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Datum 21 april 2020 
 
 
Aanpassing Ondersteuningsplan 2019-2023; We realiseren SAMEN thuisnabij Passend Onderwijs  
 
N.a.v. het onderzoek van de onderwijsinspectie zijn er op drie onderdelen aanpassingen van het OP 
nodig. 

- Proces TLV m.b.t. positie deskundigen 

- Samenstelling Ondersteuningsplanraad (OPR) 

- Tussentijdse groeiregeling SBO 

Route Besluitvorming 

Wie? Wat? Wanneer? 

Bestuur Besluit 16-03-2020 

Raad van toezicht Goedkeuring 30-03-2020 

OPR Instemming 08-04-2020 

OOGO gemeente Lelystad Overeenstemming 20-04-2020 

OOGO gemeente Dronten Overeenstemming 20-04-2020 

 
Communicatie 

Inspectie  Uiterlijk 01-05-2020 

Website  20-04-2020 

 
Aanpassingen:  
 
Procedure TLV blz. 40 
Het SWV hanteert een vaste procedure voor het beoordelen van een aanvraag. Deze procedure 
is verwerkt in een factsheet en bevat bovendien de doorlooptijden van de verschillende stappen 
in het proces. Er wordt een TLV afgegeven wanneer duidelijk is dat de onderwijsbehoeften de 
basisondersteuning overschrijden. Dit moet blijken uit een analyse van het voortraject van de 
school. De aanvraag voor de TLV wordt voorbereid op de school in het ondersteuningsteam of de 
commissie van begeleiding.  
Na de voorbereiding van de aanvraag vraagt het schoolbestuur aan bij het SWV. Het SWV bevraagt 
twee deskundigen. De deskundigen geven advies over de categorie en duur. 
Deze deskundigen kunnen zijn: als eerste deskundige een orthopedagoog of een psycholoog, 
en een tweede deskundige die op basis van hulpvraag betrokken is. Dit kan zijn een kinder- of 
jeugdpsycholoog, arts, psychiater, pedagoog of maatschappelijk werker. 
Binnen het Onderwijsloket (minimaal twee personen waaronder een orthopedagoog/psycholoog) die 
onafhankelijk zijn van het dossier, toetsen en beoordelen de kwaliteit en de procedure van de 
aanvraag. 
De directeur checkt de inhoud en de gevolgde procedure en ondertekent. 
In de toelaatbaarheidsverklaring wordt op basis van een inhoudelijke motivatie aangegeven de 
categorie en de duur van de toelaatbaarheid. Wanneer duidelijk is dat de doelen alleen gerealiseerd 
kunnen worden door langdurig gebruik te maken van de speciale voorzieningen wordt een TLV voor 
de gehele schoolloopbaan afgegeven. Het SWV gaat hierbij uit van de deskundigheid en 
professionaliteit van de commissie van begeleiding die jaarlijks toetst of de onderwijsplek nog 
noodzakelijk is. Ook met een langdurige TLV kunnen leerlingen overstappen naar het regulier 
onderwijs. 

✓ check stukken website 
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Ondersteuningsplanraad (OPR) blz.31 
Medezeggenschap van ouders en onderwijspersoneel vormt een belangrijk onderdeel van de 
structuur van het SWV. De OPR heeft zijn eigen bevoegdheden (vastgelegd in de wet op Passend 
Onderwijs en medezeggenschap). Het bestuur van het SWV zorgt ervoor dat de OPR goed kan 
functioneren. 
Het schoolbestuur zorgt voor een goede afvaardiging in de OPR. De leden van de OPR zijn betrokken 
en hebben een constructief kritische houding t.a.v. het functioneren van het SWV (worden daarop 
gevraagd (en bevraagd) door hun schoolbestuur). De OPR heeft twaalf leden met stemrecht waarvan 
zes leden afgevaardigd zijn uit het personeel en zes leden afgevaardigd zijn uit de ouders. Er kunnen 
meer leden worden afgevaardigd, het stemrecht blijft op basis van de verdeling in het reglement en 
is opgenomen in de kruislijst. Kandidaten voor de OPR hoeven zelf geen lid van de 
medezeggenschapsraad (MR) van een school te zijn.  
De taken van de OPR zijn afgebakend in de wet en regelgeving (advies en instemmingsbevoegdheid).  
De OPR toetst het ondersteuningsplan als belangrijkste beleidsinstrument van het SWV. De OPR 
wordt daarnaast door de directeur gebruikt als klankbord en proactief betrokken in de verdere 
concretisering van thema’s uit het ondersteuningsplan. 
De OPR stelt zelf een profielschets op voor (kandidaat)leden.  

✓ Check op stukken website 

Hoofdstuk 7. Financiën 
Uitgangspunten  
We verdelen het beschikbare geld op grond van het beleid dat is beschreven in dit OP en wordt 
geactualiseerd in de jaarprogramma’s. Dat betekent: 

- -De middelen Passend onderwijs zijn zoveel mogelijk beschikbaar voor de schoolbesturen 
(inclusief de schoolbesturen voor speciaal (basis) onderwijs) door een bedrag per leerling 
beschikbaar te stellen  

- Het bestuur van het SWV heeft de ambitie van een klein en compact functionerend SWV 

- kaderstellend vertaald in percentages, te weten: 
a. De personele lasten m.b.t. management, bestuur en organisatie maximaal 5% van het jaarlijks 

beschikbare budget te laten zijn. 
b. Extra ondersteuning op basis van 1 % van de leerlingen in het regulier onderwijs uitgaande van 

een gemiddelde van € 4.000,00 per leerling. (€ 480.000,00) af te bouwen naar 2023. 

- Het SWV hanteert een vaste set van (strategische) kengetallen met de voor de sector 
gebruikelijke definities en normen: 
a. liquiditeit: dit kengetal geeft aan of het SWV in staat is op korte termijn aan haar 

betalingsverplichting kan voldoen.48 
b.  solvabiliteit: dit kengetal geeft aan of het SWV in staat is op lange termijn aan alle 

verplichtingen te voldoen. 
c.  rentabiliteit: dit kengetal geeft aan of er in het SWV sprake is van een goed bestedingspatroon. 
d.  kapitalisatiefactor: dit kengetal geeft aan in welke mate de middelen zijn ingezet voor het 

primair proces van het SWV. 
e. weerstandvermogen: voor het SWV is het van belang over een zodanige vermogenspositie 

(financiële buffer) te beschikken dat de continuïteit van de stichting kan worden gewaarborgd. 
- Het SWV hanteert een adequate wijze van risicomanagement. 
 
Ten behoeve van de tussentijdse groei (groei 1 oktober en 1 februari) in het SO en SBO heeft het 
bestuur een groeiregeling (zie bijlage) vastgesteld. 
In deze regeling wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het SBO en SO. De volledige bekostiging 
(personeel en materieel) wordt op basis van de informatie van DUO overgemaakt. 
 

✓ Opnemen bijlage in het OP van groeiregeling 
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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. 
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