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Hoofdstuk 1. Inleiding
Dit ondersteuningsplan is een logisch vervolg op het ondersteuningsplan 2014/2015. Het bestuur
heeft in de afgelopen periode een analyse (zie bijlage) gemaakt welke onderdelen voor het
Samenwerkingsverband (SWV) van belang zijn voor de koers van een duurzaam SWV. De analyse
heeft geleid tot het benoemen van zes strategische kwesties1 die het bestuur met het algemeen
bestuur en OPR heeft besproken. Als werktitel voor dit proces is gekozen voor Passend onderwijs in
Lelystad/Dronten in control. Dit ondersteuningsplan is een (strategische) bouwsteen voor het verder
bouwen aan een duurzaam SWV waar we het belangrijk vinden dat de leerling centraal staat en de
leerkracht er toe doet, want de leerkracht maakt het verschil in de uitvoering van Passend Onderwijs.
Kwalitatief goed onderwijs gegeven door de leerkracht maakt de optimale ontwikkeling van een kind
mogelijk en zorgt ervoor dat de leerling centraal staat.
Dit ondersteuningsplan beschrijft in het eerste gedeelte de strategische koers tot augustus 2018. In
het tweede gedeelte van het ondersteuningsplan wordt verantwoord op welke de wijze het SWV
zorgt voor een sterk onderwijs (ondersteunings)aanbod, een procedure van toelaatbaarheid naar
speciaal (basis) onderwijs en een transparante verdeling van middelen en faciliteiten die leerkrachten
stimuleren en ondersteunen om zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs te geven.
1.1. Status en functie ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan staan de plannen en afspraken die de schoolbesturen, verenigd in de
stichting, hebben gemaakt om passend onderwijs(ondersteunings)aanbod aan alle leerlingen te
bieden. De planduur is drie jaar. Het plan kent de volgende functies:
-

-

-

Strategisch planningsdocument
Het ondersteuningsplan is bedoeld om vanuit het meerjarenperspectief doelen te stellen
met als resultaat dat zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen.
Kwaliteitsdocument
In dit ondersteuningsplan wordt beschreven welke procedures en voorzieningen het SWV
hanteert bij het werken aan de centrale opdracht: een dekkende regio waarbij alle leerlingen
een passend onderwijs(ondersteunend) aanbod krijgen, zodat kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Verantwoordingsdocument
In dit ondersteuningsplan wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop het SWV
voldoet aan de bepalingen van de Wet Primair Onderwijs. Deze zijn:
 De wijze waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning
wordt georganiseerd met als doel alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te
kunnen laten doormaken. En met als doel leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te geven, waarbij regulier
passend onderwijs gegeven wordt waar dit mogelijk is.

1

Ambitie &doelen, samenhangend &dekkend aanbod van onderwijs-en zorgvoorzieningen, Toegang tot SBO en
SO, Hulp voor leerkracht, Besturing, Planning & Control
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De procedure en criteria voor verdeling, besteding en toewijzing van
ondersteuningsmiddelen en voorzieningen aan de scholen.
De procedure voor de toelaatbaarheid en (tijdelijke)plaatsing voor leerlingen op speciale
basisscholen en op scholen voor speciaal onderwijs in het SWV.
De procedure en het beleid met betrekking tot terugplaatsing naar het basisonderwijs.
De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan
leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende
bekostiging.
De wijze van bekostiging van het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

1.2. Samenhang met andere documenten
Dit ondersteuningsplan geeft de koers aan. Het hangt samen met verschillende andere documenten
die zijn opgesteld binnen ons SWV:
-

-

-

-

Het jaarprogramma (een inhoudelijk jaarplan) dat per schooljaar zal worden opgesteld, hierin
worden de activiteiten beschreven en eventueel specifiek uitgewerkt per werkeenheid (incl.
een begroting).
De individuele schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen het SWV, die de basis
vormen voor het dekkend netwerk van ondersteuning, dat in dit ondersteuningsplan
beschreven staat.
De beleidsplannen van de gemeenten in het kader van hulp aan jeugd en gezinnen. Over
deze plannen wordt door het SWV en de gemeenten op overeenstemming gericht overleg
(OOGO) gevoerd.
De school(bestuurlijke)plannen en schoolgidsen van de aangesloten scholen, waarin naar de
werkwijze van het SWV wordt verwezen.

1.3. Planduur en OOGO(op overeenstemming gericht overleg)
Het ondersteuningsplan geldt voor de periode 1 augustus 2015 – 1 augustus 2018, met deze
driejarige periode sluiten we aan bij de planduur van het schoolplan. Jaarlijks worden de doelen
uitgewerkt in operationele doelen met gerichte activiteiten. Via management en
voortgangsrapportages worden voortgang/opbrengsten met het bestuur besproken. Het Algemeen
bestuur stelt het Ondersteuningsplan vast, na instemming van de ondersteuningsplanraad (OPR). De
OPR heeft in zijn vergadering van 7 april 2015 instemming verleend.
Het ondersteuningsplan is besproken en vastgesteld in een op overeenstemming gericht overleg
(OOGO) met beide gemeenten en de SWV en VO. Het OOGO met de gemeente Lelystad heeft
plaatsgevonden op 23 april, met de gemeente Dronten op 30 april 2015.
Het overleg met het SWV VO 2403 heeft plaatsgevonden op 16 april 2015 in Lelystad) en het overleg
VO in Dronten op 20 april 2015.
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Hoofdstuk 2. Uitgangspunten
Missie
De gezamenlijke missie van de samenwerkende onderwijsorganisaties in het SWV Passend Onderwijs
Dronten/Lelystad, is het realiseren van onderwijs en ondersteuning voor elke leerling, die hij/zij
nodig heeft om een ononderbroken ontwikkeling te kunnen doormaken binnen het
ontwikkelingsperspectief van die leerling. Het SWV heeft de opdracht om dit vorm te gaan geven
binnen de gestelde financiële kaders.
Visie
Het SWV Passend Onderwijs draagt zorg voor de inrichting en instandhouding van een dekkend
netwerk van onderwijsondersteuning voor alle kinderen en hun leerkrachten. De
onderwijsondersteuning is toegankelijk via transparante procedures. De scholen binnen het SWV
hebben de basisondersteuning op orde uiterlijk in 2018. De gezamenlijke schoolbesturen, in de
gemeentes Lelystad en Dronten realiseren kwalitatief goed thuisnabij onderwijs en een flexibele
inrichting van de extra onderwijsondersteuning door in samenwerking als betrouwbare partners
elkaar aan te vullen en te versterken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat verantwoordelijkheden zo
laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Op basis van geformuleerde onderwijsbehoeften en
een handelingsgericht proces wordt passende onderwijsondersteuning (één kind, één gezin, één
plan, één regie) geboden zoveel mogelijk in de reguliere basisschool, hierbij gebruikmakend van de
expertise die in het SWV aanwezig is. Er vindt een goede aansluiting plaats tussen voorschools, PO en
VO en cluster 1 & 2 en de samenwerking met de ketenpartners uit de jeugdhulp.

2.1. Uitgangspunten
Voor het SWV en de samenwerking gelden de volgende uitgangspunten:




Doel van de samenwerking in het SWV is om een dekkende ondersteuningsstructuur te
realiseren die het mogelijk maakt dat leerkrachten en kinderen ondersteuning krijgen op
basis van de vraag en wel zo thuisnabij mogelijk en zo veel mogelijk in scholen voor
regulier basisonderwijs. Het SWV stimuleert ontwikkelingen en initiatieven met oog voor
de leerkracht.
Schoolbesturen (en hun scholen) zijn verantwoordelijk voor zorgplicht en het vormgeven
van passend onderwijs. Passend onderwijs vindt plaats in de klas met de leerkracht die er
toe doet!

Inhoudelijk betekent dit:
-

de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal staat (handelingsgericht werken op alle
niveaus).
elke school een kwalitatief goed werkende ondersteuningsstructuur heeft.
leerkrachten kunnen omgaan met verschillen in de klas.
het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de basisondersteuning.
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-

wanneer er vragen zijn die de basisondersteuning overschrijden de school gebruik kan
maken van de ondersteuning (incl. voorzieningen) van het SWV.
ouders gelijkwaardige partners zijn.

Met betrekking tot de bestuurlijke inrichting betekent dit:
-

dat schoolbesturen met elkaar samenwerken op basis van statuten en toezichtkader volgens
de Policy Governance principes. Het SWV hanteert de Code Goed Bestuur.
het SWV werkt nauw samen met de gemeenten om passend onderwijs te realiseren, om
voortijdig schoolverlaten en thuiszitten tegen te gaan en om een samenhangende aanpak te
bevorderen samen met ketenpartners op het terrein van onderwijs (voorschoolse
voorzieningen en voortgezet onderwijs), jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp en andere
lokale en regionale partners.

Financieel en beheersmatig betekent dit:
-

-

-

2

dat de middelen voor ondersteuning – exclusief de bekostiging van speciale voorzieningen,
de kosten voor bestuur, management ondersteuning en uitvoering – ter beschikking komen
van de schoolbesturen.
dat - vanuit het principe van ‘het geld volgt de leerling’ - schoolbesturen bijdragen aan de
kosten die gepaard gaan met deelname van leerlingen aan vormen van extra ondersteuning
(SBO en SO).
dat schoolbesturen de inzet van de middelen verantwoorden volgens de afspraken binnen
het kwaliteitszorgsysteem van het SWV2.
dat het SWV het ritme van de verevening aanhoudt bij de maatregelen met betrekking tot
terugdringen van het deelnamepercentage in het speciaal(basis)onderwijs.

Tijdens de planduur wordt het kwaliteitszorgsysteem uitgewerkt
7
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Hoofdstuk 3. Programma 2015 -2018
We gaan aan de slag met de koers van het SWV, Passend onderwijs in Lelystad/Dronten in control.
De focus ligt primair op de onderdelen die het meest kwetsbaar zijn wat betreft de
toekomstbestendigheid van Passend Onderwijs in Lelystad/Dronten. Hiervoor is een analyse gemaakt
door het bestuur, een sterkte-zwakteanalyse (SWOT, zie bijlage) die met de beleidsgroepen en OPR is
besproken. Hierbij is ook gebruik gemaakt van het kwaliteitsonderzoek dat de onderwijsinspectie in
september 2014 heeft uitgevoerd (Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek SWV 24-03 /
oktober 2014).
3.1. Doelen
In deze paragraaf wordt verwoord op welke wijze de uitgangspunten van het SWV de koers worden
uitgewerkt in doelen.
Inhoudelijk:
-

-

-

-

de aangesloten scholen zijn in staat passend onderwijs te realiseren, kunnen omgaan
met verschillen in de klas en geven ondersteuning op maat om zoveel mogelijk leerlingen
thuisnabij onderwijs te laten volgen.
er wordt integraal met ketenpartners handelingsgericht gewerkt. Dit betekent dat de
onderwijsbehoeften van kinderen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten
centraal staan.
de aangesloten scholen beschikken over een zo’n breed en passend palet van
voorzieningen/arrangementen bovenop de basisondersteuning die ook ingezet kunnen
worden op wijk/stadsdeelniveau/schooleilanden.
binnen het SWV zijn geen thuiszitters veroorzaakt door het beleid van het SWV en/of
door het ontbreken van passende voorzieningen.

Management en Organisatie:
-

-

bestuurlijke inrichting en het bestuursmodel van het SWV op basis van code Goed
Bestuur.
de bestuurders en medewerkers die namens het SWV functioneren, kennen de missie en
dragen de opdracht uit.
het SWV zorgt voor een doelmatige en transparante overlegstructuur.
het SWV houdt zich aan de afgesproken procedures en termijnen bij het plaatsen van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en bij het toewijzen van deze extra
ondersteuning.
het SWV werkt, plant en normeert op een systematische wijze het handelen.

Financieel:
-

het SWV zet zijn middelen doelmatig in.
het SWV zorgt samen met de aangesloten schoolbesturen dat er in 2018 minder
financiële middelen nodig zijn voor financiering van leerlingen van het SBO en SO.
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De doelen zijn uitgewerkt in de volgende prestatie indicatoren:
-

in 2018 is het deelname percentage van het SBO en SO op basis van het tempo van de
verevening teruggebracht richting landelijke percentages. Beoogd wordt maximaal 2% voor
het SBO en maximaal 1.63 % SO in het schooljaar 2019/2020.

-

er zijn geen thuiszitters en er is geen schoolverzuim door kinderen met (mogelijk) extra
ondersteuning, iedere leerling een passende onderwijsplek.

-

alle scholen beschikken over een basisarrangement van onderwijsinspectie. Dit is de
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

-

toenemende
tevredenheid
van
directeuren/Ib-ers/leerkrachten
over
de
ondersteuning/dienstverlening vanuit het SWV op een vierpuntschaal (nulmeting in
jaarprogramma 2015-2016).

-

toenemende tevredenheid van ketenpartners/stakeholders over de samenwerking met het
SWV op een vierpuntschaal.

-

dat, vanuit het principe van het schoolverdeelmodel, de middelen voor ondersteuning voor
de schoolbesturen van het regulier onderwijs toenemen. De schoolbesturen in hun
verantwoording de tevredenheid van ouders en leerkrachten meenemen in de
terugkoppeling naar het SWV.

3.2. Strategisch programma
De analyse en geformuleerde doelen geven inzicht in de onderwerpen die essentieel zijn voor een
toekomstbestendig SWV en het financieel op orde houden van het SWV. Deze onderwerpen zijn
geclusterd in een aantal strategische kwesties. Deze bieden de samenwerkende schoolbesturen
mogelijkheden en kansen om gezamenlijk en samenhangend regie te voeren op weg naar
toekomstbestendig passend onderwijs. De strategische kwesties die er toe doen zijn:
-

Ambitie &Doelen

-

Samenhangend en dekkend aanbod van onderwijs- en zorgvoorzieningen

-

Toegang tot SBO en SO

-

Hulp voor de leerkracht

-

Besturing

-

Planning en control

Bij de beschrijving van de strategische kwestie wordt aangegeven welke resultaten worden gezien als
succesfactoren/indicatoren. Resultaten of indicatoren hangen gedeeltelijk samen met de intenties
van de wet en toezicht inspectie (bijvoorbeeld afname van aantal thuiszitters en afname van
bureaucratische processen) en gedeeltelijk met de speerpunten van het eigen beleid (bijvoorbeeld
9
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de middelen die beschikbaar zijn voor primaire processen in de basisondersteuning of de afname van
het deelnamepercentage in het S(B)O).
Ad. Ambitie en doelen
De missie en visie waren in het eerste ondersteuningsplan op een hoog abstractie niveau
beschreven. De doelen op het gebied van de bedrijfsvoering van het SWV en op het gebied van
kwaliteitsverbetering & innovatie waren te globaal beschreven. De concrete uitwerking van de
doelen in te meten resultaatindicatoren is nog maar beperkt beschikbaar of ontbreekt.
Daarom is in dit ondersteuningsplan een beknopt en kernachtig omschreven missie/uitgangspunten
geformuleerd en wordt het beleid voor de komende jaren gericht op het opvangen van de
verevening, afgestemd met het tempo van de verevening. Door het opnemen van een beperkt aantal
indicatoren (zie intern kwaliteitskader) worden de te nemen maatregelen gemonitord.
Duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen SWV en schoolbesturen wie waar verantwoordelijk voor is
en wat we van elkaar verwachten. Tijdens de planduur onderzoeken we de mogelijkheden voor het
uitvoeren van collegiale audits bij de schoolbesturen en scholen. Ieder schoolbestuur stelt een notitie
op waar wordt verantwoord en aangegeven hoe de middelen vanuit het SWV worden besteed. Deze
notitie wordt voorgelegd door het schoolbestuur aan hen (G)MR. De (G)MR geeft aan op een format
van het SWV of men kan instemmen met dat plan.
Indicatoren ( we zijn tevreden als):
-

het SWV toont aan in de voortgangs- en verantwoordingsrapportages dat de geplande
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten worden behaald.
De rapportages worden door de schoolbesturen binnen hun directeurenberaden besproken.
Het SWV heeft van de inspectie de beoordeling gekregen: een `basisarrangement ‘ met
betrekking tot alle onderdelen van toezicht.

Ad. Samenhangend en dekkend aanbod van onderwijs- en zorgvoorzieningen
Eén van de kerntaken van het SWV vormt het inrichten en in stand houden van een samenhangend
en dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. Door de invoering van de transitie jeugdhulp per 1 januari 2015 ligt er ook een belangrijke
opdracht voor de inrichting van de ondersteuning en het dekkend aanbod vanuit de jeugdhulp. Het
SWV beoogt een integrale handelingsgerichte aanpak uitgaande van de onderwijsbehoeften en
ondersteuningsbehoefte van kinderen en ouders.
De bestaande onderwijsvoorzieningen komen voort uit het tot nu toe gevoerde lokale WSNS beleid.
In het vorige ondersteuningsplan 2014/2015 is dit nog apart beschreven. In Dronten heeft zich onder
WSNS naast het regulier basisonderwijs, een SBO+: de Driemaster, ontwikkeld. In Lelystad is er
bijvoorbeeld een taalleesklas ingericht in het SBO of op de andere SBO een aansluiting met de Huif
(zorgboerderij) georganiseerd. Er ontbreekt echter informatie over de mate waarin de voorzieningen
aansluiten op de huidige en toekomstige behoeften van de leerlingen en de reguliere basisscholen en
past bij de missie/visie van het SWV. Hierdoor kan onnodig geld weglekken.
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We gaan daarom de beschikbare voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben in kaart brengen. We houden daarbij rekening met de aansluiting van het gemeentelijk
jeugdhulpbeleid. Omdat we vraag gestuurd werken brengen we de actuele vraagstelling van de
scholen in kaart voor onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
We betrekken hierbij de schoolleiders en intern begeleiders van de betreffende scholen en maken de
verbinding met het schoolondersteuningsprofiel van de scholen. Dit traject moet leiden tot een
bestendig en doelmatig samenhangend netwerk, op basis van gezamenlijke visie van het SWV.
Het SWV stroomlijnt de toeleiding tot de voorzieningen(extra ondersteuning) via het Onderwijsloket.
Het SWV toetst en evalueert deze toeleiding en gaat hierbij uit van het principe ‘zo laag mogelijk’ in
de organisatie.
Het SWV stimuleert de samenwerking tussen de schoolleiders en interne begeleiders op
wijk/stadsdeelniveau/scholen eilanden door netwerkbijeenkomsten.
Indicatoren:
-

-

-

-

Leerkrachten en ouders zijn tevreden over de kwaliteit van de voorzieningen. Dit blijkt uit de
zelfevaluatie van de voorzieningen (SBO en SO), hiervoor worden de eigen
kwaliteitssystemen gebruikt.
De tevredenheid van schoolleiders en intern begeleiders is voldoende (2.5 op een
vierpuntschaal) en neemt jaarlijks toe, gemeten met de uitvoering van het
tevredenheidsonderzoek, op basis van 60% deelname.
Het vermogen van het SWV de leerling extra ondersteuning te geven binnen het reguliere
basisonderwijs neemt toe. Dit blijkt uit het gegeven dat:
*Jaarlijks een verschuiving optreedt van middelen bestemd voor speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs naar middelen voor arrangementen in het regulier
onderwijs.
* Jaarlijks de uitstroom van leerlingen vanuit het reguliere basisonderwijs naar het
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs afneemt.
Het aantal klachten/geschillen met ouders en/of schoolbesturen over de toewijzing minder
dan 5% bedraagt van het totaal aantal aangevraagde arrangementen/TLV.

Ad. Toegang tot SBO en SO
Een andere kerntaak van het SWV vormt het verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaring die de
leerling de toegang biedt tot een school voor S(B)O. Dit proces vormt vanuit financieel perspectief
het meest cruciale proces van het samenwerkingsproces. Wanneer het SWV dit proces niet op orde
heeft loopt het grote financiële risico’s. De schoolbesturen van het SWV zijn hierbij allemaal
risicodragend. Wanneer de door de landelijke overheid beschikbaar gestelde bekostiging (gebaseerd
op landelijke normen) niet toereikend is wordt elk schoolbestuur naar rato van het leerlingenaantal
gekort op de lumpsumbekostiging.
Uitgangspunt: een goed interne ondersteuningsstructuur en handelingsbekwame leerkrachten
voorkomt een te hoog verwijzingspercentage. Het SWV heeft hoge verwachtingen van de
basisondersteuning. Dit blijkt nu nog onvoldoende op orde te zijn. Het op tijd signaleren van
onderwijsbehoeften van kinderen kan beter, dat geldt ook voor het planmatig werken binnen de
11
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ondersteuningsstructuur. Er is gekozen voor handelingsgericht arrangeren en indiceren, waarbij veel
verantwoordelijkheid is gelegd bij de scholen zelf in het zogenaamde voortraject. Het SWV verwacht
van de scholen dat zij de interne ondersteuningsstrucuur goed hebben ingericht.
De schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor de bekostiging van een TLV, dit dient als een
financiële prikkel om grip te houden op de financiën bij de instroom van leerlingen in de SBO en SO.
Dit zogenaamde schoolverdeelmodel sluit een bundeling van expertise niet uit en geeft ruimte om te
`ondernemen’ voor de schoolbesturen. Het SWV ontwikkelt gericht beleid op de duur van de
toelaatbaarheid in SBO en SO en op mogelijke terugplaatsing. Attitudeverandering bewerkstelligen
dat de verwijzende school verantwoordelijk blijft voor de leerling en nadenkt over wat er in de school
moet gebeuren om dit kind weer passend onderwijs te bieden.
Het SWV zorgt door aansluiting met de partners vanuit het CJG en jeugdhulp voor het versterken van
de ondersteuningsteams op school (kwaliteit en kwantiteit) om zo de kwaliteit van het voortraject te
versterken. Het Onderwijsloket toetst kritisch volgens afspraken het voortraject en beoordeelt
volgens afspraken de volledigheid van de aanvraag en de kwaliteit van o.a. het
Ontwikkelingsperspectief (OPP) en de andere verplichte documenten volgens het aanvraagformulier.
De directeur checkt het advies op al deze onderdelen.
Het SWV gebruikt het proces van herindicatie tot 1 augustus 2016 om gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te nemen voor de verevening door reguliere directeuren te betrekken bij het
handelingsgericht arrangeren. Voor het SWV is de positie van de SBO+ De Driemaster een apart
aandachtspunt ter uitwerking in de toegang en de financiering.
Indicatoren:





De S(B)O levert extra ondersteuning aan de leerling zoals beschreven in het
schoolondersteuningsprofiel (hierin wordt beschreven aan welke onderwijsbehoeften en
ondersteuningsbehoeften voldaan kan worden). Dit blijkt uit het gegeven dat de
tevredenheid van ouders over onderwijs en ondersteuning voldoende is op basis van hun
eigen kwaliteitsinstrument, het schoolbestuur ontvangt geen klachten van ouders over
de kwaliteit van de onderwijsondersteuning.
De S(B)O heeft een basisarrangement van de onderwijsinspectie.
De tevredenheid van schoolleiders en intern begeleiders is voldoende (2.5 op een
vierpuntschaal) op de vragen met betrekking tot de ondersteuningsstructuur en
toeleiding en neemt jaarlijks toe, gemeten met de uitvoering van het
tevredenheidsonderzoek, op basis van 60% deelname.

Ad. Hulp voor de leerkracht
Het SWV weet dat voor succesvolle invoering van passend onderwijs de leerkracht het verschil kan
maken, de leerkracht doet er toe! Het SWV wil gericht werken aan de ondersteuning van de
leerkracht. Passend onderwijs vraagt gedegen vakmanschap van elke leerkracht. Maar de leerkracht
kan het niet in haar/zijn eentje. Elke leerkracht heeft te maken met haar/zijn grenzen in het
professioneel handelen. Dit maakt het noodzakelijk dat elke leraar gebruik moet kunnen maken van
aanvullende expertise zowel binnen de basisondersteuning als bij de extra ondersteuning.
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Het SWV stelt het handelingsgericht werken centraal bij de inhoud en vorm geven van Passend
onderwijs in elke school. De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de professionalisering en
kwaliteit van leerkrachten.
Om efficiënt en effectief de beschikbare extra ondersteuning toe te leiden naar de leerkracht heeft
het SWV de regievoering en de uitvoering georganiseerd in/via het Onderwijsloket. Hiermee
voorkomt het SWV versnippering. Voor de ondersteuning aan leerkrachten wordt gebruik gemaakt
van de expertise binnen het SWV in het regulier onderwijs en in S(B)O.
Het SWV maakt met de schoolbesturen die medewerkers leveren voor het Onderwijsloket
eenduidige afspraken over de randvoorwaarden die gelden voor de inzet van deze mensen voor het
SWV. Deze afspraken zijn vastgelegd in een (meerjarige) samenwerkingsovereenkomst tussen het
betreffende schoolbestuur en het SWV.
Het SWV onderzoekt welke (extra)ondersteuning de leraren uit het reguliere basisonderwijs nodig
hebben om passend onderwijs in de groep/school aan leerlingen te kunnen bieden. Op basis van de
resultaten uit dit onderzoek worden de kerntaken en het ‘nieuwe’ dienstverleningspakket van het
Onderwijsloket in samenspraak met de schoolbesturen vastgesteld.
Indicatoren:








Het SWV vergroot haar vermogen maatwerk te leveren voor specifieke doelgroepen van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit blijkt uit het gegeven dat, voor de
doorlooptijd van het ondersteuningsplan, jaarlijks het SWV over meer op maat
ondersteuning beschikt en er minder leerlingen worden verwezen naar het S(B)O.
De tevredenheid van schoolleiders en intern begeleiders is voldoende (2.5 op een
vierpuntschaal) op de vragen met betrekking tot het functioneren van het
Onderwijsloket en neemt jaarlijks toe, gemeten met de uitvoering van het
tevredenheidsonderzoek, op basis van 60% deelname.
De tevredenheid van leerkrachten en ouders is voldoende op de vragen (minimaal 2.5 op
ene vierpuntsschaal) met betrekking tot het functioneren van het Onderwijsloket. Na
uitvoering van de dienstverlening wordt een evaluatie gevraagd. Uitkomst op basis van
60% deelname.
Schoolbesturen worden ondervraagd bij de verantwoording van de inzet van de
middelen een terugkoppeling te geven vanuit hun eigen kwaliteitssysteem van de
tevredenheid van leerkrachten op het terrein van de ondersteuning.

Ad. Besturing
In augustus 2010 is de regeling ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden. Hiermee worden
onderwijsorganisaties verplicht de toezichthoudende en de besturende rol te scheiden. In ons SWV is
er voor gekozen om de uitwerking van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden tijdens de
planduur verder te ontwikkelen. Het gaat bij besturing over de wijze waarop het SWV ervoor zorgt
dat de beoogde doelen worden bereikt.
Vanuit de structuurkant bezien heeft besturing te maken met de rol en taakverdeling van de
verschillende organen en medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor het SWV. Het betreft
13
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‘het bestuur’ dat zich richt op het vaststellen van het beleid en de daarmee samenhangende kaders
voor de bedrijfsvoering; ‘het management’ dat zich richt op de uitvoering en monitoring van het
beleid; ‘de toezichthouder’ die zich richt op het houden van toezicht op de missie en visie van het
SWV en op het bestuur.
Vanuit de cultuurkant bezien heeft besturing te maken met het gedrag en houding van de mensen
die een rol binnen het SWV uitvoeren.
Vanuit de proceskant bezien heeft besturing te maken met de kernprocessen van het SWV
(processen die zijn gerelateerd aan het uitvoeren van de missie, visie en doelen). Centraal hierin staat
het planning & control proces.
Het SWV werkt de beoogde kwaliteitsprofielen uit voor de medewerkers van het SWV en voert zo
nodig aanpassingen in de bemensing uit.
Indicatoren:



Inrichting op basis van code Goed Bestuur.
Oordeel inspectie.

Ad Planning & control
Het SWV voert het planning & control proces uit zoals beschreven in hoofdstuk 8 van dit
ondersteuningsplan. Het SWV maakt gebruik van de diensten van de controller, de financiële
werkgroep, het administratiekantoor en een accountant (wettelijk verplichte accountantscontrole
van de jaarrekening).
Indicatoren:


Het SWV functioneert als een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige organisatie. Dit blijkt
uit het gegeven dat, voor de doorlooptijd van het ondersteuningsplan, de accountant een
goedkeurende verklaring afgeeft over de jaarrekening.

Binnen het domein Planning & Control is het risicomanagement onlosmakelijk onderdeel. Om tijdig
te kunnen sturen en bijsturen verzamelt het SWV op een gestructureerde wijze informatie die
hiervoor noodzakelijk is (doeltreffendheid en doelmatigheid). Het SWV maakt hierbij gebruik van een
set van (strategische) kengetallen die in de sector gebruikelijk zijn (zie hoofdstuk 8):
- Solvabiliteit: dit kengetal heeft een lange termijn karakter en zegt iets over het vermogen van het
SWV op lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
- Liquiditeit: in tegenstelling tot solvabiliteit heeft liquiditeit een korte termijn karakter. Dit kengetal
zegt iets over het vermogen van het SWV om op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te
kunnen voldoen.
- Rentabiliteit: dit kengetal geeft aan of er sprake is van een positief of negatief resultaat. Als
indicator is dit een waardevol trendgegeven. Te grote positieve verschillen roepen vragen op over
het bestedingspatroon. Negatieve verschillen duiden op een te ruim financieel management (te veel
uitgeven) met mogelijke consequenties in de komende jaren.
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- Vermogenspositie: voor het SWV is het van belang over een zodanige vermogenspositie te
beschikken dat de continuïteit van de stichting kan worden gewaarborgd.
Indicator:




Het SWV beschikt over een gezonde en toekomstbestendige financiële positie. Dit blijkt
uit het gegeven dat: de financiële kengetallen solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en
vermogenspositie vallen binnen de bandbreedte zoals gangbaar in de onderwijssector.
(Financiële) tegenvallers adequaat opgevangen kunnen worden.

Tot slot,
Per kwartaal bespreekt het bestuur een inhoudelijke en financiële rapportage over de voortgang.
Daarnaast zal jaarlijks een bestuursverslag op bovenstaande punten en doelstellingen worden
opgesteld als verantwoordingsdocument. Ook jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek
afgenomen bij schoolleiders en interne begeleiders.
Voor de monitoring gebruikt het SWV zoveel mogelijk de data van DUO (via kijkglazen), PO raad en
de gemeente, in specifieke gevallen of onderwerpen worden scholen per kwartaal ondervraagd. In
ontwikkeling is het bouwen van een managementsysteem bij het Onderwijsbureau Meppel (TOBIAS),
samen met de aangesloten andere SWV wordt dit de komende periode ontwikkeld om daarmee ook
de gegevens te kunnen benchmarken.
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Hoofdstuk 4. Organisatie en besturing
In dit hoofdstuk wordt de organisatie en besturing van het SWV beschreven. Aan de orde komen o.a.
bestuurlijke uitgangspunten, de organisatie en besturing van het SWV, de organen,
medezeggenschap en klachtenafhandeling. Tot slot is een paragraaf opgenomen met betrekking tot
de inzet en de ontwikkeling van personeel dat werkzaamheden voor het SWV uitvoert.

Bestuurlijke uitgangspunten
Als rechtspersoon heeft het SWV gekozen voor de vorm van een stichting met een (dagelijks) bestuur
en een Raad van Toezicht. De grondslag voor het functioneren van de stichting ligt vast in de
statuten.
De aangesloten schoolbesturen (zie bijlage) werken samen binnen het SWV aan het realiseren van
onderwijs en ondersteuning voor de leerkracht en leerling. De aangesloten schoolbesturen willen
zich onderscheiden door zichtbaar en aantoonbaar de leerkracht centraal te stellen bij de besteding
van middelen en ontwikkelingen. De basis voor de samenwerking ligt in de Wet Primair Onderwijs.
Daar is omschreven welke wettelijke taken van het SWV zijn:
a. Het vaststellen van ondersteuningsplan
b. Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de
scholen
c. Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale basisschool in
het SWV of tot het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de
leerling is ingeschreven of aangemeld.
d. Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd
gezag van een school waar de leerling is ingeschreven of aangemeld.

Eerste jaar passend onderwijs
De samenwerkende schoolbesturen hebben ervoor gekozen tijdens het eerste jaar van passend
onderwijs (schooljaar 2014-2015) te werken met de organisatorische infrastructuur die goed aansluit
op de (voormalige) WSNS SWVen. De organisatie van beide WSNS verbanden heeft als vertrekpunt
gediend voor de samenwerkingsorganisatie tijdens het eerste uitvoeringsjaar. Gaandeweg het
schooljaar zijn de werkwijzen van beide WSNS verbanden steeds verder in elkaar geschoven. Met dit
ondersteuningsplan is de tijd aangebroken om de volgende stap te zetten.

4.1. (Bestuurlijke) Organisatie
Het bestuur is beleidsbepalend en heeft per 1 augustus 2015 een directeur die verantwoordelijk is
voor de uitvoering van het beleidsprogramma van het SWV zoals dit is vastgelegd in het
ondersteuningsplan en de dagelijkse leiding binnen het SWV. Op basis van een managementstatuut

16
De leerkracht doet er toe!

draagt het bestuur taken over aan de directeur van het SWV. Het streven is binnen een periode van
drie jaar te groeien naar een model van een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht en een
bestuurlijk netwerk.

De organisatie van het SWV functioneert vanaf schooljaar 2015-2016 op grond van de
uitgangspunten uit dit ondersteuningsplan.
Centraal hierin staat de opdracht om in samenspraak met de samenwerkende schoolbesturen
mensen te verbinden en voortdurend gericht te zijn op mogelijkheden en kansen om onderdelen van
de missie en visie in de uitvoeringspraktijk te verankeren.
De directeur voert het volgende takenpakket uit:
-

-

-

-

het vertalen van het, door het bestuur, vastgestelde beleid naar de onderwijs- en ondersteunende
processen en ondersteuning en de uitvoering daarvan;
het opstellen en actualiseren van het [meerjaren] ondersteuningsplan;
leidinggeven aan de medewerkers die ondersteunende werkzaamheden uitvoeren
voor het bestuur en het management van het SWV en aan de medewerkers die werkzaamheden
uitvoeren die onderdeel zijn van het OP;
verantwoordelijk zijn voor de kernprocessen van het SWV, waaronder
zorgdragen voor een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen
besluiten over het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen
toewijzen van middelen van het SWV voor het geven van extra ondersteuning voor de leerling;
verantwoordelijk zijn voor het planning & control proces van het SWV, waaronder
monitoren van de uitvoering van het beleidsprogramma / het OP
samenstellen van de jaarstukken: jaarprogramma incl. de jaarbegroting, periodieke
voortgangsberichten, jaarverslag en jaarrekening;
opstellen van periodieke managementrapportages;
verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening over de activiteiten van het SWV naar ouders,
schoolbesturen en schooldirecties;
verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur [en de RvT] en de
uitvoering van besluiten;
namens het bestuur voeren van het overleg met de OPR;
onderhouden van contacten namens het SWV met de lokaal en regionaal functionerende
ketenpartners zoals de gemeenten, instellingen voor jeugdzorg en het SWV VO [opbouwen en
onderhouden van een voor het SWV relevant netwerk].
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Besturing
De besturing van het SWV functioneert vanaf schooljaar 2015-2016 op grond van de volgende
uitgangspunten en richtlijnen:





In de besturing van het SWV wordt onderscheid gemaakt in de volgende rollen: bestuur,
management, ondersteuning van bestuur en management, inspraak & medezeggenschap (OPR)
en Raad van Toezicht.
De rol- en taakverdeling tussen bestuur en Raad van Toezicht vindt plaats conform de statuten.
De rol- en taakverdeling tussen bestuur en management (directeur) vindt plaats volgens zoals
hierna wordt beschreven.

4.1.1. Organen
Bestuur:
- Is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- Is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de
raad tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens.
- Stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht
in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het
beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
- Het bestuur heeft voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht o.a. voor het
vaststellen of wijzigen van het beleidsplan, voor vaststellen begroting en jaarrekening.
Directeur:
- De directeur geeft leiding aan de samenwerkingsorganisatie op grond van een breed mandaat
dat zij/hij hiervoor van het bestuur krijgt. De directeur werkt in opdracht van het bestuur en
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur rapporteert aan het bestuur en legt
hieraan verantwoording af.
- De directeur functioneert als de onafhankelijke vertegenwoordiger van het SWV die ‘boven de
partijen staat’ en denkt en handelt vanuit het belang van het SWV. De directeur wordt gedreven
door motieven die verbonden zijn aan de missie en visie van het SWV. De centrale opdracht van
de directeur vormt het realiseren van deze missie en visie. De directeur doet dit door deze
rapportage aan de Raad van Toezicht.
- Zorgdragen voor de dagelijkse leiding van de samenwerkingsorganisatie.
- Leiding geven aan de medewerkers die vanuit het secretariaat werkzaamheden uitvoeren voor
het bestuur, het management en het Onderwijsloket van het SWV.
- Leiding geven aan de medewerkers die vanuit het Onderwijsloket werkzaamheden uitvoeren in
opdracht van het SWV.
- Procesverantwoordelijk zijn voor de kernprocessen van het SWV o.a. zorgdragen voor een
dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen;
besluiten nemen over het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV);
toewijzen van middelen van het SWV voor het geven van extra ondersteuning voor de
leerling (afgeven van het arrangement);
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-

-

Procesverantwoordelijk zijn voor het planning & control proces van het SWV o.a.;
monitoren van de uitvoering van het beleidsprogramma (ondersteuningsplan);
samenstellen van de jaarstukken: jaarprogramma inclusief de jaarbegroting, periodieke
voortgangsberichten, jaarverslag/jaarrekening;
Procesverantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening over de activiteiten van het SWV naar
ouders, schoolbesturen, schooldirecties.
Onderhouden van de contacten namens het SWV met de lokaal en regionaal functionerende
ketenpartners (o.a. voortgezet onderwijs, gemeenten, instellingen en jeugdzorg).

Raad van Toezicht:
-

Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.

-

Houdt toezicht op tenminste:
de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
de financiële verslaglegging;
de naleving van wet- en regelgeving.
Staat het bestuur met advies terzijde.

-

Het bestuur zendt de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) ter goedkeuring aan de Raad van
Toezicht.

-

De Raad van Toezicht laat de jaarstukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen
accountant.

-

De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar:
de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de Raad van
Toezicht en het bestuur.

4.1.2. Doorontwikkeling besturingsmodel
De samenwerkende schoolbesturen hebben de ambitie vastgesteld binnen 2 à 3 jaar toe te werken
naar het besturingsmodel waarin sprake is van de directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht. De
schoolbesturen verwachten in de volgende termijnen te realiseren (op zoveel eerder als mogelijk):
2015-2016:
Directeur start in augustus 2015 met een bestuur
Start voorbereiden taken en bevoegdheden bestuurlijk organisatie (bestuur en Raad
van Toezicht/algemeen bestuur).
Start voorbereiden van de functie directeur/bestuurder.
Start voorbereiding instellen bestuurlijk netwerk.
2016-2017:

Voorbereiden taken en bevoegdheden bestuurlijk organisatie (toezicht kader).
Voorbereiden van de functie directeur/bestuurder.
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Voorbereiding instellen bestuurlijk netwerk.
2017-2018:

Instellen functie directeur/bestuurder.
Instellen Raad van Toezicht.
Instellen bestuurlijk netwerk.

4.2. Ondersteuningsplanraad (OPR)
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het formele medezeggenschapsorgaan van het SWV en heeft
instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan van het
SWV. De OPR is critical friend en sparringpartner van het bestuur, de OPR formuleert dit van
controleren naar participeren. De OPR bestaat uit 12 leden. Per bestuur is 1 lid afgevaardigd, door
leden van de afzonderlijke MR-en van de scholen en bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit
personeel van de scholen. Overleg met de OPR wordt namens het bestuur gevoerd door de directeur
van het SWV. Taken, werkwijze en bevoegdheden van de OPR (advies, instemming, informatie,
initiatief) zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en het
huishoudelijk reglement (zie website). Op de website staat een actuele lijst van deelnemers.
4.3. Personeel
Binnen het SWV functioneren twee eenheden waar binnen de medewerkers hun werkzaamheden
uitvoeren. Het betreft een ondersteuningseenheid waar het secretariaat en bestuur ondersteuning
zijn belegd en de uitvoeringseenheid (Onderwijsloket). De directeur geeft leiding aan de betreffende
medewerkers.
Bestuurlijke afspraken
De samenwerkende schoolbesturen hebben bij de start van de regionale samenwerking afspraken
gemaakt over de inzet van medewerkers voor het SWV. Samenvattend komen deze afspraken op het
volgende neer:







Medewerkers die vanuit de schoolbesturen werkzaamheden uitvoeren voor de beide WSNS
verbanden, blijven dit nog twee schooljaren (2014-2015 en 2015-2016) doen voor het SWV
passend onderwijs. (Inventarisatie van medewerkers en werkzaamheden is weergegeven in de
notitie “ Personele inzet Lelystad – Dronten”).
Medewerkers die vanuit REC 3 en REC 4 werkzaamheden uitvoeren voor de regio Lelystad –
Dronten blijven dit eveneens nog twee schooljaren doen. (Inventarisatie van medewerkers en
werkzaamheden is weergegeven in de notitie “ Personele inzet Lelystad – Dronten”).
Betreffende schoolbesturen ontvangen de financiële middelen die hierover zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting van het SWV Lelystad – Dronten.
Besturen analyseren of tijdens de uitvoering of continuering van de werkzaamheden aan de orde
is.
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Ruimte creëren
Het SWV beschikt over beperkte mogelijkheden om de beoogde samenwerkingsorganisatie en
besturing per 1 augustus 2015 in te richten en in werking te stellen. De bestuurlijke afspraken
brengen verplichtingen in de personele inzet met zich mee die het SWV dient te respecteren.
Om duidelijkheid te scheppen in deze personele verplichtingen voert het bestuur van het SWV de
volgende maatregelen uit:






Het bestuur beëindigt alle gemaakte bestuurlijke afspraken/overeenkomsten die aflopen per 1
augustus 2015 met de betreffende schoolbesturen en/of instellingen.
Het bestuur beëindigt alle gemaakte bestuurlijke afspraken/overeenkomsten die aflopen per 1
augustus 2016 met de betreffende schoolbesturen en/of instellingen.
Het bestuur onderzoekt in hoeverre de schoolbesturen die op dit moment medewerkers inzetten
voor het SWV Lelystad – Dronten bereid en in staat zijn de hierover gemaakte afspraken met het
SWV vroegtijdig te beëindigen (afspraken beëindigen 31 juli 2015 in plaats van op 31 juli 2016).
Het bestuur stimuleert de schoolbesturen van het SWV wat zij bij een vacature in de eigen
organisatie bij voorkeur de medewerkers benoemen die mogelijk (op termijn) geen
werkzaamheden meer gaan uitvoeren voor het SWV wanneer zij aan het vastgestelde
kwaliteitsprofiel voldoen.

Inzet personeel vanaf schooljaar 2015 - 2016
Het SWV organiseert vanaf schooljaar 2015-2016 de inzet van het personeel volgens de
uitgangspunten en richtlijnen van zoals deze staan vermeld eerder in dit hoofdstuk.
Het bestuur van het SWV maakt eenduidige, schriftelijke afspraken (samenwerkingsovereenkomst)
met de betreffende schoolbesturen over de inzet van medewerkers die werkzaamheden (gaan)
uitvoeren vanuit de ondersteuningseenheid of de uitvoeringseenheid tijdens schooljaar 2015 - 2016.
Deze samenwerkingsovereenkomst bevat in elk geval de volgende elementen: rol & taken die de
medewerker voor het SWV uitvoert, ureninzet van de medewerker voor het SWV (op jaarbasis en
gemiddeld op weekbasis), vanuit welke organisatie-eenheid de medewerker de rol & taken uitvoert,
wie vanuit het SWV functioneel leiding geeft een de betreffende medewerker, kosten die
schoolbestuur in rekening brengt aan het SWV voor de inzet van de betreffende medewerker en de
wijze waarop de facturering, betaling plaatsvindt.
Situatie vanaf schooljaar 2016-2017
Op 1 augustus 2016 zijn alle afspraken beëindigd die de samenwerkende schoolbesturen hebben
gemaakt over de inzet van medewerkers voor het SWV. Er is op dat moment sprake van een nieuwe
situatie. Het SWV beschikt per 1 augustus 2016 over vrije ruimte om op grond van nieuwe inzichten
de personele inzet te organiseren en hierover nieuwe afspraken te maken met de betreffende
schoolbesturen.
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Personeelsplan schooljaar 2016 - 2017 en verder
Het SWV beschikt (nog) niet over een door de samenwerkende schoolbesturen vastgestelde
toekomstvisie voor de doorontwikkeling van de ondersteuningseenheid en de uitvoeringseenheid.
Dit maakt het onmogelijk een inhoudelijk onderbouwd (meerjarig) personeelsplan voor het
schooljaar 2016 - 2017 te maken waarin de (kwalitatieve en kwantitatieve) inzet is opgenomen van
medewerkers die werkzaamheden voor het SWV gaan verrichten.
Het bestuur van het SWV heeft de intentie vastgesteld de directeur van het Samenwerkingsverband
het personeelsplan schooljaar 2016-2017 te laten opstellen. Het bestuur verstrekt hiervoor de
volgende opdrachten aan de directeur:


Ontwikkel in samenspraak met de samenwerkende schoolbesturen en het onderwijsveld een
eenduidige toekomstvisie op de wenselijke en haalbare dienstverlening van de
uitvoeringseenheid (‘Onderwijsloket’). Baseer deze visie op een gedegen analyse van de
vraagstelling van de scholen (het in kaart brengen van de ‘vraagkant’: wat hebben de
betrokkenen in de school de komende 3 à 4 jaar nodig om de leerling de extra ondersteuning te
bieden die hij/zij nodig heeft om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen?). Baseer deze visie
daarnaast op de analyse van de kerntaken van het SWV en de daarmee samenhangende
processen.
Vertaal deze toekomstvisie in een meerjarig personeelsplan voor de uitvoeringseenheid vanaf
schooljaar 2016-2017. Beschrijf in het plan de benodigde kwaliteit en capaciteit van de
betreffende medewerkers.
Lever de toekomstvisie voor de uitvoeringseenheid en het daarmee samenhangende (meerjarig)
personeelsplan uiterlijk in het najaar 2015 op.



Ontwikkel in samenspraak met het bestuur van het SWV een eenduidige toekomstvisie op de
wenselijke en haalbare dienstverlening van de ondersteuningseenheid. Baseer deze visie op een
gedegen analyse van de kerntaken van het SWV.
Vertaal deze toekomstvisie in een meerjarig personeelsplan voor de ondersteuningseenheid
vanaf schooljaar 2016-2017. Beschrijf in het plan de benodigde kwaliteit en capaciteit van de
betreffende medewerkers.
Lever de toekomstvisie voor de ondersteuningseenheid en het daarmee samenhangend
(meerjarig) personeelsplan uiterlijk in het najaar 2015 op.



Ontwikkel in samenspraak met de samenwerkende schoolbesturen en het bestuur van het SWV
een benaderingswijze en de daarmee samenhangende methodiek voor de jaarlijkse vaststelling
van de personele inzet voor het SWV.
Lever de toekomstvisie en het formatieplan uiterlijk in het najaar 2015 op.

Voorbeeld van een benaderingswijze: Het schoolbestuur dat medewerkers inzet voor het SWV en het
bestuur van het SWV maken elke twee jaar afspraken over de inzet van de betreffende
medewerkers. Zij leggen de gemaakte afspraken vast in een tweejaarlijkse
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samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat tenminste de afspraken over de
kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de medewerker en de randvoorwaarden en condities op
grond waarvan de medewerker de beoogde werkzaamheden voor het SWV verricht.

4.4. Organisatie en communicatie scholen en SWV
Om de opdracht goed te kunnen uitvoeren hecht het SWV eraan dat het beleid goed wordt
afgestemd met de scholen die de zorgplicht handen en voeten moeten geven. Daartoe zijn
netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Netwerken kunnen verschillende functies vervullen:
- het bieden en delen van informatie
- het verzamelen van informatie en opvattingen (klankbordfunctie)
- het uitwisselen van ervaringen in het kader van ‘leren van elkaar’
Er functioneren permanente en tijdelijke netwerken. De permanente netwerken zijn de netwerken
voor directeuren en voor IB-ers. Deze kennen eigen bijeenkomsten en gezamenlijke bijeenkomsten
(duo’s van directeuren en IB-ers). Inzichten die leiden tot beleidswijzigingen worden voorgelegd aan
het bestuur. Deze permanente netwerken worden opgenomen in de jaarplanning van het SWV, wat
betreft de deelname wordt gestreefd naar een zo evenredige verdeling vanuit de schoolbesturen.
Bovendien is het overleg met de voorschoolse voorzieningen, het voortgezet onderwijs en de
gemeenten permanent ingericht.
Hiernaast worden tijdelijke netwerken ingericht voor het ontwikkelen, uitwerken en kritisch
bespreken van activiteiten en projecten.
Verder is er een eigen website voor scholen en ouders.

4.5. Klachtenprocedures en geschillen
Bij alle procedures werken we gericht aan een gelijkwaardige relatie van ouder – school waarbij het
van belang is dat de leerling te allen tijden voorop staat.
Het SWV moet ten aanzien van geschillen 4 zaken regelen, de regelingen staan op de website:
-

-

Regeling geschil OOGO; hiervoor zijn regelingen met de twee gemeenten vastgesteld.
(Lelystad, 23 januari 2014, 1 maart 2014 DrontenSti) Bij verschil van mening kan bezwaar
worden gemaakt bij de landelijke geschillencommissie OOGO.
Geschillen binnen het SWV; deze zijn in de statuten geregeld.
Regeling bezwaar toelaatbaarheid; het SWV heeft een regeling bezwaar toelaatbaarheid
opgesteld. Ouders of bevoegd gezag van de aanvraag kunnen bezwaar maken tegen een
besluit toelaatbaarheid van het SWV. Het gemotiveerde bezwaarschrift dient binnen zes
weken na dagtekening besluit Toelaatbaarheid schriftelijk te worden toegestuurd aan het
SWV. Het SWV legt het bezwaar voor aan een (landelijke ) adviescommissie, die advies geeft
aan het SWV. Het SWV, zal het advies gehoord hebbende een (nieuw) besluit nemen. Het
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-

SWV is hiervoor lid van de geschillencommissie passend onderwijs. Hierna is de mogelijkheid
om in bezwaar te gaan bij de bestuursrechter.
Klachten betreffende de handelswijze van het SWV en medewerkers; Het SWV is hiervoor
aangesloten bij een (landelijke) adviescommissie. Het bezwaar met betrekking tot een
handelswijze van het SWV en/of medewerker dient schriftelijk te worden toegestuurd t.a.v.
het bestuur van het SWV.

Meer informatie is te vinden op de website www.geschillenpassendonderwijs.nl
Het SWV heeft een privacyreglement vastgesteld (planning april 2015) waarin is vastgesteld hoe en
door wie persoonsgegevens worden verwerkt, hoe dit wordt beveiligd en welke rechten er zijn voor
inzage, vernietiging en correctie van gegevens.
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Hoofdstuk 5. Ondersteuningsstructuur
In dit hoofdstuk wordt de ondersteuningsstructuur: de basisondersteuning, de extra ondersteuning
waaronder ook de voorzieningen beschreven. Binnen het SWV wordt via een planmatige aanpak
gewerkt en volgen de scholen de omschreven ondersteuningsroute. Alle scholen hebben hiervoor
een eigen ondersteuningsteam. Dit gebeurt in de basisondersteuning, niveau 1 t/m 4. Het SWV
ondersteunt bij hulpvragen die de basisondersteuning overschrijden, niveau 4. Naast de extra
ondersteuning zijn er ook voorzieningen S( B) O, dit noemen we de extra ondersteuning op niveau 5.
Bij al deze niveaus zijn ouders – conform de principes van handelingsgericht werken – betrokken en
op de hoogte.
Het SWV heeft als uitgangspunt bij
de inrichting van de
ondersteuningsstructuur:
Handelingsgericht werken en
handelingsgericht arrangeren·.
Onderwijs en ondersteuning
worden daarbij zoveel mogelijk in
basisscholen gerealiseerd samen
met
het CJG.

In dit hoofdstuk wordt ook de doorgaande lijn, het ontwikkelingsperspectief en toeleiding TLV
beschreven.
5.1. Ondersteuningsroute

Niveaus
Niveau 1
Niveau 2

Ondersteuning in de

Niveau 3

groep/school
BASISONDERSTEUNING
Niveau 4

Omschrijving
Leerkracht observeert, signaleert, voert uit, evalueert, werkt
handelings gericht en opbrengst gericht.
De leerkracht overlegt met collega’s, voert groepsbespreking/
collegiale consultaties.
Afwegen wie of wat verder nodig is binnen of buiten de school. Er
worden interventies binnen de school gedaan met zo nodig hulp
van het CJG
De leerkracht overlegt met de IB er (kind besprekingen)om
onderwijsbehoeften te verhelderen, te reflecteren op eigen gedrag,
ervaringen uit te wisselen en aanpak af te stemmen, interventies en
ondersteuning in de school organiseren. De ondersteuning wordt
door de school zelf georganiseerd
Het ondersteuningsteam wordt geraadpleegd en of het
Onderwijsloket wordt geraadpleegd. Het kind heeft extra
ondersteuning nodig die verder gaat dan de school zelf kan bieden.
Het ondersteuningsteam beschrijft wat het kind nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen, vgl. de vijf velden. Het
voorbereiden van een aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring SBO
25
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Niveau 5

EXTRA ONDERSTEUNING

TLV

of SO waarbij instemming van het SWV noodzakelijk is. Er wordt een
integraal plan van aanpak gemaakt.
Onderwijsloket: Handelings gericht arrangeren ( op basis van de vijf
velden) van arrangementen ( tijdelijk) Expertise uit SWV S(B)O
wordt ingezet met boven schoolse arrangementen. Hiervoor is een
ontwikkelingsperspectief geschreven ( binnen 6 weken).
Cluster 1 en 2 ondersteuning een verwijzing via Onderwijsloket
Toelaatsbaarheidsverklaring voor speciale onderwijsvoorzieningen
door het SWV ( kort- en lang durend)
1. SBO (TLV) en 2. SO (TLV):
•
Categorie 1: SO-school voor ZMLK, LZ of Gedrag
•
Categorie 2: SO-school voor LG.
•
Categorie 3: SO-school voor MG (ZMLK-LG).

Figuur 1: Ondersteuningsstructuur.
5.2. Basisondersteuning3
Het door het SWV afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de
ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met ketenpartners – planmatig en op een
overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd (zie bijlage basisondersteuning). Dit is
gedefinieerd in de ijkpunten basisondersteuning van de inspectie. Niveau 1 t/m 4 van het schema.
Niveau 4 is het grijze gebied tussen wat de school zelf nog kan en wat verder gaat dan de
basisondersteuning.
Van alle scholen wordt verwacht dat zij voldoen aan de basisondersteuning en dat besturen hier op
toe zien. Het bestuur van het SWV 24-03 monitort jaarlijks de ontwikkelingen van de
basisondersteuning op basis van de indicatoren zorg en begeleiding van inspectie. Het niveau van de
basisondersteuning van elke school wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de
school.
In het ondersteuningsteam van de school zitten de orthopedagoog, de intern begeleider en de
schoolmaatschappelijk werker. Scholen kunnen zelf dit team uitbreiden met professionals die nodig
zijn om de hulpvraag te beantwoorden.
Ondersteuning/interventies in de basisondersteuning worden door de schoolbesturen zelf
georganiseerd. Er worden ook interventies gezamenlijk georganiseerd vallend onder de
basisondersteuning. Dit wordt bijvoorbeeld verzorgd door de ambulante begeleiding van het SBO of
bijvoorbeeld door Triade ( Sterk in de klas).
In het grijze gebied tussen de basisondersteuning en de extra ondersteuning arrangeert het
Onderwijsloket ook maatwerk arrangementen bijvoorbeeld Zijstap. Dit noemen we extra
ondersteuning omdat dit de basisondersteuning overschrijdt.

3

Voor de basisondersteuning; definitie en een overzicht van de schoolondersteuningsprofielen heeft het SWV
een aparte notitie opgesteld, welke beschikbaar is via de website
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5.3. Extra ondersteuning
Extra Ondersteuning is ondersteuning die de basisondersteuning overschrijdt. Binnen de extra
ondersteuning zijn er binnen ons SWV verschillende voorzieningen voor speciaal (basis) onderwijs.
De scholen voor speciaal onderwijs verzorgen de zware ondersteuning. De scholen voor speciaal
basisonderwijs verzorgen de lichte ondersteuning. Daarnaast kunnen leerlingen met een
arrangement vanuit de extra ondersteuning binnen het basisonderwijs blijven. Deze arrangementen
worden verzorgd door ambulante begeleiders van het speciaal onderwijs. De aanvragen en toeleiding
hiervoor worden gedaan bij het Onderwijsloket. Hierover zijn afspraken gemaakt met de betrokken
partners.
De volgende voorzieningen zijn beschikbaar in onze regio:

5.3.1. Procedure handelingsgericht arrangeren op vijf velden
De aanvragen voor extra ondersteuning worden geformuleerd volgens de vijf velden die de
ondersteuningsbehoeften beschrijven. Hierbij wordt gestreefd een integraal plan te maken met
Jeugdhulp (als dit noodzakelijk is).
Deze vijf velden ontwikkelt het SWV als gezamenlijke taal binnen alle scholen en jeugdhulp. Op basis
van de beschrijving van de ondersteuningsbehoefte op deze velden zorgt het Onderwijsloket voor
een passend aanbod:
De vijf velden van de onderwijsbehoeften
1. Tijd Hoeveelheidaandacht/handen in de klas, wat is er nodig?
2. Onderwijsmateriaal
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben soms aangepast materiaal nodig. Welk
materiaal is er nodig.
3. Ruimtelijke omgeving
Passend onderwijs vereist voor nogal wat leerlingen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving. Kan de
school aangepaste ruimten bieden.
4. Expertise
Heeft de school specialistische expertise?
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5. De samenwerking met externe organisaties
Kan de school samen werken met externe instanties?
5.3.2. Arrangementen
De arrangementen vallen onder de extra ondersteuning van het SWV. Deze arrangementen
overschrijden de basisondersteuning. Voor de afweging door het loket is de beschrijving van de
onderwijsbehoeften vgl. de vijf velden leidend.
Deze arrangementen worden verzorgd door medewerkers uit het SWV zelf. En toegewezen door het
Onderwijsloket. De professionals ( cluster 3 en 4) zijn bijvoorbeeld ambulante begeleiders vanuit het
SO, een voorbeeld van een arrangement is Zijstap.
Er zullen gedurende de looptijd van dit plan nieuwe maatwerk arrangementen ontwikkeld worden.
Bestaande arrangementen zullen geëvalueerd worden. De beschikbare arrangementen worden in
het jaarprogramma verder uitgewerkt. De hulpvraag van de basisschool is hierbij altijd leidend
5.3.3. Het ontwikkelingsperspectief
Wanneer er extra ondersteuning voor een kind wordt aangevraagd is de school
verplicht tot het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (in ieder geval binnen zes weken). Het
ontwikkelingsperspectief is verplicht als de ondersteuning de basisondersteuning overschrijdt en
wordt voorgelegd en besproken met de ouders. In het ontwikkelingsperspectiefplan zijn in ieder
geval opgenomen (dit is opgenomen in het protocol ontwikkelingsperspectief):
• de te verwachten uitstroombestemming van de leerling, het soort vervolgonderwijs en de
onderbouwing daarvan;
• deze onderbouwing bevat tenminste een weergave van de belemmerende en bevorderende
factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling;
• jaarlijkse evaluatie: tenminste jaarlijks evalueert het bevoegd gezag met de ouders het
ontwikkelingsperspectief en stelt het ontwikkelingsperspectief zo nodig bij;
• de scholen moeten bij het hanteren van het ontwikkelingsperspectief de Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP) naleven: in het ontwikkelingsperspectief mogen niet meer gegevens
worden opgenomen dan nodig. Verder betekent het «correctierecht» dat de leerling of de ouder
om correctie van gegevens kan verzoeken indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het
doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd
met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
5.3.4. Toeleiding TLV
Wanneer de basisondersteuning niet toereikend is voor een leerling en het regulier onderwijs de
extra ondersteuning die nodig is niet kan bieden, dan kan het schoolbestuur een
Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het SWV. De directeur van het SWV bepaalt of er een TLV
afgegeven kan worden.
In deze toelaatbaarheidsverklaring wordt aangegeven de categorie en de duur van de
toelaatbaarheid. Wanneer vanaf het begin duidelijk is dat Passend Onderwijs altijd S(B)O zal zijn, dan
wordt er voor de gehele schoolperiode de TLV aangevraagd.
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Er wordt een match gemaakt tussen de onderwijsbehoeften van het kind en het profiel van de
school. Hiervoor hebben de SBO en SO scholen hun aanbod op de vijf velden beschreven in hun
profiel. Dit wordt gedurende de duur van dit plan verder ontwikkeld.
Er wordt een TLV afgegeven wanneer het duidelijk is dat de onderwijsbehoeften de
basisondersteuning overschrijden. Dit moet blijken uit een analyse van het voortraject van de school
en het deskundigen advies. De aanvraag voor de TLV wordt voorbereid op de school in het
ondersteuningsteam of de commissie van begeleiding. Daarin formuleren de twee deskundigen, die
wettelijk verplicht zijn, twee adviezen en zij geven advies over de categorie en de duur.
Deze deskundigen kunnen zijn: orthopedagoog of een psycholoog, en een tweede deskundige die op
basis van hulpvraag betrokken is het kan zijn een kinder- of jeugdpsycholoog, arts, kinderpsychiater,
pedagoog of maatschappelijk werker.
Bij de aanvraag hoort naast het deskundigen advies een recent geschreven OPP, besproken en
ondertekend door ouders, een overzicht van LVS gegevens van de leerling.
Verder informatie waaruit blijkt:
• wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling.
• wat de basisschool/ voorziening tot nu toe gedaan heeft om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van de leerling.
• welke hulpverleningsinstanties al betrokken zijn en wat dit heeft opgeleverd.
• aan welke ondersteuningsbehoeften de school niet kan voldoen.
• daarnaast vermeld de school ook wat er bij het kind en in de school moet veranderen wanneer
de leerling weer teruggeplaatst wordt.
Binnen het Onderwijsloket (minimaal twee personen waaronder een orthopedagoog) die
onafhankelijk zijn van het dossier, toetsen en beoordelen de kwaliteit en de procedure van de
aanvraag. De directeur checkt inhoud en de gevolgde procedure en zet zijn handtekening.
Op de website zijn de formulieren en formats te vinden: aanmelding, deskundigen advies,
beschrijving van de vijf velden, checklist. Aanvragen worden in een continuüm bij het Onderwijsloket
beoordeeld binnen een termijn van zes weken (eventueel kan deze termijn na een schriftelijke
berichtgeving worden verlengd tot tien weken), aanvragen die zonder schriftelijke aankondiging voor
een verlengde termijn na zes weken niet zijn afgehandeld zijn automatisch conform de aanvraag.
Voor de periode rondom de zomervakantie geldt een uitzondering. Gerekend vanaf de laatste
schooldag voor de zomervakantie (op basis van indeling NOORD) worden alle (volledig ingediende)
aanvragen die zes weken voorafgaand zijn ontvangen bij het Onderwijsloket afgerond voor de
zomervakantie. Alle aanvragen die worden ontvangen in de periode tussen de genoemde zes weken
en de laatste schooldag worden afgerond na de zomervakantie, met uitzondering van de
verhuisgevallen van buiten ons postcodegebied. Op deze wijze willen wij als SWV bijdragen aan een
zorgvuldige voorbereiding van het nieuwe schooljaar door onze specialistische voorzieningen.
Het vinden van de juiste match vgl. onderwijsbehoeften zoals hierboven beschreven is de nieuwe
werkwijze bij het zoeken naar Passend Onderwijs.
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5.4. Doorgaande lijn voorschools en VO
Binnen het SWV wordt de doorgaande lijn gestimuleerd. Hiervoor worden met voorschoolse
instellingen en het VO de kaders besproken en afspraken gemaakt binnen de duur van dit plan.
Hierbij gaat het erom dat bij de overgang de onderwijsbehoeften van kinderen in beeld zijn en
worden overgedragen, zodat er sprake kan zijn van een doorlopende ontwikkeling. Tussen PO en VO
worden hier per gemeente afspraken gemaakt en een gedurende deze planperiode uitgevoerd. Zie
hiervoor de jaarprogramma’s.
5.5. Overleg cluster 1 en 2
Voor leerlingen met een visuele beperking( cluster 1) wordt in onze regio met Bartimeüs /VISIO
samengewerkt.
Voor leerlingen met een auditieve en of communicatieve beperking ( doof/slechthorend en of
ernstige spraaktaalmoeilijkheden), waarbij de onderwijsbehoefte de zorgplichtmogelijkheden
overstijgt werkt het SWV samen met Stichting Kentalis. Ondersteuningsvragen voor deze doelgroep
worden in overleg met Onderwijsloket aangevraagd.
De gemaakte afspraken zijn als volgt ten aanzien van:
1. De basisondersteuning
Wanneer de ondersteuning binnen de school ontoereikend is en er vragen zijn rondom
cluster 1 en 2 problematiek kan een aanvraag gedaan worden voor consultatie en advies.
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het invullen van een signaleringsinstrument t.a.v.
vermoede cluster problematiek gaat hieraan vooraf.
2. Extra onderwijs ondersteuning
Wanneer er sprake is van extra ondersteuning en mogelijk toeleiding naar een voorziening
cluster 1 of 2 wordt dit ook gemeld bij het Onderwijsloket. De kosten van de extra
onderwijsondersteuning komen ten laste van het cluster 1 en 2 budget.
3. Voorziening
Is er sprake van verwijzing en plaatsing op een cluster 1 of 2 school omdat het SWV en de
reguliere school niet kunnen voldoen aan de zorgplicht wordt dit ook gemeld aan het SWV. Er
kan dan gebruik gemaakt worden van informatie en onderzoeksgegevens van de school en
het SWV.
Verder willen cluster 1 en 2 scholen binnen het SWV van dienst zijn bij het vergroten van de
clusterexpertise.
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Hoofdstuk 6. Ouders 4
Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouder en school komen de ontwikkeling
van kinderen ten goede. Scholen en ouders hebben elkaar nodig bij het vormgeven van passend
onderwijs. Ouders worden intensief betrokken op alle niveaus van ondersteuning binnen de school
en het SWV. Ouders zorgen ervoor dat de benodigde informatie van hun kind die nodig is op school
beschikbaar is.
6.1. Ouders als educatief partner
Binnen handelingsgericht werken is de ouder een gelijkwaardige partner. Bij uitstek is de ouder
ervaringsdeskundige. Bij de gesprekken met betrekking tot extra ondersteuning binnen de school zit
de ouder erbij als ervaringsdeskundige en wordt er gezamenlijk een plan gemaakt. Ouders dienen
beschouwd te worden als partners die bij alle fasen van het traject van de aanvraag van extra
ondersteuning betrokken worden. Het is onvoldoende om de ouders alleen te informeren. In de
schoolgids moeten heldere afspraken staan over hoe de ouders betrokken worden bij de aanvraag
van extra ondersteuning.
De taak van de school is een gesprek met de ouders te hebben zodra er een specifieke
ondersteuningsvraag is en wordt overgegaan tot het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief. In
de schoolgids moet beschreven zijn op wat voor manier de school de ouders van kinderen met een
specifieke onderwijsbehoefte met elkaar afstemmen over de begeleiding van hun kind. En de school
mag van de ouder verwachten dat de school geïnformeerd wordt over zaken thuis. In openheid en
respect met elkaar omgaan is een natuurlijke wisselwerking tussen school en ouders.
Het SWV zal toezien op de betrokkenheid van ouders. De zienswijze van ouders wordt dan ook als
zeer belangrijk geacht. Daarbij kunnen ouders het Onderwijsloket consulteren voor vragen.
6.2. Rechten van ouders
Een aantal waarborgen is er voor ouders vastgelegd waaronder:

4



Zorgplicht
Ouders hebben het recht om hun kind aan te melden (schriftelijk) op de school van hun
voorkeur. Dit is vervolgens de school waarvan het schoolbestuur de zorgplicht heeft om te
zorgen dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Ouders mogen hun kind aanmelden
bij meerdere scholen. Ze moeten dit dan aangeven op het aanmeldformulier en aangeven
welke school hun eerste voorkeur heeft. Voor de school van eerste voorkeur geldt de
zorgplicht. Van ouders wordt verwacht dat ze, indien bekend, bij de aanmelding aangeven
dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Een basisschool is dus niet verplicht om een
leerling toe te laten. (zie website)



Bezwaarprocedure schoolbestuur over toelating en verwijdering
Passend onderwijs maakt scholen en schoolbesturenverantwoordelijk om voor elk kind een
passende onderwijsplek te bieden. Dat doen ze in nauw overleg met ouders. Ook als ouders

Overal waar ouders staat kunt u lezen ouder en/of verzorger(s)
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tijdig en volledig betrokken zij, kunnen er verschillende inzichten ontstaan over de vraag wat
een kind nodig heeft en hoe die ondersteuning het best geboden kan worden.
Het schoolbestuur beslist over toelaten of verwijdering van een leerling. Als ouders het niet
eens zijn met een beslissing kunnen zij gebruikmaken van de regeling van bezwaar. Alle
schoolbesturen hebben een eigen klachten en bezwaarprocedure. Informatie is te vinden in
de schoolgids en via het betreffende schoolbestuur. Vanaf de invoering van de wet op
passend onderwijs per 1 augustus 2014 kunnen ouders en het schoolbestuur een geschil
voorleggen aan de Tijdelijke geschillencommissie voor toelating en verwijdering. Deze
onafhankelijke instantie geeft een oordeel over het genomen besluit.
Als deze procedure niet naar tevredenheid is, kunnen ouders het besluit van het
schoolbestuur ook nog voorleggen aan de rechter; voor het bijzonder onderwijs de civiele
rechter en voor het openbaar onderwijs bij de bestuursrechter.


Bezwaarprocedure SWV over toelaatbaarheid S(B)O
Het SWV beslist of een leerling toelaatbaar is voor het S(B)O. Het besluit over het al dan niet
toelaten kan zowel door ouders als door het schoolbestuur worden aangevochten. Het SWV
is verplicht het gemotiveerde bezwaarschrift voor te leggen aan de landelijke
geschillencommissie. Na het advies heroverweegt het SWV het besluit. (zie ook hoofdstuk 3)
Ook hier geldt dat ouders daarna nog naar de rechter kunnen gaan.



OOGO over ontwikkelingsperspectief (OPP)5
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt een ontwikkelingsperspectief
opgesteld. In het OPP staan de doelen voor het einde van de schoolloopbaan en hoe /wat er
nodig is om die te bereiken. Minimaal een keer per jaar wordt het OPP geëvalueerd samen
met ouders. Het OPP wordt door de school opgesteld en ouders moeten akkoord zijn; er
moet op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd zijn. Ontbreekt er
overeenstemming dan kan er een geschil zijn tussen de ouders en het betreffende
schoolbestuur. Ouders kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van het
school/schoolbestuur als zij het niet eens zijn met de inhoud en vaststelling van het OPP. Ook
als ouders het niet eens zijn met de uitvoering dan is de klachtenregeling van het
school/schoolbestuur de meest geëigende weg.



Klachtenregeling handelswijze SWV
Klachten betreffende de handelswijze van het SWV en medewerkers; Het SWV is hiervoor
aangesloten bij een (landelijke) adviescommissie. Het bezwaar met betrekking tot een
handelswijze van het SWV en/of medewerker dient schriftelijk te worden toegestuurd t.a.v.
het bestuur van het SWV.

5

Alle leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben een OPP binnen zes weken na
inschrijving.
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Privacyreglement
Het SWV heeft een privacyreglement vastgesteld (planning april 2015) waarin is vastgesteld
hoe en door wie persoonsgegevens worden verwerkt, hoe dit wordt beveiligd en welke
rechten er zijn voor inzage, vernietiging en correctie van gegevens.

Alle procedures zijn er op gericht op een gelijkwaardige relatie school-ouder waarbij het belang van
de leerling te allen tijde voorop staat. Ouders dienen zelf bij scheiding de bevoegdheden betreffende
ondertekening en inzage gegevens te regelen. Het SWV gaat er vanuit dat ouders dit hebben
afgestemd en dat contactgegevens van een ouder/handtekening daarmee voldoende is.
6.3. Ouders en medezeggenschap
Ouders hebben op twee manieren inspraak hebben op de wijze waarop het SWV is vormgegeven:
•
•

via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van een individuele school heeft op het
schoolondersteuningsprofiel;
via deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het SWV.

In de wetgeving passend onderwijs is opgenomen dat elk SWV een OPR moet inrichten. In de wet is
opgenomen dat het ondersteuningsplan ten minste een keer per vier jaar opnieuw moet worden
vastgesteld. Het is aan de OPR om met ene kritische blik naar het ondersteuningsplan en d e
uitvoering te blijven kijken. Om het proces goed te kunnen volgen worden enkele malen per jaar
verschillende thema’s en begroting besproken. Op deze wijze blijft de OPR goed op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen en de voortgang. Ook kan de OPR gebruik maken van het initiatief recht,
omschreven in artikel 6 van de wet op de medezeggenschap. De OPR bestaat uit 50%
vertegenwoordiging vanuit het personeel van de scholen en 50% vanuit een vertegenwoordiging
vanuit de ouders.
Voor de medezeggenschapsorganen geldt bespreekrecht, informatierecht enzovoort. Voor meer
informatie wat dat betreft verwijzen we naar het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
(http://www.Medezeggenschap-passendonderwijs.nl).
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Hoofdstuk 7. Relatie en Samenwerking gemeenten en andere partners
Dit hoofdstuk gaat inhoudelijk in op de verschillende terreinen waarop gemeente en SWV
samenwerken en de gezamenlijke visie die zij daarbij hanteren. Met de transitie van de jeugdzorg en
de invoering van Passend onderwijs worden gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk
verantwoordelijk voor de afstemming tussen hulp voor kinderen en jongeren en
onderwijsondersteuning. Naast duidelijk onderscheiden eigen verantwoordelijkheden hebben de
partners een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het zorgen voor
samenhang tussen onderwijsondersteuning in de school en jeugd- en welzijnsvoorzieningen,
opvoedings- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp buiten de school. En in bredere zin ook voor
samenhang ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig schoolverlaten en de
overgang onderwijs-arbeidsmarkt.

Het bovenstaande schema laat zien welke thema’s op het snijvlak van de onderscheiden
verantwoordelijkheden liggen. Het laat zien dat ook wanneer de wetgeving de primaire
uitvoeringstaak bij één partij legt, een thema op het snijvlak kan liggen. Het schema is een
hulpmiddel om met behoud van de onderscheiden verantwoordelijkheden te komen tot afstemming.
Hierbij zijn ook de andere ketenpartners van het SWV betrokken, denk hierbij aan de instanties voor
de voorschoolse voorzieningen, de beide SWV van het voortgezet onderwijs (werkplan PO/VO zie
website), CJG en instanties vanuit de jeugdhulp.
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Een goede samenwerking draagt bij aan het versterken van de basisondersteuning en het thuisnabij
inrichten van ondersteuning. Door vroegtijdige inschakeling en ondersteuning vanuit het CJG en
jeugdhulp kan de school zich richten op het bieden van kwalitatief goed passend onderwijs.
7.1. Overlegstructuur
Het SWV participeert in diverse beleidswerkgroepen om de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp
en die van de doorgaande ontwikkelingslijn goed op elkaar te laten aansluiten. Het overleg met
leerplicht is van belang gezien de afstemming van het aantal thuiszitters.
Op bestuurlijk niveau wordt met beide gemeenten het op overeenstemming gericht overleg (OOGO)
gevoerd over het ondersteuningsplan. Binnen dit overleg of anderzijds via de Lokaal Educatieve
agenda (LEA) vindt het overleg plaats met betrekking tot de thema’s vanuit de blauwe kolom o.a.
leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
7.2. Onderwerpen van gezamenlijk belang
In de komende periode zal de afstemming van het onderwijs met de jeugdhulp centraal staan in de
verdere ontwikkeling van een integrale preventieve aanpak in de buurt van het kind, onze leerling. In
die ontwikkeling zoeken we samen met partners en gemeenten naar een integrale afstemming van
ondersteuning als de basisondersteuning in de zorg en onderwijs ontoereikend is. Samen voor 1 kind.
1 gezin en 1 plan.
Hoewel het aantal thuiszitters in het basisonderwijs gering is wordt samen met leerplicht gewerkt om
vroegtijdig te anticiperen om eventuele uitval te voorkomen. Het Onderwijsloket bemiddelt hierbij.
7.3. Onderlinge financiële geldstromen
Met de gemeenten zijn/worden afspraken gemaakt over de inzet van gemeentelijke middelen ten
behoeve van de capaciteit in de ondersteuningsteams en worden er in de LEA projecten of afspraken
gemaakt over de vergoeding van de inzet binnen het SWV. Deze gemeentelijke middelen worden op
het niveau van de werkeenheden ingezet. De middelen komen daarmee terecht bij de leerlingen van
desbetreffende gemeente. In de begroting worden deze extra baten als aparte post opgenomen in
de begroting van de werkeenheid.
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Hoofdstuk 8. Financiën.
In dit hoofdstuk geeft het SWV inzicht in de financiën en de verdeling van de middelen. Conform de
wetgeving dient het OP een meerjarenbegroting te hebben (artikel 18a lid 8 onder b: de verdeling
van de middelen mede bezien in het perspectief van een meerjarenbegroting). Voor het OP van
2014/2015 zijn hiervoor 7 rekenregels opgesteld en vastgesteld door het bestuur. Deze rekenregels
zijn opgenomen in een handboek financiën.
De financiële vertaling van het ondersteuningsplan vindt plaats in dit hoofdstuk met de
meerjarenbegroting vanaf 2014 tot en met 2018. De kengetallen en uitgangspunten vormen hiervoor
de grondslag.
Opgemerkt dient te worden dat er een aantal aannames zijn verwerkt op basis van de ambitie en
toekomstig besturingsmodel. Gezien de risico’s voor het SWV is een gedegen planning en control
cyclus van belang. Gezien de opdracht om als SWV toekomstbestendig in control te zijn (zie
hoofdstuk 3) is dit een belangrijk aandachts- en ontwikkelpunt. Bovendien worden er tijdens de
planduur nog ontwikkelingen/activiteiten verwacht die een impact kunnen hebben op de
baten/lasten van het SWV en/of in de uitkering aan de schoolbesturen.
In dit hoofdstuk komen de financiële uitgangspunten en een omschrijving van de kengetallen aan de
orde, daarna een toelichting op de baten en lasten. Tot slot is een meerjarenbegroting opgenomen.
8.1. Uitgangspunten
Op grond van het beleid dat in dit OP is beschreven worden de beschikbare middelen verdeeld en
verantwoordt. Het SWV draagt zorg voor een financiële huishouding die elk jaar gezond is en blijft.
Voor de financiële huishouding wordt verder gewerkt aan een accuraat en actueel
managementsysteem waarbij tijdig kan worden geanticipeerd bij (financiële) tegenvallers. Hiervoor
wordt een set van (strategische) financiële kengetallen gehanteerd die in de onderwijssector
gangbaar is, met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit en weerstandvermogen. Bovendien werken
we samen met het Administratiekantoor Onderwijsbureau Meppel en de daar aangesloten SWV-en
aan de ontwikkeling van een managementrapportagesysteem. Voor de uitwerking wordt zoveel
mogelijk gebruikt gemaakt van de beschikbare recente cijfers van DUO.
De verdeling van het geld vindt plaats op grond van de volgende uitgangspunten:






Transparant: alle betrokkenen hebben inzicht in de wijze waarop het geld is verdeeld en
welke budgetten voor welke activiteiten of voorzieningen beschikbaar zijn gesteld
Verantwoord: het geld dat het SWV ontvangt wordt zodanig ingezet dat het direct of indirect
bijdraagt aan het geven van extra ondersteuning aan de leerling/leerkracht die het nodig
heeft
Doeltreffend: de inzet van het geld levert de vooraf bepaalde kwaliteit op
Doelmatig: de beoogde resultaten worden behaald op grond van de juiste prijs/kwaliteit
verhouding
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8.2. Overzicht kengetallen
Het SWV gebruikt het scenariomodel PO als standaard voor de prognose van het aantal leerlingen.
Dit zijn leerlingen in het regulier basisonderwijs. Het betreft een landelijk ontwikkeld prognosemodel.
Via managementrapportages wordt de prognose op realisatie gevolgd en gemonitord.

Voor het SWV is een licht dalende trend zichtbaar. Tijdens de planduur daalt het aantal leerlingen
met 392. Het SWV verwacht dat er qua trend een verschil is tussen Dronten en Lelystad. De
verwachting is dat het aantal leerlingen verhoudingsgewijs in Dronten iets meer daalt dan in
Lelystad, waar een geringe daling wordt verwacht.

In de meerjarenbegroting is de onderstaande prognose op niveau van het schoolbestuur gebruikt.
Voor de prognose van Stichting Monton is een uitzondering gemaakt. In de prognose voor Stichting
Monton is namelijk de nevenvestiging van de school in Almere opgenomen.
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Het SWV heeft als doelstelling voor het SO de landelijke deelnamepercentages6 geformuleerd aan
het einde van de verevening. Voor het tempo van de realisatie is het ritme van de verevening
leidend. Omdat het SWV een negatieve verevening heeft zijn de percentages als volgt:
Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

correctiepercentage
100%
95%
80%
60%
30%
0%

Met betrekking tot de doelstelling is in onderstaande tabel de opdracht voor het aantal leerlingen
opgenomen betreffende categorie 1, 2 en 3. Op basis van het ritme van de verevening.
Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
ambitie

Categorie 1
Totaal
Aantal
277
0
272
-5
253
-19
215
-38
149
-66
149
0
Van 2,36% naar 1,34%

Categorie 2
Totaal
Aantal
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
8
0
Blijft 0,07%

Categorie 3
Totaal
Aantal
23
0
23
0
22
-1
22
0
21
-1
21
0
Van 0,2% naar 0,19%

Met betrekking tot de doelstelling SBO is in onderstaande tabel de opdracht voor het aantal
leerlingen opgenomen. Voor de realisatie van het gewenste deelnamepercentage (2%) van het SBO is
het tempo van de verevening leidend.
Schooljaar
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2018-2020
2020-2021
ambitie

Totaal
303
300
288
264
221
221
Van 2,58% naar 2 %

Aantal
0
-3
-12
-24
-43
0

8.3. Toelichting baten
Het SWV ontvangt van DUO (rijks bekostiging) een bedrag voor lichte ondersteuning en zware
ondersteuning afhankelijk van het aantal leerlingen. (basis is T-1, de teldatum is 1/10 en op grond
daarvan volgt de bekostiging een schooljaar later)

6

Met uitzondering van categorie 2, deelnamepercentage is namelijk onder landelijk deelnamepercentage en
SWV beoogt in dat geval geen groei.
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-

Lichte ondersteuning, dit betreft het oude budget WSNS. Voor de ondersteuning van het
regulier onderwijs en de eventuele overdrachtsformatie SBO. Bedrag per leerling.

-

Zware ondersteuning, nadat DUO de bekostiging van het SO leerlingen die bij het SWV horen
(postcode) heeft afgetrokken van het budget zware ondersteuning wordt in de rijks
bekostiging het restant overgemaakt aan het SWV op basis van een bedrag per leerling. DUO
gebruikt BRON gegevens met betrekking tot bekostigingscategorie zoals is opgenomen in de
TLV.

-

Verevening, in het kader van de verevening wordt een zogenaamd
vereveningscorrectiebedrag overgemaakt. Door dit bedrag wordt het budget zware
ondersteuning in 5 jaar verevend tot een landelijk normatief ondersteuningsbudget. Voor
ons SWV gaat het om een correctiebedrag van €1.744.879,00. Het ritme van de verevening is
opgenomen in de paragraaf kengetallen. Op deze wijze komt het SWV stapsgewijs bij het
normatieve ondersteuningsbudget. Voor de negatieve vereveningsregio’s is het ritme in 2014
aangepast.

-

2% opbrengst SBO, in de meerjarenbegroting is het bedrag opgenomen welke de
schoolbesturen van de drie SBO scholen rechtstreeks ontvangen vanuit DUO. De
rechtstreekse bekostiging is gebaseerd op 2%. Bij een deelnamepercentage SBO boven de 2%
is de overdracht vanuit het SWV (vanuit lichte ondersteuning) verplicht, conform de oude
WSNS systematiek. Er is nog geen bestuurlijke afspraak over deze middelen gemaakt,
wanneer het deelnamepercentage van het SBO onder de 2% zou komen.

-

Schoolmaatschappelijk werk, Vanuit DUO wordt jaarlijks een bedrag toegekend voor
schoolmaatschappelijk werk (op basis van weging van het SWV, oude WSNS systematiek).

-

LGF leerlingen, in het schooljaar 2014-2015 wordt het bedrag voor de ambulante begeleiding
van het SO voor de `oude’ LGF leerlingen rechtstreeks overgemaakt aan de SO scholen. Vanaf
2015/2016 wordt dit bedrag overgemaakt aan het SWV met een herbestedingsverplichting
bij de SO scholen. Vanaf schooljaar 2016/2017 ontstaat vrije bestedingsruimte.

-

Overige overheidsbijdragen, deze post kent twee onderdelen te weten bijdrage gemeente en
overige baten. Het SWV ontvangt verschillende subsidies vanuit de gemeenten, gezien de
bezuinigingsrondes bij de gemeenten is het onduidelijk in hoeverre tijdens de planduur baten
worden ontvangen. De schoolbesturen vergoeden de kosten voor een TLV aan het SWV.
Vooralsnog blijven bijna alle schoolbesturen met betrekking tot het SBO onder een deelname
van 2% (met uitzondering van 1 schoolbestuur).

8.4. Toelichting lasten
- Personele lasten met betrekking tot management, bestuur en organisatie bedragen maximaal 5 %
van het jaarlijks beschikbare budget. In de meerjarenbegroting is dat bedrag opgenomen, vanaf
schooljaar 2016/2017. In deze post zijn alle kosten opgenomen die betrekking hebben op de
uitvoering van de wettelijke taak van het SWV (minimaal). In het schooljaar 2015/2016 is dit bedrag
39
De leerkracht doet er toe!

veel hoger door de bestuurlijke afspraak met betrekking tot rekenregel 2, namelijk dat alle
loonkosten van het `oude ‘REC en WSNS nog declarabel zijn bij het SWV. De uitvoering van de
personele paragraaf van hoofdstuk 4 heeft effect op deze baten.
- SO deelname korting via DUO, DUO bekostigd eerst het SO op basis van het aantal, dat bij het SWV
horen (postcode) en een TLV hebben. Dit bedrag wordt afgetrokken van het budget zware
ondersteuning welke wordt overgemaakt in de rijks bekostiging van het SWV. Indien er onvoldoende
budget in de zware ondersteuning beschikbaar is dan wordt door DUO de aangesloten
schoolbesturen gekort in hun lumpsum en zijn er geen baten voor zware ondersteuning. Zijn er
minder leerlingen in het SO dan neemt het budget zware ondersteuning voor het SWV en de
aangesloten schoolbesturen toe. NB. Mocht er onvoldoende budget beschikbaar zijn blijft het budget
van de lichte ondersteuning voor het SWV intact.
- LGF leerlingen naar besturen, de SO scholen ontvangen in 2014/2015 rechtstreeks vanuit DUO de
middelen van de `oude ‘LGF leerlingen. Vanaf schooljaar 2015/2016 is dat bedrag beschikbaar voor
het SWV met een herbestedingsverplichting bij de SO scholen.
- verplichte winkelnering AB en inzet arrangementen extra ondersteuning, in de meerjarenbegroting
is een bedrag opgenomen op basis van 1% van het aantal leerlingen in het regulier onderwijs welke
in aanmerking zou komen voor extra ondersteuning. Conform de uitwerking van het programma
(hoofdstuk 3) wordt daarvoor beleid ontwikkeld. Motivatie voor 1% komt van het gemiddelde
landelijke deelpercentage LGF dat varieerde vanaf 2012 tot 2014 tussen de 1,31% en 0,97 %. Voor de
berekening is uitgegaan van een bedrag van €4.000,00 per leerling.
- >2% bekostiging SBO, het SWV betaalt alle SBO-leerlingen boven de 2% aan het SBO. Het SWV is
verplicht deze overdrachtsformatie (personeel en materieel) te vergoeden.
- 2% naar SBO, dit is fictief opgenomen bij de lasten (en baten) omdat deze baten rechtstreeks
worden overgemaakt door DUO aan de SBO scholen.
- Solidariteitsfonds en buffer, het bestuur heeft in 2014 besloten een fonds aan te leggen van
maximaal €100.000,00 als buffer en eventueel onvoorziene uitgaven te kunnen betalen. Afhankelijk
van de financieel gezonde huishouding worden hierover afspraken gemaakt tijdens de planduur.
Mocht deze buffer worden uitgeput dan dient een bijstorting plaats te vinden. Op basis van een
risicoanalyse wordt jaarlijks naar de omvang van dit fonds gekeken en vindt eventuele bijstelling van
de omvang plaats
- verdeling subsidies, de subsidies vanuit de gemeenten worden specifiek binnen de betreffende
werkeenheid ingezet/besteed en verantwoord.

8.5. Saldo baten en lasten
Gezien de periode van de verevening, de tijd om te groeien naar landelijke deelnamepercentages kan
het SWV vanuit de beschikbare baten bouwen aan een gezonde en toekomstbestendige SWV. Het
saldo loopt van € 275.830,00 in 2014 op tot € 3.232.499,00 in 2018.
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De uitvoering van het programma zoals opgenomen in dit OP en de uitwerking die er is in de
jaarprogramma’s zou binnen dit meerjarenperspectief verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

8.6. Meerjarenbegroting 2014 -2018

Op basis van het resultaat in 2018 is een bedrag beschikbaar per leerling van € 261,00. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat dit beschikbaar is als de ambitie met betrekking tot deelnamepercentages
is gehaald, het SWV maximaal 5% besteed aan management/beheer/bestuurskosten en de extra
ondersteuning in heeft gericht voor maximaal 1% van het aantal leerlingen in het regulier
basisonderwijs.
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BIJLAGE 1 Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen
Deelnemende schoolbesturen
Stichting Noor
Scholengroep Kath.
Onderwijs FlevolandVeluwe
Stichting Monton
Stichting Maharishi
Onderwijs Nederland
Ver. voor Ger. Prim.
Onderwijs Accretio
Stichting Openbaar
Onderwijs Dronten,
Spilbasisscholen
Stichting scholengroep
openbaar onderwijs
Lelystad
Stichting voor
Protestants Christelijk
Onderwijs DrontenZeewolde
Stichting voor
Christelijk Primair
Onderwijs Lelystad
St. Scholen v. Spec.
Onderw. Oec.
Grondslag in de Gem.
Dronten
Stichting Eduvier
Onderwijsgroep
St. Chr. SO en VSO
voor de NOP e.o.

Kingsfordweg 151
Postbus 608

1043 GR
8200 AP

Amsterdam
Lelystad

Amsterdams weg 41A
Postbus 20008

3812 RP
8202 AA

Amersfoort
Lelystad

Postbus 393

8000 AJ

Zwolle

De Drieslag 30

8251 JZ

Dronten

Postbus 2451

8203 AL

Lelystad

Postbus 31

8250 AA

Dronten

Postbus 223

8200 AE

Lelystad

Postbus 129

8250 AC

Dronten

Postbus 2344

8203 AH

Lelystad

Europalaan 148

8303 GM

Emmeloord
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Deelnemende scholen:

SKO

CODENZ

St. Accretio
SSSOOGD

St. SchOOL

Scholen Dronten
SPIL

De Golfslag
De Wingerd
De Zonnewijzer
St. Gregorius
De Klimboom
Aan Boord
De Branding
De Tamarisk
De Zevensprong
Het Kompas
Het Kompas afd. Christiaan Huygens
Het Zuiderlicht
De Schakel
De Driemaster SBO

De Vuurtoren
De Optimist
De Regenboog
De Windroos
De Lepelaar
De Boeier
De Albatros
De Meander
De Grundel
De Driemaster
De Tjotter
De Warande
De Finnjol
Het Spectrum
De Tjalk
De Triangel
De Brink
De Poolster
De Sluis
De Zevenster SO
De Watergeus SBO

Scholen Lelystad
St. Noor
St. Monton
St. Maharishi
St. Accretio
SCPO

SKO

Eduvier
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De Duykeldam
De Schatkamer
De Dukdalf
De Uiterton
De Flevosprong
De Brandaris
Het Wilgerijs
AZC de Vlieger

Al Ihsaan
De Wildzang
De Fontein
Helmstok
3Sprong
Het Ichthus
De Wingerd
Het Mozaïek
De Horizon
De Schakel
Driestromenland
De Vogelveste SBO
Laetere
De Kring
De Toermalijn
T Schrijverke
De Lispeltuut
Herman Bekius SO

BIJLAGE 2 Verklarende woordenlijst en afkortingenlijst
Basisondersteuning, Het door het SWV afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve
interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school – eventueel samen met
ketenpartners – planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
Basiskwaliteit/basisarrangement, Inspectienorm: leerprestaties (primair onderwijs) zijn tenminste
voldoende en het onderwijsleerproces of de ondersteuning en begeleiding voldoet op
kernindicatoren.
Extra ondersteuning, Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning
overstijgen. Binnen ‘extra ondersteuning’ kunnen verschillende typeringen voor het aanbod worden
gebruikt, lichte en zware ondersteuning of een indeling in zwaartecategorieën.
Ketenpartners, Lokale / regionale instanties die een bijdrage (kunnen) leveren aan een sluitende
keten jeugd en onderwijs, zoals bijvoorbeeld: scholen, (bureau) jeugdzorg, peuterspeelzalen /
kinderdagverblijven,
Jeugdhulpverlening, (school)maatschappelijk werk, politie, justitie, jeugdgezondheidszorg / GGD,
Jeugd- ggz, AMK, (sport) verenigingen, leerplicht, RMC-functie, verslavingszorg, buitenschoolse
opvang, welzijnswerk en zorgaanbieders in het kader van de AWBZ.
Schoolondersteuningsprofiel, SOP: De door het SWV vastgestelde omschrijving van de
basisondersteuning en de eventueel extra ondersteuning die een individuele school – eventueel met
ketenpartners – biedt.
Referentiekader, Het geheel aan werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en SWVen zich
richten bij de vormgeving van Passend Onderwijs. Richtlijn voor beschrijving van de
basisondersteuning

AFKORTINGENLIJST
AB
AB
AOB
AVS
BAC
BAG
BJZ
BG
BM
BMOL
BMR
Brinnummer
BSO
Bureau VKM
CAAR

Ambulante Begeleiding
Algemeen Bestuur
Algemene Onderwijs (vak)Bond
Algemene Vereniging Schoolleiders
Benoemings Advies Commissie (sollicitaties)
Beleids Advies Groep Lelystad
Bureau Jeugdzorg
Beleidsgroep (directeuren, interne begeleiders vanuit BAO, SBO en SO met
medewerkers Werkeenheid Lelystad)
Bestuursmanager
Bestuur en Management Overleg Lelystad (met SKOFV en PCPO)
Boven bestuurlijke Medezeggenschapsraad t.b.v. WSNS
Basisregistratie instellingsnummer
Buitenschoolse Kinderopvang
Bureau Voorkoming Kindermishandeling
Administratie programma SWV
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CAO PO
CJG
JCGi
DTC
DHH
CvB
DB
DHH
DUO
ELO
ESAR
ESIS
GMR
HGPD
HGW
IB
IHP
IPB
J&G
Kaleidoscoop
LA/LB/LC
LEA
LIO
LOB
LVS
LZK
MARAP
MAT
MEE
MFA
MOP
MPV
NJI
NT2
OLP
ONS
OOGO
OOP
OP
OPP
OPR
PAB
PABO
PCPO
PO
POP
PSA
PSZ
REC
RI&E
ROC

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Primair Onderwijs
Centrum voor Jeugd en Gezin
Idem met indicatoren als instrument
Dag trainingscentrum
Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden
College van Bestuur
Dagelijks Bestuur
Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden
Dienst Uitvoering Onderwijs (Ministerie van OC&W)
Elektronische Leeromgeving
Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risico Jongeren (zorgleerlingen)
Digitaal Leerling administratiepakket
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad
Handelings Gerichte Proces Diagnostiek
Handelings Gericht Werken
Interne Begeleiding
Integraal Huisvestingsplan
Integraal Personeelsbeleid
Jeugd en Gezinsteam
Ontwikkelingsprogramma voor jonge kinderen
Salarisschalen Leraren
Lokaal Educatieve Agenda
Leraar in Opleiding
Lokaal Onderwijs Beraad
Leerlingvolgsysteem
School voor Langdurig Zieke Kinderen
Management Rapportage
Management Advies Team
instelling jeugdzorg
Multifunctionele Accommodatie
Meer jaren Onderhoudsplan
Meervoudige Publieke Verantwoording
Nederlands Jeugd Instituut
Nederlands als tweede taal
Onderwijs Leer Pakket
ondersteuner nieuwe stijl, Ambulante begeleiding cluster 4
op overeenstemming gericht overleg
Onderwijs Ondersteunend Personeel
ondersteuningsplan
Ontwikkelingsperspectief
Ondersteuningplanraad
Preventieve Ambulante Begeleiding
Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs
Prot. Chr. Primair Onderwijs
Primair Onderwijs
Persoonlijk Ontwikkelplan
Personeels- en Salarisadministratie
Peuterspeelzaal
Regionaal Expertise centrum; REC 1, 2, 3 en 4.
Risico-inventarisatie & Evaluatie
Regionaal Opleidingscentrum
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RvT
Save
SBO
SBO-school
SBOL
SchOOL
SLA
SKL
SKO(FV)
SVO
SVOL
SMT
SO
SOP
SPW
SWV
TLV
TSO
VVE
Vf/Pf
VISIO
VO
VOG
VOS/ABB
VSO
(V)SO-ZMLK
VT
VVP
WED
WEL
WiO
WMS
WPO
WPO
WSNS
ZEK

Raad van Toezicht
Samen werken aan veiligheid (team van BJZ)
Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Speciale School voor Basisonderwijs
Stichting Bewegingsonderwijs Lelystad
Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad
Service Level Agreement
Stichting Kindercentra Lelystad
Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Speciaal Voortgezet Onderwijs
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad
Sociaal Medisch Team
Speciaal Onderwijs
School Ondersteunings Plan/profiel
Sociaal Pedagogisch Werk
SWV
Toelaatbaarheidsverklaring
TussenSchoolse Opvang
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Vervangingsfonds/Participatiefonds
(onderwijs) instelling voor blinden en slechtzienden
Voortgezet Onderwijs
Verklaring Omtrent Gedrag
Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen
Voortgezet speciaal onderwijs
(Voortgezet) Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen
Voortraject, als aanduiding bij traject voorafgaand aan het aanvragen van een TLV
Vervangingspool
werkeenheid Dronten
Werkeenheid Lelystad
Werk in Onderwijs (een SWV op werkgelegenheidsgebied tussen
Dronten en Lelystad.
Wet Medezeggenschap Scholen
Wet Primair Onderwijs
Werk Plek Opleiding
Weer Samen naar School
Zelfevaluatiekader
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BIJLAGE 3 SWOT-Analyse 2014 ( vastgesteld op 1 december 2014 door Dagelijks bestuur).
Voor de planperiode van 2015-2018 wordt een Ondersteuningsplan geschreven. De basis hiervoor is
het Ondersteuningsplan 2014/2015.
Als startdocument is een SWOT-analyse opgesteld in het MT en besproken met de beide
beleidsgroepen en de OPR op basis van de volgende onderdelen:
- Reactie Inspectie naar aanleiding van bezoek september 2014
- Ervaringen MT leden
- Advies onderwijsraad van 3 november
(Een extern adviseur heeft een documentanalyse uitgevoerd welke als vierde bouwsteen dient voor
de SWOT en de strategische koers voor het ondersteuningsplan 2015-2018 beschrijft, besproken in
DB vergadering van 15 januari 2015)
Op deze wijze kan een breed gedragen en herkenbare SWOT–analyse als basis voor het
ondersteuningsplan 2015-2018 gebruikt worden.
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Intern

Sterkten

Zwakten

Resultaten

Resultaten

- Beoogde kwantitatieve resultaten
duidelijk

-

Management en organisatie

Management en organisatie

- Mt/DB/AB vertegenwoordiging vanuit
beide werkeenheden, dichtbij elkaar,
optimale betrokkenheid van
schoolbesturen bij bestuur SWV
- duidelijke visie met betrekking tot
doorontwikkeling naar een
directeur/bestuurder met een
toezichthoudend orgaan
- Betrokkenheid, vanuit
onderwijspraktijk (beleidsgroepen, IB
netwerk en samenwerking bao en
S(b)O)
- organisatiestructuur, een kleine vaste
kern van medewerkers hoofdzakelijk
vanuit de aangesloten schoolbesturen.
Een eenvoudige organisatie, geen
structurele overhead. Op deze manier
kan flexibel worden geopereerd.
- open cultuur, medewerkers zijn
laagdrempelig te benaderen door
ouders, leerkrachten, directies,
besturen (persoonlijk contact)

- huidige besturingsmodel DB/AB voldoet
niet aan good governance (code goed
bestuur)principe.
- Positionering voorzitter DB en MT is
kwetsbaar
- Bestuurders SWV participeren soms als
schoolbestuurders in het bestuur van SWV
- Taken en bevoegdheden zijn niet
uitgewerkt (AB/DB/MT) intern
toezichtskader ontbreekt
- Positionering van de werkeenheden is nog
geënt op het werken binnen de oude
WSNS/REC situatie
- kwetsbare organisatie, qua omvang en
dynamisch ontwikkelingen bij
schoolbesturen en gemeentes

beoogde kwalitatieve resultaten, niet
smart uitgewerkt en verschillend voor
Lelystad en Dronten

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
- cyclus handelingsgericht
werken/vroegsignalering is bekend op
alle scholen
- betrokkenheid van ouders in de
besprekingen
- samenwerking van onderwijs met
CJGpartners in het ondersteuningsteam
- positie/draagvlak Onderwijsloket,
makelaarsfunctie voor kinderen met
specifieke ondersteuningsbehoeften
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-

-

verschillend gemeentelijk beleid
tussen Dronten en Lelystad op het
terrein van onderwijs/jeugdhulp.

-

cultuurverschillen/negatieve
beeldvorming tussen de beide
domeinen onderwijs en jeugdhulp

onvoldoende beoordeling mogelijk van
resultaten/kwaliteit van investeringen in de
basisondersteuning
- verdeeldheid bij schoolbesturen over de
koers/ uitvoering / tempo van
ontwikkelingen SWV
- beleid omtrent thuiszitters/ vrijgestelde
schoolplicht

- communicatie van uitwerking van beleid
naar leerkrachtniveau en ouder
- mening/tevredenheid van externe
stakeholders wordt niet structureel
meegenomen in organisatie
- beleidscyclus inclusief rapportages in
ontwikkeling, sturen op kengetallen en data
monitoring
- draagvlak voor veranderend beleid via
college van besturen -communicatie van
beleid naar scholen
bestuurlijk toezichtskader is opgesteld
- duidelijke focus, versterken interne
handelen op de school en het beperken
van de instroom in de speciale
voorzieningen

Kwaliteit wettelijke taken

Kwaliteit wettelijke taken

-

-

-

-

-

schoolondersteuningsprofielen met
betrekking tot de
basisondersteuningsvoorzieningen zijn
voor alle voorzieningen aanwezig
de procedure en het beleid met
betrekking tot de terugplaatsing of
overplaatsing naar het basisonderwijs
van leerlingen van scholen voor
speciaal (basis)onderwijs
organisatie vorm/routing
Toelaatbaarheidsverklaring (omvang,
duur en zorgzwaarte); de procedure en
criteria voor de plaatsing van
leerlingen op speciale scholen voor
basisonderwijs.
planning en control
meerjarenperspectief (begroting)

-

-

-

verschillende instrumenten sop
onduidelijkheid over definiëring
overschrijden basisondersteuning
inrichting extra ondersteuning
van scholen/schoolbesturen is
onvoldoende duidelijk; de procedure en
criteria voor de verdeling, besteding en
toewijzing van ondersteuningsmiddelen en
ondersteuningsvoorzieningen aan de
scholen
te weinig terugplaatsingen vanuit S(B)O
planning en control begroting en
meerjaren perspectief (gekoppeld aan de
doelen in ondersteuningsplan)
bekostiging TLV /overdracht sbo

Personeel
-
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onderwijs/uitwerking
tripartiteovereenkomst

Extern

Kansen

Bedreigingen

-

-

-

Beperken van instroom (daling
deelnemerspercentage) waardoor
vrijheid van besteding middelen
Positionering SWV-schoolbesturen
gemeente en externe partners
Organisatie in control (inclusief
kengetallen)
Diversiteit van 56 scholen is groot
SBO en SO voorzieningen zijn nabij
aanwezig
Een SBO school in Dronten
Gelijkblijvend leerlingenaantal

-

-
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Zwakke scholen/borgen van basisondersteuning en kwaliteit in relatie handelingsgericht opbrengsten verhogen
Hoog deelnamepercentage Cat. 1
Werkdruk en rek bij scholen/Ib-ers als
gevolg van druk op kwaliteit
Het beleidsvoerend vermogen van SWV is
van veel partijen afhankelijk
SBO en SO voorzieningen zijn nabij
aanwezig (aanbod creëert vraag)
Cultuurverschillen rol onderwijs in relatie
tot jeugdhulp bij bestuurders,
management en personeel van betrokken
instanties
Bekostiging van effect aanvragen TLV en
effect op zorgplicht

Conclusies
Resultaten:
- Uitwerking van de beoogde kwalitatieve resultaten op het niveau van het SWV en werkeenheden
moet eenduidig en duidelijker worden beschreven.
- Uitwerking van het schoolverdeelmodel en de inrichting van het SWV.
Management en organisatie:
- Het gestelde beleidskader dient te worden heroverwogen met betrekking tot inrichting
ondersteuningsstructuur op niveau 4.
- Ontwikkelen van toezichtskader en intern kwaliteitskader.
- Definiëring basisondersteuning inclusief interne/externe deskundigen in relatie tot
ondersteunings structuur, inrichting extra ondersteuning bij SWV en rol Onderwijsloket.
Hierbij verantwoordelijkheid schoolbestuur – SWV.
Hierbij speelt de inhoudelijke definiëring.
- Doorontwikkeling Communicatie en website met oog voor leerkrachten en ouders.
Kwaliteit wettelijke taken/verantwoordelijkheden:
- Inrichten personele paragraaf (uitwerking tripartiteovereenkomst).
- Meerjarenperspectief.
De analyse geeft inzicht in de onderwerpen die essentieel zijn voor een toekomstbestendig SWV en
het financieel op orde houden van het SWV. Deze onderwerpen zijn geclusterd in een aantal
strategische kwesties. Deze bieden de samenwerkende schoolbesturen mogelijkheden en kansen om
gezamenlijk en samenhangende regie te voeren op weg naar toekomstbestendig passend onderwijs.
De strategische kwesties die er toe doen zijn:
-

Ambitie &Doelen

-

Samenhangend en dekkend aanbod van onderwijs- en zorgvoorzieningen

-

Toegang tot SBO en SO

-

Hulp voor de leerkracht

-

Besturing

-

Planning en control

Het Dagelijks bestuur heeft de strategische kwesties in beeld gebracht en voor elke kwestie
wenselijke en haalbare maatregelen opgesteld. De maatregelen zijn gericht op het op een
aanvaardbaar niveau brengen van de geanalyseerde risico’s. Het dagelijks bestuur heeft op 16
februari 2015 samen met het Algemene Bestuur en een afvaardiging vanuit de OPR gesproken over
de strategische kwesties en de voorgesteld maatregelen. Vanuit die werkconferentie is een breed
gedragen mandaat gegeven door te gaan in de lijn van de voorgestelde maatregelen.
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BIJLAGE 4. Meerjarenplanning van operationele maatregelen aan de hand van de strategische
kwesties7
Strategische kwestie
(in willekeurige volgorde)
1. ambitie &doelen

maatregelen

plan

a.

beperken ambitie en doelen, focus opvangen
verevening
uitwerken resultaatindicatoren in een
managementinformatiesysteem
uitwerking verantwoordelijkheden
niveau schoolbestuur en SWV, duidelijke
afspraken, audits

2015

Inventarisatie van beschikbare voorzieningen
(onderscheid basis en extra ondersteuning)
Inventarisatie van actuele vraagstelling van
scholen met betrekking tot voorzieningen
Onderzoek naar aanleiding van beschikbare
aanbod en vraag (gebruik maken van
beschikbare documenten en inventarisatie
onder a en b)
Toeleiding tot deze voorzieningen stroomlijnen,
vanuit een centraal punt
Ontwikkelen gezamenlijke visie op toekomstige
SBO en SO voorzieningen (functie, aanbod en
verwachtingen)
Stroomlijnen ondersteuning van leerlingen bij
schorsing/verwijdering (met in achtneming aard
van schorsing/ verwijdering)

2015

Versterken grip op de financiën, vergroten
sturing op geld via instroom, rekening houdend
met instroom via schoolbesturen en
granietenbestand
Stimuleren van maatregelen om instroom SBO
en SO terug te dringen tot maximaal landelijke
deelnamepercentages
Stimuleren en ontwikkelen van verder
professionalisering van het handelingsgericht
werken en arrangeren (vakbekwaamheid van de
leerkracht is primair verantwoordelijkheid van
schoolbestuur)
Gericht beleid ontwikkelen bij tijdelijke en
kortdurende plaatsing in SBO en SO op
terugplaatsing
Evaluatie/ positionering Onderwijsloket met
betrekking tot toetsing en beoordeling
voortraject
Uitvoeren proces herindicaties SBO en SO samen
met directeuren vanuit regulier onderwijs
Monitor en onderzoek instroom van leerlingen
SBO en SO, analyseer welke scholen het grootste
aandeel hebben, onderzoek mogelijke
verklaringen
Onderzoek de hulpvragen bij het Onderwijsloket
en voer jaarlijks steekproef uit.
Onderzoek voor de uitwerking van zorgplicht het
aannamebeleid van de scholen (op leerling
niveau), houd daarbij rekening met verschillen
tussen openbaar en bijzonder onderwijs

Gehele planduur

b.
c.

2.

Samenhangend &dekkend
aanbod
( van onderwijs en zorgvoorzieningen)

a.
b.
c.

d.
e.

f.

3.

Toegang tot SBO en SO

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.
i.

7

Uitgewerkt in het activiteitenplan, zie website
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2015
2015/2016

2015/2016
2016/2017

2015/2016

Gedurende planduur

Gehele planduur

2015/2016

Jaarlijkse evaluatie

Tot 1 augustus 2016
Jaarlijks

Jaarlijks
Jaarlijks

4.

Hulp voor leerkracht

a.

b.

c.
d.

e.
f.

5.

Besturing
( vanuit transparante en open
aanpak)

a.

b.
c.
d.

6.

Planning & Control

a.

b.

c.
d.

e.
f.

Monitor het deel van de beschikbare
middelen dat de schoolbesturen inzetten
voor concrete ondersteuning voor de
leerkracht
Breng de beschikbare capaciteit die wordt
ingezet voor het proces hulp voor de
leerkracht onder bij Onderwijsloket. Vraag
regulier onderwijs is leidend.
Benoemen een regievoerder (directeur
SWV) voor inzet capaciteit ondersteuning
Vastleggen samenwerkingsovereenkomst
tussen schoolbesturen en SWV voor
medewerkers die werken voor SWV.
Organiseer uitvoering dienstverlening zo
lokaal mogelijk (doelmatig en effectief)
Onderzoeken mogelijke
dienstverleningspakketen op niveau van
schoolbestuur/SWV
Definieer rollen/taken van de centrale
actoren SWV, onderscheid tussen
strategisch en operationeel niveau.
Vastleggen rollen en taken in
toezichtskader
Opstellen taak en kwaliteitsprofielen
Beoordelen of ingezet personeel voldoet
aan kwaliteitsprofiel, zo nodig
aanpassingen doorvoeren.
Hanteren van een beleidscyclus, kort en
bondig geformuleerd incl. financiële
vertaling
Ontwikkeling van een planning en control
cyclus per begrotingsjaar. aansluiting
rapportages in samenhang met
jaarprogramma en begroting
Ontwikkelen vast format begroting
Inrichting managementinformatiesysteem
in samenhang met doelen en
resultaatindicatoren. Aansluiting begroting
en fin. Administratie
Inrichting van een financiële commissie
vanuit de schoolbesturen
Jaarlijkse evaluatie en versterking rol
controller
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Jaarlijks

Gefaseerd vanaf 2015

2015
2015

Gedurende gehele
planduur
Start 2015, uitvoering
Gedurende gehele
planduur
2015

2015
2015
2015/2016

2015, uitvoering gehele
planduur

2015, uitvoering gehele
planduur
2015
2015/2016

2015 en uitvoering gehele
planduur
jaarlijks
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