking met de sociale wijkteams, zodat één inte-

graal arrangement van onderwijsondersteuning en jeugdhulpverlening ontstaat (één kind - één plan). 

Dat kan zowel op het niveau van de ondersteuningsteams in de scholen als op het niveau van een 

loketbespreking in het samenwerkingsverband. De afgelopen periode heeft het samenwerkingsver-

band geïnvesteerd in een beschrijving van een integraal werkproces, samen met de jeugdteams en de 

gemeente Dordrecht. De komende twee jaren zet het samenwerkingsverband zich in voor het uitrollen 

van dit integrale werkproces. 

De samenwerkingsverbanden in Dordrecht willen graag samen met partners op basis van wat jongeren 

nodig hebben een visie op het voorzieningenlandschap ontwikkelen. Gemeente en de beide samen-

werkingsverbanden hebben samen een inspanningsverplichting op dit continuüm van onderwijs en 

zorg. De verschillende partners van onderwijs en zorg moeten vanuit hun gedeelde verantwoordelijk-

heid hiervoor nauwer met elkaar samenwerken. Het dekkend netwerk aan onderwijsondersteuning 

kan hierbij dus ook niet los gezien worden van de jeugdhulpverlening waar de gemeente voor verant-

woordelijk is. 

De Kader Notitie Passend Verbinden (Drechtsteden - 2015-2018) is de onderlegger geweest voor een 

goede samenwerking en een goede afstemming tussen onderwijs en zorg. De basis is hiermee gelegd. 

Voortschrijdend inzicht door ervaringen van zowel onderwijs als zorg heeft het afgelopen jaar een 

brede input gegeven aan een verbetertraject, gericht op integraal arrangeren. 

De meerjarenbegroting van de Service Organisatie laat zien dat de processen van toekennen van hulp-

verlening leiden tot tekorten bij gemeenten. De Service Organisatie geeft in zijn meerjarenperspectief 

(januari 2018) aan dat een verschuiving van de middelen naar de voorkant ten behoeve van een pre-

ventieve inzet een oplossing zou kunnen bieden voor het ontstaan van die tekorten. 

Daarnaast wordt duidelijk in de recent afgenomen interviews door de Service Organisatie dat zowel 

vanuit onderwijs als vanuit zorg geconstateerd wordt dat het toekenningsproces op een aantal onder-

delen aan beide kanten (zowel in het onderwijs als in de sociale wijkteams) plaats vindt, waardoor dit 

dubbel uitgevoerd wordt. Dit vertraagt het proces en is een extra belasting voor de jongere en/of gezin. 

Ook kan deze dubbelslag leiden tot niet op elkaar aansluitende hulpverlening. 

Het samenwerkingsverband acht het noodzakelijk voor een goed integraal proces van arrangeren dat: 

 Er zichtbare aanwezigheid is in de scholen van een vaste schakel met/ naar jeugdhulpverle-

ning. Deze schakel (Ouder-kind-coach) moet mandaat hebben om samen met de school te 

kunnen arrangeren en te kunnen indiceren. Daarmee is er een “vier-ogen principe”: die van 

de school en van jeugdhulpverlening, maar dan aan één tafel.  
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 Er in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken worden gemaakt over samenwerking bij signa-

lering/ jeugdhulptraject tussen jeugdige/ouders, jeugdprofessional /ib'ers en zorgcoördinato-

ren. 

De samenwerkingsverbanden (SWV-en) faciliteren, samen met de sociale wijkteams (SWT’s) 

(preventieve) onderwijs-zorgarrangementen. De IB-ers, zorgcoördinatoren, OK-coach vervul-

len een verbindende rol in dezen.  

Onderwijs-zorg arrangementen en voorzieningen jeugdhulp worden aan één tafel, in geza-

menlijkheid toegekend om integraal arrangeren te bevorderen. 

 Een deel van de middelen door zowel de samenwerkingsverbanden als de serviceorganisatie 

preventief en flexibel wordt ingezet. Dat betekent dat een deel van de middelen van de servi-

ceorganisatie niet op voorhand naar zorgaanbieders moet gaan (inkoop van jeugdhulpverle-

ning), maar gereserveerd zou moeten worden voor de inzet in scholen. Daarnaast vraagt het 

samenwerkingsverband geld te reserveren voor gezamenlijk met het onderwijs op te zetten 

onderwijs-zorgarrangementen op individuele arrangementsbasis. 

 Ten aanzien van de inkoop van zorgaanbieders de samenwerkingsverbanden kunnen meebe-

slissen met de gemeente. Niet alleen ten aanzien van de eventueel gerealiseerde preventief 

ingezette, flexibele middelen, maar ook wat betreft de overige middelen geldt dat winst (effi-

ciency, doelmatigheid) bereikt kan worden als nauw wordt aangesloten bij de inzet vanuit de 

scholen. Ook hiervoor geldt dat integraal arrangeren impliciet meerwaarde heeft. 

 
Wat we met integraal arrangeren beogen, is het volgende: 

 Een steviger inzet op preventieve trajecten, waarmee aanspraak op duurdere zorg wordt voor-

komen. Een significante daling van deze (geïndiceerde) jeugdhulpverlening zal het effect zijn.  

Daarvan hebben de SWV-en al concrete voorbeelden. 

 Er komt meer tijd vrij voor de eigenlijke werkprocessen, omdat de dubbele uitvoering uit het 

arrangeerproces wordt gehaald. Dit zal overigens ook tot meer tevredenheid leiden bij betrok-

kenen (ouders, jongeren) die niet iedere keer opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen.  

 De mogelijkheid tot afschalen binnen de jeugdhulpverlening wordt beter en er kan meer los-

gekomen worden van bestaande trajecten.  

 Er ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het welslagen van hulp-

verleningstrajecten.  

 Er vindt kennisoverdracht plaats, waardoor het niveau en de kwaliteit van wederzijdse werk-

wijzen wordt verhoogd. 
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HOOFDSTUK 7 DE DOORGAANDE LIJN 

7.1 Beleidsafstemming en overdracht met peuterspeelzalen 

Alle jongeren krijgen tijdens of na hun schoolcarrière te maken met overgangen. De overgang van peu-

terspeelzalen naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en daarna 

naar vervolgonderwijs is een vanzelfsprekende. Maar er zijn ook jongeren die na het voortgezet on-

derwijs de arbeidsmarkt betreden of een vorm van dagbesteding nodig hebben. Daarnaast zijn er ook 

jongeren die binnen het primair en voortgezet onderwijs van school wisselen. Vooral voor jongeren 

met een ondersteuningsbehoefte is de ervaring dat deze overgangen van de ene naar de andere situ-

atie risicovol zijn. Bekende negatieve gevolgen zijn afstroom, thuiszitten van leerlingen en (voortijdige) 

schooluitval. Het is dus van belang zorgvuldige afspraken te maken over de doorstroommomen-

ten/overgangen waarbij altijd meerdere partijen betrokken zijn. 

Om te werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere is het van belang dat alle overgan-

gen naar, tussen en vanuit onderwijs vloeiend en succesvol verlopen. De samenwerkingsverbanden 

hebben hierin juist voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, een gedeelde verantwoor-

delijkheid met (onze) scholen, ouders, en overige samenwerkingspartners.  

Een goede overdracht vanuit de peuterspeelzalen naar het basisonderwijs is noodzakelijk voor een 

ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Op het moment zijn er echter nog geen uniforme en door 

alle partijen onderschreven afspraken met betrekking tot deze overdracht. Een Dordrecht-brede in-

ventarisatie leert dat er wel aan (veelal schriftelijke) overdracht wordt gedaan, maar dat hierbij lang 

niet altijd alle relevante signalen meegenomen worden. Deels heeft dit te maken met de privacy ge-

voeligheid van de betreffende gegevens. 

Het samenwerkingsverband streeft ernaar voor de peuterspeelzalen eenzelfde systematiek te ontwik-

kelen als voor het PO en het VO is ontwikkeld. Zij is daartoe in bespreking met de deelnemende instan-

ties via een gemeentelijk overleg en met OnderwijsTransparant die de gegevensoverdracht ook voor 

het PO en VO heeft vormgegeven. 

Het samenwerkingsverband wil dat de peuterspeelzalen in Dordrecht voor leerlingen met een speci-

fieke ondersteuningsbehoefte gebruik kunnen maken van de inzet van orthopedagogen van het sa-

menwerkingsverband. De aansluiting met de ondersteuningsteams van het basisonderwijs zou daar 

kunnen liggen waar peuters bijna naar school gaan: vanaf 3 jaar.  

In overleg met voorschoolse voorziening, ouders en leden van het ondersteuningsteam van de basis-

school kunnen dan de onderwijsbehoeften al in kaart gebracht worden van peuters vanaf drie jaar. De 

peuterspeelzalen kunnen dan samen met de intern begeleider, leden van het ondersteuningsteam (de 

orthopedagoog, de OK-coach en ouders vaststellen hoe de peuter de stap naar het basisonderwijs kan 

maken. 
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7.2 Beleidsafstemming primair onderwijs (PO) met het voortgezet onderwijs (VO) 

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (VO-28-10) en samenwerkingsverband Pas-

send Voortgezet Onderwijs Dordrecht (PO-28-10) vormen één werkorganisatie ten behoeve van pas-

send onderwijs aan alle Dordtse leerlingen. Dit heeft duidelijke meerwaarde: versoepelen van de over-

gang van PO naar VO, vergelijkbare procedures en herkenbaarheid voor ouders en belanghebbenden.  

Bestuurlijke, logistieke en financiële efficiency worden verhoogd en er wordt een inhoudelijke meer-

waarde gecreëerd in de processen van (de doorgaande lijn in) ondersteuningstoewijzing.  

7.3 Overdracht van primair naar het voorgezet onderwijs: het onderwijskundig rapport 

Ook in de overdracht van het primair naar het voortgezet onderwijs dient de ononderbroken ontwik-

keling van leerlingen geborgd te worden. 

In het onderwijskundig rapport worden onder de onderwijskundige gegevens van de leerling die nodig 

zijn om in het vervolgtraject adaptief onderwijs te kunnen verzorgen, overgedragen worden aan de 

school voor het voortgezet onderwijs waar een leerling is aangemeld.  

De positie van de ouders bij de overdracht van gegevens over hun kinderen willen we verzelfstandigen 

en versterken. In het hele proces van gegevensoverdracht willen we hen een eigen rol geven, los van 

die van de school. We gaan dus uit van het principe van “gescheiden verantwoordelijkheden” en willen 

dat ook tot uitdrukking brengen in de wijze waarop gegevens worden overgedragen. 

Acties die in dit kader de komende tijd (tot 1 augustus 2020) zullen worden ondernomen zijn: 

• Het ontwikkelen van een ouderportaal (in OnderwijsTransparant) 

• Uitbouwen van en beter gebruiken van de website van het samenwerkingsverband 

Hoewel het samenwerkingsverband zich ook bezighoudt met de reguliere overstapprocessen, is de 

kerntaak gelegen in het zorg dragen voor doorlopende extra ondersteuning aan leerlingen. In het on-

derwijskundig rapport moet daarom worden vermeld welke ondersteuningsbehoefte een leerling 

heeft en welke inzet vanuit de basisscholen daarop is gepleegd en wat de resultaten waren van deze 

inzet. 

De overstap van leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs en uit het speciaal onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs wordt in het laatste jaar van verblijf op deze scholen nauwkeurig voorbereid. De 

ouders dienen daar nauw bij betrokken te zijn. De ouders en leerlingen moeten goed geïnformeerd 

worden over de overgang naar het voortgezet onderwijs, de advisering door het basis- en speciaal 

onderwijs en de afname van toetsen en/of testen bij leerlingen. Over alle procedures vindt regelmatig 

overleg plaats met vertegenwoordigers van het basis- en speciaal onderwijs en het voortgezet onder-

wijs 

In het begin van leerjaar 8 worden door het voortgezet onderwijs met primair onderwijs afspraken 

gemaakt over de overgang van leerlingen met ondersteuningsvragen. Het gaat dan om welke leer-

lingen en welke maatregelen getroffen moeten worden.  

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs dient voor ouders bekend te zijn wat de ondersteunings-

mogelijkheden zijn van de school voor voortgezet onderwijs waar zijn hun kind aanmelden. Deze mo-

gelijkheden staan opgetekend in het schoolondersteuningsprofiel van de school en in de schoolgids. 

Het samenwerkingsverband stimuleert ook dat schoolkeuzes worden gemaakt op basis van de SOP’s 

van scholen. 
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De eventuele extra ondersteuning die leerlingen in het basisonderwijs ontvingen (al of niet met een 

arrangement vanuit het samenwerkingsverband, dient gecontinueerd te worden in het voortgezet on-

derwijs, ook weer al of niet met een arrangement. Hier zit een grote meerwaarde van het vormen van 

één werkorganisatie. Dat kan ervoor zorgdragen dat de doorlopende ondersteuning gemakkelijker ge-

realiseerd wordt. Er kunnen door primair en voortgezet onderwijs in onderlinge samenwerking “over-

staparrangementen” worden aangevraagd. 

7.4 de overstap van VO naar mbo 

Ook hier geldt dat het samenwerkingsverband hecht aan een goede overstap, waarbij het geheel aan 

gegevens dat nodig is om ook in het vervolgonderwijs adaptief onderwijs te kunnen geven wordt over-

gedragen. 

Het samenwerkingsverband is er van overtuigd dat, naast een goed werkend systeem van reguliere 

overstap van leerlingen en overdracht van hun onderwijskundige gegevens naar het vervolgonderwijs 

(oa het mbo), ook hier een “warme overdracht” effecten heeft op de schoolcarrière van leerlingen. 

Het samenwerkingsverband is er van overtuigd dat in het mbo de uitval sterk kan worden verminderd. 

Maar dan moet ook hier sprake kunnen zijn van een doorgaande lijn van extra ondersteuning. 

Het samenwerkingsverband beijvert zich daarom de komende planperiode om te komen tot: 

- Gemeenschappelijke voorlichting over de overgang naar het vervolgonderwijs 

- Inrichten van een ‘warme overdracht’ van VO naar het vervolgonderwijs. 

- In samenwerking met leerplicht en RMC zorgen dat alle leerlingen na het vmbo ook daadwer

 kelijk starten op het mbo. 

- De (digitale) overdracht van gegevens over de leerling als basis voor een doorstroomdossier in 

 het mbo 

 - overstaparrangementen. De eventuele extra ondersteuning die leerlingen in het voortgezet 

 onderwijs ontvingen (al of niet met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband, dient 

 gecontinueerd te worden in het mbo, ook weer al of niet met een arrangement. Er zouden dan 

 ook door voortgezet onderwijs en mbo in onderlinge samenwerking “overstaparrangemen

 ten” aangevraagd moeten kunnen worden, die bekostigd worden door het mbo. 

Daarnaast is het samenwerkingsverband de afgelopen planperiode bezig geweest met de ontwikkeling 

van een loketomgeving in OnderwijsTransparant voor het mbo. De ontwikkeling daarvan zal, naar ver-

wachting op 01-08-2018 zijn afgerond. Daarna zal de module werkzaam zijn. Daarmee is de route naar 

extra ondersteuning in het mbo op een noemer gebracht met de route in het PO en VO. De komende 

periode zal het samenwerkingsverband deze ontwikkeling en uitrol van de loketmodule in het mbo 

volgen en waar nodig ondersteunen. 

7.5 uitstroom en afstroom voorkomen 

Passend onderwijs wil ook zeggen dat voor de onderscheiden zorgvraag een onderscheiden aanpak 

beschikbaar is. Gebeurt dat niet, vindt mogelijk afstroom plaats of nog erger: vroegtijdig schooluitval. 

Dat wordt voorkomen door steeds de passende ondersteuning te bieden bij de onderscheiden onder-

steuningsvragen. Het is zaak de eigen kracht van de scholen beter te benutten en waar nodig te ver-

sterken. Dit zowel binnen de basisondersteuning als via de extra ondersteuning. 
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In voorkomende gevallen is het toch beter een overstap te maken naar een andere, meer passende 

VO-school. Dat kan zijn, omdat het geboden onderwijsniveau in de school van herkomst toch te hoog 

blijkt en/of dat in de ontvangen school (mogelijk van gelijk onderwijsniveau) een meer passende extra 

ondersteuning kan worden geboden.  

Dan is het belangrijk dat ook hier alle relevante onderwijskundige gegevens, inclusief die over de extra 

ondersteuning op goede wijze naar de ontvangende school worden overgedragen en dat er sprake kan 

zijn van een warme overdracht. Het samenwerkingsverband werkt daarom met een module binnen 

OnderwijsTransparant waarmee de overstap van de ene VO-school naar de andere beter kan worden 

geregeld.  

Het samenwerkingsverband wil scholen stimuleren ook deze achterliggende ondersteuningsbehoefte 

van thuiszitters in kaart te brengen en indien nodig passende arrangementen bij het samenwerkings-

verband aan te vragen. Daarom maakt het samenwerkingsverband gebruik van een dashboard in On-

derwijsTransparant rondom verzuim en thuiszitters van waaruit eenvoudig een arrangement is aan te 

vragen. 

Het samenwerkingsverband voert met regelmaat overleg met leerplichtambtenaren en met de Dienst 

Gezondheid & Jeugd over beleid op het gebied van verzuim en thuiszitters. Ook op casusniveau is er 

regelmatig overleg. 

Tijdens de eerste maanden van 2018 heeft het samenwerkingsverband een onderzoek laten uitvoeren 

naar de oorzaken van thuiszitten/ De adviezen in het rapport van dit onderzoek willen we opvolgen. 

Duidelijk is in ieder geval dat we hiervoor de samenwerking met bureau leerplicht en de sociale wijk-

teams nodig hebben. 
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HOOFDSTUK 8  SAMENWERKING MET OUDERS 

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van 

kinderen ten goede. Dat geldt des te meer als het gaat om leerlingen die extra ondersteuning behoe-

ven en bij de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.  

8.1 Ouders4 als educatief partner 

Het samenwerkingsverband streeft naar een meer zelfstandige rol van de ouders in het gehele proces 

van toewijzing van ondersteuning voor leerlingen. Dat begint al met het beschrijven van het beeld van 

een leerling. Ouders kennen hun kind vaak het beste. Ouders moet daarom de gelegenheid worden 

geboden dat wat zij over hun kind weten in dat beeld op te nemen. Ook hun visie telt. Ouders en school 

moeten onafhankelijk van elkaar een beeld kunnen schetsen van een kind (leerling). Zij moeten ook 

onafhankelijk van elkaar een schets kunnen geven van wat zij verwachten dat goed is voor hun kind. 

De kunst bestaat er vervolgens uit dit alles onder één noemer te brengen. In de afgelopen twee jaren 

is dat vele malen in de scholen gelukt. Van belang daarbij is goede samenwerking tussen ouders en 

school.  In die gevallen waarin men niet tot elkaar kwam, heeft het samenwerkingsverband vaak geo-

pereerd als mediator.  

Van wezenlijk belang is dat ouders en school enerzijds deze gescheiden verantwoordelijkheden (h)er-

kennen, maar anderzijds continu met elkaar in dialoog blijven. Op die manier kunnen zij profiteren van 

elkaars kennis en ervaring bij het zoeken naar de juiste ondersteuning en oplossingen. Het in continue 

dialoog vinden van oplossingen noemen we educatief partnerschap. 

Educatief partnerschap kan alleen in praktijk worden gebracht door ouders zowel op school- als op 

samenwerkingsverbandniveau in de juiste positie te brengen. Dat betekent enerzijds dat zij een gelijk-

waardig gesprekspartner zijn, maar ook dat zij over voldoende informatie beschikken om dat gesprek 

te kunnen voeren. 

Het educatief partnerschap is geen eenrichtingsverkeer. Ouders hebben rechten, maar ook plichten. 

Zo mag er van ouders verwacht worden dat zij zich coöperatief opstellen in gesprekken met de school, 

dat zij de tijd vrijmaken om dit soort gesprekken te voeren, dat zij medewerking verlenen aan noodza-

kelijke onderzoeken en dat zij (net als de school) moeite steken in het vinden van een passende plek 

voor hun kind.  

8.2  Ouders en medezeggenschap 

De formele samenwerking tussen ouders en de school of het samenwerkingsverband komt tot uiting 

in de ‘medezeggenschap’. Binnen het samenwerkingsverband bestaan twee vormen van formele me-

dezeggenschap: 

 Ouders hebben via de medezeggenschapsraad van de school waar hun kind is aangemeld in-

spraak op het schoolondersteuningsprofiel van de individuele school. De medezeggenschaps-

raad van de school heeft adviesrecht op dit schoolondersteuningsprofiel. 

 Ouders hebben via de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband stemmings-

recht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

  

                                                           
4 Onder het begrip “ouders” verstaan we tevens verzorgers en voogden. 
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HOOFDSTUK 9 SAMENWERKING MET DE GEMEENTE (N) 

Het hoofddoel van de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en zorgpartners in de Drechtste-

den/ Dordrecht is:  

“Onderwijs en gemeenten stemmen de ondersteuning binnen de scholen en de mogelijkheden van 

zorg buiten de school voor jeugdigen (0 t/m 23 jaar) optimaal op elkaar af. We komen integraal tege-

moet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in de ontwikkeling van jeugdigen waardoor zij 

een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsproces doormaken en uiteindelijk een passende plaats in het 

arbeidsproces verwerven en actief participeren in de samenleving”. 

Het samenwerkingsverband heeft met de gemeente een gezamenlijk belang en een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid om te zorgen voor samenhang tussen onderwijsondersteuning in de school en 

jeugd- en welzijnsvoorzieningen, opvoedings- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp buiten de school. 

Ook ten aanzien van onderwerpen als voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten en 

de overgang onderwijs – arbeidsmarkt zijn we op elkaar aangewezen.  

9.1 Beleidsontwikkelingen bij de gemeenten 

Met ingang van 01 januari 2019 moeten de gemeenten een nieuw plan hebben ten aanzien van de 

jeugdhulpverlening. Sinds 01 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht. Deze wet regelt de jeugd-

hulpverlening in regio’s. Dordrecht hoort bij de regio Zuid-Holland Zuid. De daarmee ingezette decen-

tralisatie en transitie van jeugdzorg naar de gemeenten is bedoeld om burgers meer dan voorheen in 

hun eigen kracht te zetten, sociale netwerken te benutten en zoveel mogelijk vraaggericht te werken. 

Aan de uitvoering en implementatie van deze nieuwe wet op de jeugdhulp wordt momenteel volop 

gewerkt. Dat doet de gemeente ook in overleg met het samenwerkingsverband. 

De stichting jeugdteams maakt nu deel uit van de sociale wijkteams. Helaas behoren de OK-coaches 

nog niet tot de jeugdteams, waardoor de afstand tussen de ondersteuningsteams en de jeugdteams 

nog niet is verkleind. Dit is binnen Dordrecht wel een punt van discussie. 

De serviceorganisatie jeugdhulpverlening heeft een notitie gepubliceerd, waarin zij onder andere aan-

geeft meer middelen preventief in te willen zetten. Daar ontstaat dan een raakvlak met de preventieve 

werkwijze van het samenwerkingsverband passend onderwijs in Dordrecht. Door een samenwerking 

met de andere samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland zuid willen de Dordtse samenwer-

kingsverbanden de afstemming met de jeugdhulpverlening in dit gebied gemakkelijker maken. De REA 

willen we voortaan ook op dat niveau georganiseerd zien. 

9.2  Visie 

De Wet Passend Onderwijs en de nieuwe jeugdwet kennen veel dezelfde uitgangspunten. Dit leidt tot 

de volgende visie: 

Jeugdigen in Dordrecht en de regio Drechtsteden krijgen kansen zich te ontwikkelen en naar vermogen 

mee te doen in de samenleving. Scholen en gemeenten dragen en voelen een gezamenlijke verant-

woordelijkheid ten aanzien van het welzijn en welbevinden van kinderen en gezinnen. Kern hiervan is 

wat jeugdigen en gezinnen nodig hebben om een optimaal ontwikkelproces voor jeugdigen mogelijk 

te maken en een passende plaats in het arbeidsproces te verwerven. Het gaat daarbij om gerichte 

integrale ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de eigen (pedagogische) kracht van gezin 

en school.  
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Scholen, sociale teams en jeugdteams zijn belangrijke scharnierpunten: vindplaatsen voor ondersteu-

ningsbehoeften van school en/of gezin op onder meer onderwijskundig en opvoedkundig gebied.  

Regievoering voor ondersteuningsvragen die niet louter onderwijs gerelateerd zijn en de zorgstructuur 

van het onderwijs overstijgen, ligt bij de gemeenten. De Ondersteuningsteams vervullen hierin ook 

een belangrijke rol.   

De uitwerking van deze visie in uitgangspunten, doelstellingen en verantwoordelijkheden is te vinden 

in de notitie “Passend verbinden”, die geaccordeerd is door alle schoolbesturen en colleges in de regio 

Drechtsteden-brede regio, waaronder gemeente Dordrecht.  

9.3  Leerlingenvervoer in relatie tot Passend Onderwijs 

Onderdeel van afstemming tussen onderwijs en gemeenten betreft het gesprek over vervoer van leer-

lingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan open-

baar vervoer zijn aangewezen, dan wel een zodanige ondersteuningsbehoefte hebben dat zij niet zelf-

standig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. In het speciaal onderwijs heeft iedere leer-

ling recht op leerlingenvervoer. 

Met de gemeente wordt overleg gevoerd over leerlingvervoer op casusniveau: de consequenties van 

de afgegeven arrangementen door het samenwerkingsverband voor leerlingvervoer worden met de 

gemeente gecommuniceerd, omgekeerd informeert de gemeente met enige regelmaat bij het samen-

werkingsverband naar de rechtmatigheid van een aanvraag. Op deze wijze wordt gestreefd naar maxi-

male transparantie. 

9.4  Leerplicht in relatie tot Passend Onderwijs 

Een van de belangrijkste doelen van Passend Onderwijs is het reduceren van het aantal thuiszitters: 

leerplichtige leerlingen die verzuimen (absoluut of relatief). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de Leerplichtwet, middels leerplichtambtenaren. 

Van de afdeling Leerplicht van de dienst Gezondheid & Jeugd worden geanonimiseerde gegevens ver-

kregen als het gaat om de thuiszitters- en verzuimproblematiek. Regelgeving t.a.v. privacy vormt ech-

ter nog een hindernis voor adequate gegevensuitwisseling. Het samenwerkingsverband wil in overleg 

met de gemeente komen tot een betere vorm van samenwerking. 

Het verslag van het onderzoek dat op last van het samenwerkingsverband is uitgevoerd door Ponte & 

Plevier beschouwt het samenwerkingsverband als uitganspunt voor verdere acties in dezen. 

Het samenwerkingsverband is bij het wegwerken van de lijst thuiszitters ook afhankelijk van aanbie-

ders van jeugdhulpverlening. Vaak blijkt een wachtlijst bij een van deze aanbieders de reden van thuis-

zitten te zijn. Door preventieve en integrale inzet van middelen vanuit het samenwerkingsverband en 

de serviceorganisatie willen de samenwerkingsverbanden de wachtlijstproblematiek verhelpen. Als 

veel preventiever wordt gewerkt, is opschalen naar zwaardere vormen van jeugdhulpverlening veel 

minder nodig. Bovendien ontstaat ruimte voor de aanbieders van jeugdhulpverlening om eerder af te 

schalen. 

Ieder kind heeft recht op het onderwijs dat gericht is op een zo volledig mogelijke ontplooiing van zijn 

persoonlijkheid, zijn talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens. Dit recht vloeit rechtstreeks 

voort uit de artikelen 28 en 29 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). 
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Kinderen hebben een leerrecht en de leerplicht is daar een vertaling van. Daarom willen de samen-

werkingsverbanden in Dordrecht ook ten aanzien van het afgeven van vrijstellingen samenwerken met 

bureau leerplicht. Het samenwerkingsverband zet zich in voor participatie aan elk besluit dat genomen 

wordt in het kader van het beleid ten aanzien van het afgeven van vrijstellingen. 

Het samenwerkingsverband zet zich in voor het ontstaan van een dashboard waarop alle gegevens ten 

aanzien van alle vormen van schoolverzuim en de registratie van thuiszitters samen komen. Daarmee 

wil het samenwerkingsverband overzicht laten ontstaan. Er zal de komende twee jaren nog nagedacht 

moeten worden over de efficiency waarmee dit overzicht ontstaat. Scholen hebben ook een verplich-

ting jegens DUO. Het samenwerkingsverband beschouwt verzuim als een indicator voor ondersteu-

ningsbehoeften van leerlingen en stelt zich op het standpunt dat gezocht moet worden naar arrange-

menten die in deze behoeften kunnen voorzien. Het dashboard zal dan ook een plaats krijgen in het 

platform waarin ook de arrangementen worden aangevraagd. 

9.5 huisvesting van scholen in relatie tot Passend Onderwijs 

Het gezamenlijke doel van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om te streven naar de 

beste oplossingen voor jongeren. Dat kan op termijn ook tot gevolg hebben dat de organisatie van het 

(voortgezet) speciaal onderwijs verandert en dat de wensen met betrekking tot huisvesting ook zullen 

veranderen. Daarbij kan worden gedacht aan huisvesting van andere vormen van onderwijs en/of de 

huisvesting van initiatieven op het gebied van verbinding tussen het regulier en het speciaal onderwijs. 

De komende planperiode zal hier door het samenwerkingsverband samen met de scholen een visie 

voor ontwikkeld worden. Hierbij vertrekken we vanuit de ervaringen uit de praktijk. 
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HOOFDSTUK 10 – ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND 

10.1 Bestuurlijke uitgangspunten 

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben de vorm van een vereniging, die is opgericht 

door de aangesloten schoolbesturen. Bij het oprichten van deze vereniging zijn nieuwe statuten opge-

steld.  

Ook de besturen van de scholen voor speciaal onderwijs (SPON en Yulius) maken deel uit van het sa-

menwerkingsverband.  (V)SO-schoolbesturen met vestigingen buiten de nieuwe samenwerkingsver-

banden PO en VO, maar met leerlingen op hun scholen uit dat samenwerkingsverband, hebben het 

recht desgewenst deel uit te maken van het samenwerkingsverband. 

10.2 Inrichting van de organisatie 

Het samenwerkingsverband kent vooralsnog de volgende organen: 

 De Algemene ledenvergadering 

De aan de beide samenwerkingsverbanden deelnemende schoolbesturen stellen via de afzonderlijke 

algemene ledenvergaderingen de strategische koers van het samenwerkingsverband vast. Zij hebben 

naast deze verantwoordelijkheid ook een eigen (schoolbestuurlijke)verantwoordelijkheid in passend 

onderwijs. 

Drie keer per jaar hebben de verenigingen een algemene ledenvergadering. De leden hebben bij de 

vorming van het samenwerkingsverband passend onderwijs gekozen voor het principe van 'one man, 

one vote'. Hiermee is niet alleen het vertrouwen in elkaar benadrukt, maar is ook besloten dat de leden 

gelijkwaardig zijn als het gaat om het realiseren van passend onderwijs. De beide Algemene ledenver-

gaderingen voeren een overlappende agenda. Zo blijven zij op de hoogte van wederzijdse ontwikke-

lingen. 

De Algemene Ledenvergaderingen kennen een gezamenlijke remuneratiecommissie en een auditcom-

missie. Beide commissies bestaan uit een lid uit het PO, een lid uit het VO en een onafhankelijk voor-

zitter. 

 De directeur-bestuurder  

De directeur-bestuurder van de beide samenwerkingsverbanden is belast met het besturen van de 

vereniging.  

De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het 

realiseren van de doelstellingen en wettelijke taken van de verenigingen. De directeur-bestuurder 

vormt het bevoegd gezag van de beide samenwerkingsverbanden en bestuurt (dagelijks) beide samen-

werkingsverbanden en geeft leiding aan de medewerkers van de samenwerkingsverbanden. De Direc-

teur-bestuurder is belast met de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en de activitei-

ten van het samenwerkingsverband. Ook is de directeur-bestuurder belast met het opstellen en uit-

voeren van het ondersteuningsplan en de bijbehorende procedures, waaronder het op overeenstem-

ming gericht overleg met de gemeenten. Daarnaast voert de directeur-bestuurder overleg met de on-

dersteuningsplanraden.  

De directeur-bestuurder beheert de aan de samenwerkingsverbanden toegekende formatieve en fi-

nanciële middelen en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en 

het vastgestelde beleid zijn toegestaan. 
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Binnen het samenwerkingsverband fungeren ook de volgende gremia: 

De ondersteuningsplanraad 

De ondersteuningsplanraden (OPR-en) zijn de speciale medezeggenschapsraden van het samenwer-

kingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplan-

raden is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmings-

recht).  

Maar ook kunnen de ondersteuningsplanraden onderwerpen die zij belangrijk vinden met de direc-

teur-bestuurder van de samenwerkingsverbanden bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De 

directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband heeft met de OPR-en afgesproken om de ko-

mende jaren structureel informatief overleg met elkaar te voeren. 

De samenstelling van de ondersteuningsplanraad is te vinden op de website van het samenwerkings-

verband. 

Directeurenberaden 

Vanuit de directeuren in het primair onderwijs is een afvaardiging gevormd naar het directeurenbe-

raad PO in het samenwerkingsverband. Alle directeuren in het voortgezet onderwijs vormen tezamen 

het directeurenberaad Vo in het samenwerkingsverband. De twee directeurenberaden vormen klank-

bordgroepen voor het samenwerkingsverband. Ze zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak voor 

het beleid en voor de input op dat beleid. 

IB-netwerk en zorgcoördinatorenberaad 

Het IB-netwerk in het PO en het zorgcoördinatorenberaad in het VO zijn ook klankbordgroepen. Ook 

deze overleggroepen zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak en voor de input op het beleid. 

Werkgroep PO-VO 

In de werkgroep PO-VO nemen afgevaardigden uit het PO en VO plaats. Hier vindt de operationele 

afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs plaats en wordt gezamenlijk beleid voorbereid. 
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Organogram: organisatiestructuur SWV Passen Onderwijs Dordrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3  Medezeggenschap 

De medezeggenschap is geregeld middels de Ondersteuningsplanraden van de beide samenwerkings-

verbanden. Deze raden, die voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeel bestaat, heeft in-

stemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het desbetreffende samenwerkingsverband.  

Naast het formele instemmingsrecht dat de Ondersteuningsplanraad heeft op het ondersteuningsplan, 

vindt het samenwerkingsverband het van belang ouders en personeel te betrekken bij haar beleids-

vorming. De Ondersteuningsplanraad wordt daarom als meer gezien dan enkel een orgaan dat ‘ja of 

nee’ mag zeggen. Bij voorkeur fungeert de Ondersteuningsplanraad tevens als klankbord en leest, 

denkt en adviseert zij mee in de besluitvorming. 

10.4 Personeel 

De afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband zich ontwikkeld van een organisatie met maar 

één personeelslid: de directeur, tot een organisatie waarvan ook en beleidsmedewerker, de leden van 

het loket (drie orthopedagogen en een voorzitter), twee administratief medewerkers, begeleiders pas-

send onderwijs en twee orthopedagogen als personeel deel uitmaken. De directeur is met ingang van 

01-03-2017 directeur-bestuurder geworden. 

Het tweede medezeggenschapsorgaan van de beide samenwerkingsverbanden is de MR. Elk samen-

werkingsverband waar twee of meer personeelsleden werkzaam zijn, is verplicht een medezeggen-

schapsraad voor personeel te vormen. De MR van de beide samenwerkingsverbanden bestaat uit de 

orthopedagogen, de administratief medewerkers, een BPO-er en de beleidsmedewerker. De beide sa-

menwerkingsverbanden opereren als een werkorganisatie en hebben daarom een gezamenlijke MR. 

Dat is ook mogelijk, omdat de werkorganisatie bewust klein gehouden wordt. De MR heeft instem-

mings- of adviesbevoegdheid op besluiten van de directeur-bestuurder aangaande het personeel van 

het samenwerkingsverband.  
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10.5  Rechtsbescherming 

Gestreefd wordt naar een passende plek voor elk kind in het ondersteuningscontinuüm van het sa-

menwerkingsverband met een tevreden ouder en leerling. Ook als ouders vroegtijdig en volledig bij de 

ondersteuning van hun kind zijn betrokken en de communicatie tussen school en ouders is met respect 

verlopen, kan het zijn dat ouders zich niet in het besluit van school kunnen vinden. Zij kunnen dan een 

beroep doen op de klachten-, geschillen-, bezwaar- en beroepsregelingen. 

10.6  Klachten en geschillen 

10.6.1 Interne klachtenbehandeling SWV 

Het samenwerkingsverband hanteert een klachtenprocedure, gericht op een snelle en klantgerichte 

afhandeling van (individuele) klachten. Het gaat daarbij om klachten over de procedure in verband met 

de toelaatbaarheidsverklaring. 

Gestreefd wordt naar interne afhandeling van de klacht. Achterliggende gedachte is dat hoe dichter 

bij de bron een klacht wordt behandeld, hoe groter de kans is op een afhandeling naar tevredenheid. 

De interne klachtenbehandeling geeft inzicht in de werkwijze van het samenwerkingsverband en is 

daarom een instrument om het samenwerkingsverband te verbeteren. 

10.6.2 Externe klachtenbehandeling SWV 

Voor klachten die intern niet oplosbaar blijken te zijn, wordt de mogelijkheid geboden voor een ex-

terne klachtenbehandeling. In het primair onderwijs is dan de eerste optie een second opinion aan te 

vragen bij het samenwerkingsverband van de Noordelijke Drechtsteden. Het samenwerkingsverband 

heeft daartoe afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden. Voor het 

voortgezet onderwijs bestaan deze afspraken ook met het samenwerkingsverband voortgezet onder-

wijs in Gorinchem. 

10.6.3 Onderwijsconsulenten en landelijke geschillencommissie passend onderwijs 

Een mogelijkheid om een verschil van inzicht tussen ouders en school/schoolbestuur op te lossen is de 

inzet van een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten kunnen (kosteloos) advies en begeleiding 

bieden aan scholen en ouders van leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Als een partij het oneens 

is met dit advies, kan in een aantal gevallen het geschil voorgelegd worden aan de landelijke Geschil-

lencommissie passend onderwijs. De Geschillencommissie is een landelijke geschillencommissie voor 

het PO, VO en (V)SO. 

 Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de stichting onderwijsgeschillen: één onafhankelijk en 

professioneel loket, waarbij alle commissies waar het samenwerkingsverband mee te maken kan krij-

gen, zijn ondergebracht. De Geschillencommissie passend onderwijs oordeelt in geschillen tussen ou-

ders en het schoolbestuur over: 

 (Weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 

 Verwijdering van alle leerlingen; 

 Vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief. 

Als ook de uitspraak van de landelijke geschillencommissie geen oplossing biedt, rest nog een beroeps-

procedure bij de rechtbank. 
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10.6.4 . Bezwaarmogelijkheden besluiten toelaatbaarheidsverklaring 

Tegen besluiten tot toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband kunnen ouders en be-

trokken schoolbestuur bezwaar indienen. 

Voor de behandeling van deze bezwaren is het samenwerkingsverband aangesloten bij de Landelijke 

Bezwaarcommissie. De betreffende adviescommissie brengt aan het samenwerkingsverband advies 

uit over het bezwaar. Op basis van dit advies neemt het samenwerkingsverband een beslissing op het 

bezwaar. 
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HOOFDSTUK 11 -  KWALITEITSONTWIKKELING 

De samenwerkingsverbanden in Dordrecht hebben de visie dat kwaliteit niet alleen gemeten kan wor-

den aan de hand van cijfers maar dat ervaringen vanuit de scholen ook gehoord moeten worden. We 

voeren daarom ook gesprekken met alle schoollocaties, om te bezien hoe de samenwerkingsverban-

den zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen in de scholen. De uitkomsten van deze 

gesprekken worden vaak snel vertaald in aangepast beleid van en/of nieuwe activiteiten in de scholen. 

Verder zijn er vanuit de samenwerkingsverbanden nauwe contacten met gemeenten en andere rele-

vante partijen. Door voortdurend met elkaar in gesprek te blijven, houden we zicht op benodigde be-

leidsaanpassingen of nieuwe acties en initiatieven. 

Kwaliteitszorg wil het samenwerkingsverband operationaliseren als zorgvuldig handelen en het door-

lopen van een cyclisch proces: nadenken bij wat je doet, wat je doet goed doen, reflecteren op wat je 

hebt gedaan en op basis daarvan doelen en activiteiten aanpassen en weer doorgaan (planning, uit-

voering, evaluatie). Kwaliteitszorg gaat over het inzicht hebben in wat je taak en rol is en steeds (op 

elk moment en in elke situatie) weten waar je staat. Dat betekent niet dat er niks fout mag gaan, maar 

dat je je er wel van bewust bent dat iets fout gaat en hoe je dat kunt herstellen. 

Het gaat er uiteindelijk om dat de goede dingen gebeuren voor leerlingen en dat ouders, leerlingen en 

professionals zich gehoord voelen. 

De samenwerkingsverbanden streven naar een sluitend kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem legt de 

verbinding tussen beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie van activiteiten. Hiermee verantwoorden 

we wat we doen en is dit voor alle betrokkenen en overige belanghebbenden controleerbaar. De basis 

van ons kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door een set van KPI/KSF. Daarnaast wordt het succes 

van onze samenwerkingsverbanden bepaald door wat er in het waarderingskader van de inspectie 

staat.  

11.1 Audits 

De deelnemende besturen richten eigenhandig audits in waarin de reguliere taken van de school een 

plaats vinden. Het samenwerkingsverband wil daarbij aansluiten door de taken ten aanzien van de 

extra ondersteuning daaraan toe te voegen. Er ontstaat dan ook een integraal kader, waarbij de we-

derzijdse beïnvloeding van de reguliere taken en de taken extra ondersteuning eveneens in beeld kan 

komen. De toe te voegen items van het samenwerkingsverband aan de audits van de schoolbesturen 

wil het samenwerkingsverband op Zuid-Holland zuid niveau bepalen, zodat daarmee de aansluiting 

van de gezamenlijke samenwerkingsverbanden in de regio op de jeugdhulpverlening goed in beeld 

gebracht kan worden.  

De uitkomst van de audits kan aanleiding zijn om bij te sturen en de basisondersteuning in de scholen 

verder te verhogen, bijvoorbeeld met behulp van door het samenwerkingsverband bekostigde school-

arrangementen.   

11.2 Verantwoording 

Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden leggen via het jaarverslag, jaarrekening en het onder-

steuningsplan verantwoording af over de inzet van de ontvangen middelen en de daarmee bereikte 

resultaten en kwaliteit. Daarnaast legt het bestuur van het samenwerkingsverband verantwoording af 

aan de algemene ledenvergadering en aan de inspectie. 
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HOOFDSTUK 12  FINANCIËN 

12.1  Allocatiemodel 

De samenwerkingsverbanden in Dordrecht stellen middelen beschikbaar om de ondersteuningsstruc-

tuur in scholen op een hoger niveau te brengen, bijvoorbeeld voor de inzet van de begeleiders passend 

onderwijs, orthopedagogen ter ondersteuning van de IB-ers en zorgcoördinatoren. De IB-ers en zorg-

coördinatoren worden door het samenwerkingsverband extra ondersteunt door middelen beschikbaar 

te stellen voor uitbreiding van hun aantal uren. 

Daarnaast worden middelen ingezet ten behoeve van arrangementen in de school: schoolarrangemen-

ten, groepsarrangementen en individuele arrangementen.  Van alle arrangementen vraagt het samen-

werkingsverband een verantwoording aan de voorkant: er moet een plan van inzet ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan het samenwerkingsverband. 

Tenslotte zijn er middelen gemoeid met verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs (SBO), het 

(voortgezet) speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (PrO) en de aanwijzingen voor lwoo.  

12.2 Meerjarenbegroting op hoofdlijnen 

De meerjarenbegrotingen van beide samenwerkingsverbanden worden, volgens afspraak, jaarlijks bij-

gesteld als gevolg van fluctuaties in het aantal leerlingen, gerealiseerd beleid en de risicoanalyse.  

12.3 Financiële regelingen 

Met de schoolbesturen die binnen het SWV vallen is afgesproken dat wanneer het verwijzingspercen-

tage op de afzonderlijke sbo scholen boven de 2% ligt, wat vastgesteld wordt op grond van boven-

staande, het SWV  de middelen extra ondersteuning, bekostigd. Op deze wijze wordt vastgesteld wat 

het aandeel van de onderscheiden scholen is in de overdracht van de bekostiging bij een ontoereikend 

budget bij de sbo-scholen. 

De intentie is dat het SWV van de SO-school het aantal leerlingen wat vanuit het SWV gebruik maakt 

van deze voorziening, doorgeeft. Dit aantal wordt afgezet tegen het aantal TLV’s  dat is afgegeven voor 

het SO. Ook hierbij kijken we naar het aantal leerlingen op 1 oktober t.o.v. 1 februari. 

Het SO geeft aan wanneer zij ontoereikende inzet van personeel heeft en derhalve geen leerlingen 

meer op kan nemen. Ook hiervoor geldt dat de intentie er is dat het SWV zicht krijgt op de formatie en 

de bekostiging van de SO-voorziening t.o.v. het aantal leerlingen wat op de school zit. Wanneer de 

inzet van personeel ontoereikend blijkt te zijn, zal in afstemming met het SWV bekeken moet worden 

of er tussentijdse bekostiging vanuit het SWV kan komen tot de eerstvolgende teldatum. 

Op deze wijze wordt bepaald of er een toename is van leerlingen in het SO en de personeelsbekostiging 

voor de SO-scholen toereikend is om aan de verplichtingen te voldoen. 
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12.3  Risicoparagraaf 

Verbeteringen in het systeem van risicomanagement 

Om tot verbetering van de begrotingsramingen en beheersing van de risico’s te komen, werken we in 

de periode 2018-2020 aan de volgende risicobeheersingsmaatregelen: 

 Het beleid en de doelstellingen uit het ondersteuningsplan worden opnieuw in verbinding ge-

bracht met de benodigde middelen op basis van prestatie-indicatoren/kritische succesfacto-

ren met streefwaarden en meetsystemen. 

 Een intensieve planning & control cyclus. Een aantal keren per jaar vinden begrotingsbijstellin-

gen plaats en worden de realisatiecijfers besproken in samenhang met de strategische doel-

stellingen. 

 Het voeren van een (meerjarige) verplichtingenadministratie via Onderwijs Transparant, zodat 

enerzijds voor de jaarrekening de volledigheid van de schuldenpositie kan worden beoordeeld 

en anderzijds de flexibiliteit in toekomstige ramingen zichtbaar wordt;  

 Een risicoanalyse opstellen, die wordt gekoppeld aan de wenselijk omvang van het eigen ver-

mogen. 

Het nieuwe tweejarige ondersteuningsplan 2018-2020 is opgesteld. Een notitie risicomanagement 

(maart 2016 – Po en VO-raad) bevatte adviezen aan samenwerkingsverbanden inzake: 

 De evaluatie van de financiële positie van een samenwerkingsverband; 

 Vorm en inhoud van risicomanagement; 

 good practices over afspraken die samenwerkingsverbanden hebben gemaakt over de infor-

matievoorziening in het kader van het monitoren en verantwoorden van de realisatie van de 

doelstellingen vanuit het ondersteuningsplan met aan de schoolbesturen beschikbaar gestelde 

middelen. 

Naar aanleiding van deze notitie risicomanagement worden risico-inventarisaties uitgevoerd met een 

berekening van het minimaal benodigde weerstandsvermogen. 

Voor de rijksvergoeding zware ondersteuning is de verevening positief waardoor op termijn hogere 

baten worden geraamd (bij gelijkblijvende leerlingaantallen). Belangrijkste risico is een stijging van het 

aantal (V)SO-leerlingen. De ontwikkeling hiervan wordt scherp gevolgd.  Bereidheid om de voornaam-

ste risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken: Hoewel per eind 2017 nog sprake is van afdoende 

weerstandsvermogen is de risicobereidheid laag te noemen. De meerjarenbegroting 2018 tot en met 

2020 voorziet in een gezonde ontwikkeling van het eigen vermogen. Getroffen beheersingsmaatrege-

len inzake de voornaamste risico’s en onzekerheden: 

 Risico: geen aansluiting aangegane verplichtingen uit hoofde van individuele arrangementen 

en uitbetaalde/verantwoorde bedragen. 

 Risicobeheersingsmaatregel: Er vindt afstemming plaats tussen Onderwijs Transparant (ver

 plichtingenadministratie) met uitbetaalde individuele arrangementen.  

 Risico: Beleidsvoornemens uit Ondersteuningsplan 2018-2020 worden niet behaald.   

 Risicobeheersingsmaatregel: De beleidsvoornemens uit het Ondersteuningsplan 2018-2020 

 zijn onderwerp van gesprek tijdens bijeenkomsten met de auditcommissie om de 

 voortgang van de realisatie van de beleidsvoornemens te bewaken. 
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 Risico: Fluctuaties leerlingaantallen/ /dalende leerlingaantallen.   

 Risicobeheersingsmaatregel: Het dashboard passend onderwijs en de kijkglazen (DUO) geven 

 de kengetallen in dezen. Uit die gegevens blijkt een afvlakking van de daling van het aantal 

 leerlingen. Daartegenover staat een afname van de afroming van de verevening.   

 Risico: Stijging van het aantal (V)SO-leerlingen (boven landelijk gemiddelde).  

 Risicobeheersingsmaatregel: Het dashboard passend onderwijs en de kijkglazen (DUO) laten 

 in 2017 een zeer lichte daling zien van deelname aan het SO. Maar in het VSO is er sprake van 

 een lichte groei.  Bovendien houden we rekening met een afname van de rijksvergoeding voor 

 de zware ondersteuning. Bij de toekenning van  aanvragen TLV (V)SO wordt inmiddels sterker 

 ingezet op de tijdelijkheid van plaatsing in het  (V)SO, TLV’s krijgen een nog kortere geldig

 heidsduur (max. 2 jaar).  Er wordt expliciet ingezet op terugkeer vanuit het (V)SO naar regulier 

 onderwijs. Bovendien moeten onderwijs-zorgarrangementen een deel van de beoogde groei 

 afromen. 

 Risico: vergoeding LWOO en PrO-leerlingen. 

We houden rekening met een afname van de rijksvergoeding/ondersteuningsbekostiging in 

een nog door de overheid te ontwikkelen bekostigingssystematiek. Met ingang van 01-08-

2020 hoopt het samenwerkingsverband de huidige criteria te kunnen loslaten, waarna eigen 

beleid kan worden ontwikkeld. Dit hangt echter af van het moment dat de landelijke overheid 

de bekostigingssystematiek heeft ontwikkeld en de criteria kunnen worden losgelaten. In 2017 

is een daling te zien van het aantal leerlingen dat aangewezen is op lwoo of praktijkonderwijs. 

 Risico: Stijging van het aantal SBO-leerlingen. 

Risicobeheersingsmaatregel: De meest recente gegevens uit de kijkglazen (DUO) en het dash-

board passend onderwijs laten een stijging zien van deelname aan het SBO. Deels veroorzaakt 

door deelname aan de SBO+ voorziening. Een notitie met aanvullend beleid is inmiddels geac-

cordeerd en wordt als uitgangspunt gehanteerd bij het nemen van beslissingen. 

Dat beleid moet vooral leiden tot een verhoging van het aantal leerlingen dat vanuit het SBO 

weer terugkeert naar het reguliere onderwijs. 

 Risico: Toename kosten individuele arrangementen: De aanvragen voor individuele arrange-

menten stegen in aantal, met name in het PO. De deelname aan SBO en (V)SO nam niet signi-

ficant af. Met ingang van de nieuwe planperiode (2018-2020) heeft het samenwerkingsver-

band voor het PO een plafond ingesteld per schoolbestuur aan de te besteden middelen voor 

individuele arrangementen. Het totale bedrag daarvoor wordt in overeenstemming gebracht 

met de begroting. 

 Risico: Beëindiging additionele gemeentelijke subsidies  

 De gemeentelijke subsidie ad € 525.500 zou kunnen wegvallen. De kosten van OnderwijsTrans

 parant (voor de overdracht van gegevens van leerlingen van PO naar VO (PoVo-module) en van 

 PO/VO naar het samenwerkingsverband (Loketmodule) en van de overstap van groep 8 PO 

 naar leerjaar 1 VO (bureau 678-onderwijsadvisering) blijven echter bestaan. 
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HOOFDSTUK 13  BIJLAGEN 

 

13.1 Overzicht deelnemende scholen en besturen PO en VO 

Primair onderwijs: 

Nr. Naam Straat correspondentie Postcode  Plaats  

30582 Stichting H3O Postbus 151 3300 AD Dordrecht 

30731 SIPOR Paradijsplein 1 3034 SL Rotterdam 

41184 Dordtse Schoolvereniging Bao op A.G. Postbus 80 3360 AB Sliedrecht 

41412 
Stichting Samenwerkende Vrije scholen 

Zuid-Holland 
Postbus 4292 3006 AG Rotterdam 

41417 Stichting Specialisten in Passend Onderwijs      Postbus 23 3350 AA Papendrecht 

41518 Stg. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht Postbus 432 3300 AK Dordrecht 

46385 SKOBA Bomkade 18 3311 JD Dordrecht 

83864 Scholen van Oranje Postbus 9041 3301 AA Dordrecht 

85256 Stichting Yulius Onderwijs Postbus 1001 3300 BA Dordrecht 

 

Voortgezet onderwijs: 

Nr. Naam Straat correspondentie Postcode  Plaats  

30582 Stichting H3O Postbus 151 3300 AD Dordrecht 

41513 Stichting Johan de Witt Gymnasium Oranjepark 11 3311 LP Dordrecht 

41100 Stichting Wellant Postbus 445 3990 GE Houten 

41417 Stichting Specialisten in Passend Onderwijs      Postbus 23 3350 AA Papendrecht 

41518 Stg. Openbaar Onderwijs Dordrecht Postbus 8007 3301 CA Dordrecht 

41466 Stichting voor Praktijkonderwijs Anna van Saksenstraat 11 3311 NC Dordrecht 

85256 Stichting Yulius Onderwijs Kromhout 1001 3300 BA Dordrecht 
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13.2 Verklarende woorden- en begrippenlijst 

BAO Basisonderwijs. 

BOVO Werkgroep die zich bezighoudt met de verbinding tussen PO en VO passend onderwijs. 

Dyslexie ‘Ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseringsproces van de lees- en/of 

spellingvaardigheden. De diagnose dyslexie mag alleen door een daartoe bevoegd des-

kundige gesteld worden. 

EMB Ernstige Meervoudige Beperking 

Handelings-                 Handelingsverlegenheid ontstaat wanneer een leraar/ school niet in staat  

Verlegenheid is om aan de onderwijsbehoeften van een leerling te voldoen. Het is de door school en 

leraar gevoelde (en dus reële) impasse die ontstaat door de discrepantie tussen ge-

wenst onderwijsaanbod aan de leerling en/of de verlangde ondersteuningsbehoefte 

van de leraar. Handelingsverlegenheid waarover we hier spreken is altijd onderwijs 

gerelateerd.  

HGW Deze letters staan voor handelingsgericht werken. Een stapsgewijze constructieve ma-

nier van werken voor de intern begeleider waarbij de uitgangspunten en de fasen het-

zelfde zijn als bij handelingsgerichte diagnostiek. 

IB Intern begeleider, de coördinator van de ondersteuning op de basisschool. 

ISK Internationale SchakelKlas 

JRK-groep Groep voor jonge risico kinderen 

Consultatie Kennisuitwisseling op gelijkwaardig niveau; de gespreksdeelnemers hebben hetzelfde 

werk/ eenzelfde functie en kunnen op collegiale basis informatie/ kennis uitwisselen. 

‘Good practice’ voorbeelden maken veelal deel uit van deze vorm van deskundigheids-

bevordering. 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

Leerlingvolgsysteem Het geheel van methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen en observa-

tiemodellen dat een school bijhoudt om de vorderingen van leerlingen in kaart te kun-

nen brengen. 

LG  Lichamelijk gehandicapt 

LWOO leerwegondersteunend onderwijs 

LZ (K) langdurig zieke (kinderen) 

MBO middelbaar beroepsonderwijs 

MKD Het medisch kleuterdagverblijf heeft specifieke expertise in het signaleren en onder-

kennen van ontwikkelingsproblemen en het vervolgens stimuleren van een optimale 

ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Hiervoor beschikken zij over een aantal 

specialismen, waaronder fysiotherapie, logopedie, speltherapie en medische/ver-

pleegkundige advisering. Aanmelding voor plaatsing geschiedt via bureau Jeugdzorg. 

NT-2 Nederlands als tweede taal 

Ondersteuningsteam Een team dat is samengesteld uit mensen met een verschillende expertise. 

OKR Onderwijskundig rapport: verzamelnaam voor documenten die gebruikt worden om 

gegevens over leerlingen door te geven aan een commissie of een andere school. 
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Onderwijsbehoeften:  De omschrijving van een begeleiding, die een leerling nodig heeft om tot leren te kun-

nen komen. Dit laat zich het best omschrijven middels de aanvullingen op de volgende 

zinnen: ‘deze leerling heeft instructie nodig die…, opdrachten nodig die…, (leer)activi-

teiten nodig die…, feedback nodig die…, groepsgenoten nodig die…, een leraar nodig 

die…, een leeromgeving nodig die…, ondersteuning nodig die….’. 

OPR  ondersteuningsplanraad 

Orthopedagoog Een orthopedagoog houdt zich bezig met kinderen in een problematische leer- opvoe-

dingssituatie. Hieronder vallen leer-, gedrags- en opvoedingsproblemen. 

PO primair onderwijs 

PrO praktijkonderwijs 

REA regionaal educatieve agenda 

TLV Toelaatbaarheidverklaring van het samenwerkingsverband waarmee ouders hun kind 

aan melden bij een S(B)O school.  

OPR Ondersteuningsplanraad 

SBO Speciaal basisonderwijs, een samenvoeging van de vroegere LOM-school (voor kin-

deren met leer- en opvoedingsmoeilijkheden) en MLK-school (voor moeilijk lerende 

kinderen). 

SO Speciaal onderwijs (zie ook cluster) 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SWV Samenwerkingsverband.  

VMBO voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

VSO voortgezet speciaal onderwijs 

VO voortgezet onderwijs 

VSV vroegtijdig schoolverlaten 

ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen 

13.3                  Contactgegevens samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht 

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Dordrecht 

Museumstraat 67, 3311 XP DORDRECHT 

Tel: 078-8905017 

E-mail: info@swvdordrecht.nl 

Website: http://www.swvdordrecht.nl/ 


