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Woord vooraf 
 

Voor u ligt het ondersteuningsplan 2018-2022 van het samenwerkingsverband PO de Meierij. Met dit plan 

wordt invulling gegeven aan artikel 18a lid 7 van de Wet op het Primair Onderwijs dat een 

samenwerkingsverband vraagt ten minste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan vast te stellen. 

 

In het ondersteuningsplan staat hoe wij binnen ons samenwerkingsverband passend onderwijs organiseren 

voor leerlingen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar binnen de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Zaltbommel, Maasdriel, 

Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Meierijstad (Schijndel). Met passend onderwijs wordt de 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning (de zorgplicht) neergelegd bij 

de schoolbesturen. Op 1 augustus 2014 is het nieuwe samenwerkingsverband van start gegaan. Samen met alle 

aangesloten reguliere basisscholen en het speciaal onderwijs zorgen we dat voor elke leerling een passende 

onderwijsplek gevonden wordt.  

 

Dit plan bouwt verder op de fundamenten van de eerste vier jaar passend onderwijs in de Meierij. We zijn met 

elkaar bezig een omslag te maken van achteraf repareren naar zo vroeg mogelijk ondersteunen, van werken in 

hokjes naar intensieve samenwerking met partners en van slagboomdiagnostiek naar het zoeken van positieve 

oplossingen. En ja, dat is een enorme uitdaging. Passend onderwijs is ingewikkeld voor iedereen die daar een 

bijdrage aan levert. Het vraagt meer van leraren, maar ook van schoolleiders en bestuurders. Passend 

onderwijs is een beweging die tijd, overtuiging, inzet, geloof en compassie vraagt.  

 

Maar dankzij de inzet van velen hebben we de afgelopen jaren stappen gezet. Soms groot, soms klein maar 

altijd dankzij de inzet van betrokken onderwijsmensen. We zijn trots op wat we bereikt hebben vanuit het 

perspectief van de leerling, de leerkracht en de organisatie. Eind 2016 kreeg het samenwerkingsverband een 

mooie beoordeling van de inspectie en goede scores op de tevredenheidsmeting. Ook vonden we dankzij onze 

scholen steeds vaker thuisnabij een passende onderwijsplek en werd samen met de gemeenten thuiszitten 

sneller aangepakt. Dit betekent niet dat passend onderwijs in de Meierij nu al een succes is. Of dat het niet 

beter kan of zelfs moet. De stappen die we de komende planperiode gaan zetten, hebben als doel dat (nog) 

meer leerlingen kunnen genieten van thuisnabij passend onderwijs. Daarbij wordt ingezet op het daadwerkelijk 

ondersteunen van leerkrachten (en ouders1). Hiermee proberen we de ervaren werkdruk te verlagen en ook 

leerkrachten te laten profiteren van –de mogelijkheden binnen- passend onderwijs.  

 

Dit alles lukt niet alleen: we zijn met elkaar de Meierij!! Het samenwerkingsverband is een netwerkorganisatie 

dat besturen gebruiken om de gezamenlijke uitdaging ‘thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen binnen 

PO de Meierij’ te realiseren. De transitie passend onderwijs kan alleen slagen door als besturen samen te 

werken, met elkaar maar ook met onze partners uit gemeenten, zorg en voortgezet onderwijs. Deze thema’s 

zijn ook onderdeel van het op overeenstemmingsgericht overleg met de gemeenten (OOGO) en het voortgezet 

onderwijs.  

 

Samenhang met andere documenten  

Het ondersteuningsplan is het belangrijkste beleidsdocument van het samenwerkingsverband. Hierin staat op 

welke wijze het samenwerkingsverband vorm geeft aan passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de 

Meierij. Het ondersteuningsplan staat niet op zichzelf. Het geeft samen met de meerjarenbegroting de formele 

kaders aan voor de organisatie en is een plan op hoofdlijnen voor de komende vier jaar.  Elk schoolbestuur en 

elke school stemt af op de relevante passages uit het ondersteuningsplan in bestuurlijke plannen, 

schoolplannen, schoolgidsen en het ondersteuningsprofiel per school. 

                                                           
1 Daar waar in het ondersteuningsplan ‘ouders’ wordt geschreven, mag dit gelezen worden als ouder(s)/verzorger(s).  



   

Instemmingsversie OPR 20-02-2018                                                            6 
    

 

Medio november 2016 heeft de inspectie van het onderwijs een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd bij ons 

samenwerkingsverband. Het positieve rapport van de inspectie bevat een aantal adviezen voor het 

ondersteuningsplan die uitgewerkt zijn in dit ondersteuningsplan. 

 

Op basis van dit ondersteuningsplan stelt de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband jaarlijks een 

jaarplan op waarin de doelstellingen worden geconcretiseerd in activiteiten met een onderliggende (meer 

jaren)begroting.  

 

Totstandkoming en vaststelling van het ondersteuningsplan  

Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met vele betrokken (onderwijs)professionals. Zoals wettelijk 

voorgeschreven is dit ondersteuningsplan afgestemd op het (jeugd)beleid van 8 betrokken gemeenten door 

middel van het voeren van een op overeenstemming gericht overleg op 29 januari 2018. 

 

Het concept ondersteuningsplan is 25 januari 2018 voorgelegd ter advisering aan de OPR. Daarbij gaf de OPR 

nog een aantal adviezen waarvan een aantal in deze eindversie zijn opgenomen. Op de eindversie heeft de OPR 

instemming verleend op d.d. …….. Het plan is na definitieve vaststelling door de directeur-bestuurder op ……… 

aangeboden aan de onderwijsinspectie. 

 

Leeswijzer  

De leerling staat centraal in de Meierij. Daarom start dit ondersteuningsplan met een beschrijving van de 

ondersteuningsmogelijkheden in de Meierij. Deel 1 richt zich op de professionals die verantwoordelijk zijn om 

een situatie te scheppen waarin een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Indien nodig gebeurt dit met 

ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en de jeugdhulp. Speciaal voor ouders is van dit deel een 

ouderfolder gemaakt. Deel 2 schetst de missie en visie van ons samenwerkingsverband en beschrijft de 

thema’s waar de komende vier jaar aan gewerkt gaat worden voor de doorontwikkeling van passend onderwijs 

in de Meierij. Deel 3 gaat in op de inrichting van het samenwerkingsverband.  

 

 

B. Wesseldijk  

 

 

Directeur-bestuurder 

SWV PO de Meierij  
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Deel 1 Ondersteuning in de Meierij  
 
Het eerste deel van dit ondersteuningsplan richt zich op de professionals die verantwoordelijk zijn om een 

situatie te scheppen waarin een leerling zich optimaal kan ontwikkelen en op de ouder(s)/verzorger(s). Met 

behulp van fictieve casussen wordt voor scholen, ouders en partners een beeld geschetst van de belangrijkste 

procedures en ondersteuningsmogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband.  

 

Op basis van dit hoofdstuk is een aparte ouderfolder samengesteld. Deze is te vinden op 

http://www.demeierij-po.nl/voor-ouders/ .   

 

Dit hoofdstuk wordt geactualiseerd indien veranderingen in de ondersteuningsmogelijkheden van het 

samenwerkingsverband daar aanleiding toe geven.  

 

 
 

http://www.demeierij-po.nl/voor-ouders/
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1 Ondersteuning in de Meierij: hoe het werkt 
 

De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding thuis en het rijke aanbod op de basisschool. 

Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de hele schoolperiode. 

De bedoeling van passend onderwijs is onder meer om die ondersteuning zo veel mogelijk thuisnabij op een 

gewone basisschool te bieden. Alle scholen die deel uitmaken van de Meierij werken samen om kinderen zo 

goed mogelijk de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Schoolbesturen en teams van regulier 

onderwijs en speciaal onderwijs werken samen en de organisatie van het samenwerkingsverband zorgt dat dat 

goed verloopt.  

Als ouders hun kind schriftelijk aanmelden op een school, heeft de school (en formeel het bestuur) zorgplicht 

voor die leerling. Dat betekent dat de school zorgt dat er passend onderwijs komt voor de leerling. Als de 

school dat zelf niet kan, zorgt ze dat er een andere school komt die beter geschikt is of dat ondersteuning via 

het samenwerkingsverband wordt aangevraagd.  

Indien u meer wilt lezen over wat ‘Zorgplicht’ inhoudt, verwijzen wij u naar de brochure ‘Zorgplicht aanmelden 

bij reguliere po-school’ via de volgende link: www.passendonderwijs.nl/wp-

content/uploads/2013/10/Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school.pdf .  

1.1 Basiskwaliteit  

Goede onderwijsondersteuning begint met kwalitatief goed ingericht onderwijs. Onder basiskwaliteit wordt 

verstaan: de mate waarin de scholen voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van 1) 

het leerstofaanbod, 2) de onderwijstijd, 3) het pedagogisch-didactisch handelen van leraren, 4) het 

schoolklimaat, 5) de leerlingenzorg en 6) de leerprestaties. Deze zes kwaliteitsdomeinen hangen, blijkens 

wetenschappelijk onderzoek, in hoge mate samen met het bereiken van goede leerprestaties. Daarom worden 

deze gerekend tot de basiskwaliteit van het onderwijs. Deze zijn ook terug te vinden in de waarderingskaders 

van de Inspectie van het Onderwijs en gelden voor alle scholen. 

 

Als de inspectie van mening is dat de school voldoet aan het inspectiekader, krijgt zij een basisarrangement 

toegewezen, waaruit blijkt dat zij voldoet aan de basiskwaliteit die verwacht mag worden van scholen. Binnen 

de Meierij is de ambitie dat geen school door de inspectie als (zeer) zwak wordt beoordeeld. Schoolbesturen 

zijn verantwoordelijk voor deze kwaliteit. 

1.2 Basisondersteuning 

Scholen hebben zelf de middelen en kennis in huis om ondersteuning aan leerlingen te bieden. Dit wordt in 

samenspraak tussen de leerling, ouders, de leerkracht en de intern begeleider georganiseerd. Het begrip 

basisondersteuning is in de wet niet gedefinieerd maar kan in ieder geval worden begrepen als datgene wat 

ouders minimaal mogen verwachten aan onderwijs en ondersteuning in iedere school in het 

samenwerkingsverband. We hebben in ons samenwerkingsverband een ambitieus, maar globaal niveau van 

basisondersteuning afgesproken waarmee elke school een rijk aanbod van preventieve en (licht) curatieve 

onderwijsondersteuning realiseert. De basisondersteuning binnen de Meierij bevat planmatig en 

handelingsgericht werken binnen een hoogwaardige ondersteuningsstructuur van de school. Daarbij betreft 

het ook preventieve en lichte curatieve interventies.  

Binnen de basisondersteuning gaat het dus om de volgende begrippen:    

 Onderwijs ondersteuningsstructuur: de manier waarop de school de onderwijsondersteuning binnen de 

school heeft georganiseerd en samenwerkt, samen met andere organisaties en het ondersteuningsteam 

van de eenheid waartoe de school behoort. 

 Resultaat- en handelingsgericht werken: voor alle scholen in de Meierij geldt handelings- en 

resultaatgericht werken als standaard. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van de leerling (en de 

file:///C:/Users/tbrands/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D9Y8M9DO/Zorgplicht%20aanmelden%20bij%20reguliere%20po-school
file:///C:/Users/tbrands/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D9Y8M9DO/Zorgplicht%20aanmelden%20bij%20reguliere%20po-school
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/10/Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school.pdf
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/10/Aanpasbaar-stroomschema-zorgplicht-aanmelding-reguliere-po-school.pdf
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ondersteuningsbehoefte van de leerkracht) centraal: wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te 

bereiken? Er wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen en evaluatie. Binnen het 

handelingsgericht werken (HGW) worden ouders vanaf het begin bij het proces betrokken.  

De vier niveaus van HGW binnen de basisondersteuning zijn: 

1. leerlingbegeleiding binnen de groep 

2. planmatig handelen binnen de groep  

3. specialistische begeleiding 

4. ondersteuning binnen de groep 

 Preventieve en licht curatieve interventies: het gaat hierbij om het ondersteunings- of onderwijsaanbod 

dat binnen de school wordt georganiseerd voor leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsvragen (bijv. 

dyslexie of dyscalculie, maar ook voor meer of minder intelligentie), fysiek-medische of sociaal-emotionele 

ondersteuningsbehoeften of voor leerlingen voor wie een aanpak voor het voorkomen van en omgaan met 

specifieke gedragskenmerken noodzakelijk is. Verder biedt de school fysieke toegankelijkheid, aangepaste 

werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben. 

De school beschikt over een protocol voor medische handelingen en kan de benodigde curatieve zorg en 

ondersteuning bieden, samen met ketenpartners. 

Bovenstaande interventies zijn structureel beschikbaar voor de school of zijn binnen de school te vinden. 

Ondersteuning is beschikbaar op het moment en voor de duur dat deze nodig is voor een leerling binnen 

zijn verblijf op de basisschool. Voor alle genoemde interventies geldt dat diagnostiek behulpzaam is voor 

het inzetten van een handelingsgerichte aanpak. 

 

Uitgangspunt in de Meierij is dat scholen in staat worden gesteld om zoveel mogelijk ondersteuning zelf te 

organiseren, waar nodig in samenwerking met ketenpartners. De basisondersteuning omvat in ieder geval 

de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die: 

1. passen binnen de onderwijszorgstructuur van de school; 

2. onder regie en verantwoordelijkheid van de school gerealiseerd worden; 

3. eventueel met inzet van expertise van andere scholen wordt gerealiseerd; 

4. soms met inzet van ketenpartners kan worden gecontinueerd; 

5. uitgevoerd dient te worden op het overeengekomen kwaliteitsniveau. 

 

Het samenwerkingsverband stelt via de ondersteuningseenheid een bedrag per leerling aan de scholen 

beschikbaar om de gewenste ontwikkeling van de basisondersteuning te faciliteren (zie ook: verdeling van 

middelen paragraaf  3.7). Tegelijkertijd is geen school hetzelfde en bestaan er altijd verschillen in de manier 

waarop scholen de basisondersteuning waar maken. Het samenwerkingsverband monitort de inzet van de 

middelen en de kwaliteit. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 3.5.2). 

 

Binnen het samenwerkingsverband is de afspraak dat de ondersteuning van de leerling voor gaat op de 

afweging of er sprake is van basis- of extra ondersteuning. Medewerkers van het samenwerkingsverband 

reageren in principe positief als scholen een hulpvraag stellen. Als de school handelingsverlegen is, dan is er 

kennelijk iets nodig voor de leerling. Binnen de ondersteuning wordt dan zowel gewerkt aan groei van de 

leerling als aan het ondersteuningsvermogen van de leerkracht en de school.  

1.3 Schoolondersteuningsprofiel  

Ouders hebben het recht een school te kiezen die zij geschikt vinden voor hun kind. Daarom is het belangrijk 

dat ouders goed weten welke mogelijkheden voor ondersteuning een school biedt. Het 

schoolondersteuningsprofiel vervult hierbij de belangrijkste rol. Ouders vinden informatie over hoe een school 

werkt in het school ondersteuningsprofiel (SOP) dat iedere school op haar website plaatst. In een 
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schoolondersteuningsprofiel wordt weergegeven op welk niveau de school basiskwaliteit en 

basisondersteuning levert en hoe de interne ondersteuningsstructuur is georganiseerd. Scholen kunnen van 

elkaar (gaan) verschillen, met de basisondersteuning als ondergrens. De school geeft in haar 

ondersteuningsprofiel aan wat het niveau is van de basisondersteuning, wat zij eventueel aan extra 

ondersteuning biedt of wat haar specifieke expertise is. De vergelijking van school ondersteuningsprofielen 

biedt voor ouders en ondersteuners de mogelijkheid om de best passende reguliere onderwijsvoorziening te 

vinden die antwoord kan geven op het gevraagde ondersteuningsaanbod. Hiermee zijn we in staat meer 

thuisnabij passend onderwijs te realiseren in plaats van direct de beweging te maken naar een speciaal 

onderwijsschool. 

1.4 Extra ondersteuning 

Individuele ondersteuning  

Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school zelf kan bieden, zoekt de school contact met het 

ondersteuningsteam van het samenwerkingsverband. Er zijn drie ondersteuningsteams binnen de Meierij, 

verdeeld over verschillende regio’s:  

 Noord (Zaltbommel en Maasdriel) 

 Midden (’s-Hertogenbosch)  

 Zuid (Vught, Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel en Meierijstad (Schijndel)) 

Binnen elk ondersteuningsteam werken onderwijsondersteuners, zoals specialisten, orthopedagogen en 

psychologen. Deze ondersteuners organiseren de ondersteuning die nodig is voor de leerling of de leerkracht.  

De samenstelling van de teams en de bereikbaarheid van de ondersteuningseenheden vindt u op de site van 

het verband.  

 

Doordat we zo veel als mogelijk aansluiten op de lokale situatie kunnen er accentverschillen in de werkwijzen 

van de drie eenheden zijn, maar op hoofdlijn is deze goed vergelijkbaar en ziet er als volgt uit:  

 De ouders, leerkracht, intern begeleider en ondersteuners gaan met elkaar in overleg welke extra 

ondersteuning nodig is. Dit wordt opgeschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Voor alle leerlingen 

binnen het regulier basisonderwijs waarvoor extra ondersteuning wordt aangevraagd bij het 

samenwerkingsverband is een OPP verplicht.  

In het OPP wordt de situatie van de leerling en de leerkracht omschreven, welke onderwijsdoelen gesteld 

worden, wat er nodig is om die doelen te behalen, de belemmerende en bevorderende factoren en het 

uitstroomperspectief. Als er sprake is van een gecombineerd traject met jeugdzorg wordt ook de 

gemeente betrokken door middel van de medewerker basisteam jeugd en gezin2. Het 

ontwikkelingsperspectief speelt een centrale rol in het cyclische proces van planmatig handelen binnen het 

onderwijs. Gedurende het onderwijsleerproces wordt de ontwikkeling van de leerling nauwkeurig gevolgd. 

Tenminste jaarlijks evalueert de school met de ouders het ontwikkelingsperspectief. Door gebruik te 

maken van de mogelijkheid om het ontwikkelingsperspectief bij te stellen, kan de school rekening houden 

met het feit dat een leerling door omstandigheden een andere ontwikkeling doormaakt dan zij aan het 

begin van de basisschoolperiode had verwacht. Periodiek bespreekt de school met de ouders de 

ontwikkeling van de leerling en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn. Indien nodig wordt 

vervolgens het OPP bijgesteld. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. De 

school voert hierover een op overeenstemming gericht overleg met ouders. 

 De aanvraag voor extra ondersteuning wordt inhoudelijk beoordeeld, zowel door een 

orthopedagoog/psycholoog als door de ondersteuningsmanager. De ondersteuning die nodig is, wordt ook 

wel ‘arrangement’ genoemd. Formeel wordt dit toegekend door de ondersteuningsmanager. 

                                                           
2 Een medewerker basisteam jeugd en gezin kan ook gelezen worden als lid van het wijkteam of buurtteam.  
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 Soms is niet alleen op school ondersteuning nodig, maar is ook ondersteuning nodig in de opvoeding. Elke 

school werkt samen met een schoolmaatschappelijk werker en jeugdverpleegkundige, alvorens op te 

schalen naar het basisteam jeugd en gezin dat namens de gemeente opvoedondersteuning kan 

organiseren. In onderling overleg wordt besproken hoe de ondersteuning op school en de hulp thuis elkaar 

zo goed mogelijk versterkt. Ouders kunnen met hun vragen over opvoeding altijd terecht bij het basisteam 

jeugd en gezin, buurtzorg plus of het sociale wijkteam (afhankelijk van de eenheid). Waar dit van 

toepassing is, komt er één integraal plan van aanpak tussen onderwijs en jeugdhulp.  

Individuele arrangementen variëren in aard, intensiteit en inzet van tijd, ondersteunings- en financiële 

middelen. Ze zijn passend bij de individuele ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar houden ook 

rekening met de context waarbinnen de leerling zich ontwikkelt. Als een arrangement worden toegekend door 

de ondersteuningsmanagers betaalt het samenwerkingsverband de kosten.  

Het kan effectiever zijn om een leerling niet een individueel ondersteuningsaanbod te bieden, maar om deze 

tijdelijk te plaatsen bij andere leerlingen die een tijd lang ongeveer dezelfde ondersteuning nodig hebben. Dit 

kan in de eerste plaats zijn in groepen die door de school zelf worden samengesteld. Hierbij bundelt de school 

zelf efficiënt de middelen die op individuele basis zijn toegekend te bundelen tot een groepsaanbod. Het gaat 

hier om een organisatorische keuze voor clustering van ondersteuning. 

 

Groepsarrangementen  

Hierbij gaat het om plaatsing in een gezamenlijke arrangement dat door het samenwerkingsverband is 

ontwikkeld. Het wordt bekostigd door toekenning van een groepsarrangement. Dit arrangement wordt 

daarmee door alle deelnemende besturen in stand gehouden en is ondergebracht bij een van de deelnemende 

scholen. Het groepsarrangement is beschikbaar voor alle leerlingen binnen het verband, maar mogelijk niet 

beschikbaar binnen alle drie de eenheden. 

Voorbeelden van beschikbare of in ontwikkeling zijnde groepsarrangementen zijn:  

1. Structuurgroep/TOP-groep (Tijdelijk Op een andere Plek) 

In de TOP-groep zitten leerlingen die gedragsmatig een time out nodig hebben. Er zitten 6 tot 8 leerlingen 

in de groep onder specialistische begeleiding, in principe gedurende 6 tot 12 maanden. Er wordt nadien 

bekeken of leerlingen terug gaan naar regulier onderwijs of een meer specialistische setting nodig hebben. 

Het is een fulltime groepsarrangement, vijf dagen per week. 

2. Jonge kind groep  

Een Jonge kind groep is een onderbouwgroep waarin leerlingen in de leeftijd van 4-7 jaar geplaatst kunnen 

worden. Het betreft: 

 kinderen die vanuit instellingen en voorschoolse voorzieningen komen waarbij de inschatting is dat zij 

een zodanige groei kunnen doormaken dat zij op termijn regulier kunnen instromen. 

 Kinderen die bij jeugdzorg/GGD in beeld komen en een achterstand laten zien waarbij de inschatting is 

dat zij een zodanige groei kunnen doormaken dat zij op termijn regulier kunnen instromen.  

 Kinderen die in regulier kleuteronderwijs vast lopen maar waarvan de inschatting is dat zij met een 

tijdelijke extra inzet op termijn regulier kunnen instromen. 

3. DOEN-groep (Denken Op Eigen Niveau) 

DOEN werkt met leerlingen die begaafd én speciaal of dubbel speciaal zijn. Er zitten gemiddeld 24 

leerlingen in een groep onder specifieke begeleiding van 2 leerkrachten. Er zijn twee periodes in een 

schooljaar. Het is een parttime groepsarrangement, één dag per week gedurende 15 weken. 

4. IMPULS-klas 

De Impulsklas is er voor leerlingen die qua werkhouding en/of gedrag wel een positieve impuls kunnen 

gebruiken. Iedere leerling werkt aan zijn eigen leerdoelen. Hiermee is de Impulsklas voor verschillende 

leerlingen geschikt. 
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In de Impulsklas komen 6 – 8 leerlingen gedurende 12 weken een dagdeel bij elkaar. Elke leerling komt 

samen met één van de ouders/verzorgers naar de Impulsklas. Opvoeden en leren worden zo bij elkaar 

gebracht.  

School, ouders en leerling werken op deze manier nauw samen waardoor meer begrip voor elkaars situatie 

ontstaat. Vanuit dit begrip kunnen ouders en leerkrachten hun handelen en begeleiding beter afstemmen 

op de leerling. 

 

Binnen al deze arrangementen wordt de verbinding gezocht met partners uit de jeugdhulp. Wanneer er 
behoefte ontstaat aan andere/nieuwe groepsarrangementen binnen de Meierij worden deze door het verband 
ontwikkeld.  

1.5 Toelaatbaar tot het speciaal onderwijs 

Hoewel zoveel mogelijk leerlingen zich ontwikkelen in het regulier onderwijs, komt het voor dat speciaal 

onderwijs beter passend is, voor een korte of langere periode. Dit onderwijs wordt ook ingezet om in een 

vroegtijdig stadium een periode van observatie of tijdelijke opvang te verzorgen, met als doel een snelle 

terugkeer naar de reguliere school. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die door school, in 

overleg met ouders, bij het samenwerkingsverband (SWV) wordt aangevraagd. Ouders worden actief 

betrokken bij dit proces en altijd op de hoogte gehouden van het verloop van de aanvraag. Goede 

communicatie is een vereiste. 

 

De ondersteuningsmanager van het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het 

speciaal onderwijs. Daarbij wordt gekeken naar het ontwikkelingsperspectief (OPP), dat voor alle leerlingen 

met een arrangement wordt opgesteld. Daarnaast wordt een deskundigenadvies ingewonnen. Het SWV moet 

zich wettelijk laten adviseren over de toelaatbaarheid van leerlingen voor het SO door twee deskundigen 

(meestal orthopedagoog/psycholoog). Als de deskundigen tot een positief advies komen, geeft de 

ondersteuningsmanager een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.  

 

Voor jonge kinderen met speciale onderwijsbehoeften en die nog niet zijn ingeschreven op een school, 

betekent het dat de toelaatbaarheidsverklaring door de beoogde school voor speciaal onderwijs gedaan moet 

worden, omdat ouders en voorschoolse instellingen wettelijk gezien niet zelf bij het samenwerkingsverband 

een aanvraag kunnen doen. De ouders, ondersteund door de voorschoolse instellingen en reeds betrokken 

deskundigen, melden hun kind aan bij de school voor speciaal (basis) onderwijs die de best passende 

ondersteuning kan bieden. Om te bepalen wat de ‘best passende’ school is, is met de voorschoolse instellingen 

afgesproken dat zij advies inwinnen bij de managers van de ondersteuningseenheden van het 

samenwerkingsverband. De SO school van aanmelding verzorgt verder de aanvraag van een 

toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband.  

 

Om thuiszitten binnen de Meierij te voorkomen is de doorzettingsmacht georganiseerd en belegd bij de 

ondersteuningsmanagers. Dit betekent dat zij de bevoegdheid hebben om de knoop door te hakken als ouders, 

school en eventuele andere instanties het niet lukt passend onderwijs te realiseren voor een leerling die 

thuiszit. 

De ondersteuningsmanager heeft doorzettingsmacht in verwijzing van basisschool naar basisschool en naar de 

speciale arrangementen, uiteraard in overleg met betrokken schoolbesturen. 
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1.6 De ondersteuning in de Meierij als leidraad in 8 fasen 

Op de bladzijden hiervoor is de ondersteuningsstructuur beschreven zoals die in de Meierij aanwezig is. Vanaf 

het moment van ‘zorgen maken’ en signaleren en het ontvangen van ondersteuning in welke vorm dan ook zit 

een ontwikkeling. In gesprek met ouders zal de school zich steeds de vraag stellen wat is er gebeurd, wat 

kunnen we zelf en waar hebben we ondersteuning nodig voor leerling, ouders of school? In dit traject laten zich 

de volgende acht fasen onderscheiden, waarbij benadrukt wordt dat de weg naar ondersteuning niet per se in 

deze volgorde wordt doorlopen. Wel zijn deze fasen binnen de dialoog en het doorlopen traject herkenbaar 

aanwezig.  

 

Fase 1: Basisondersteuning bieden 

Dit is de professionele ondersteuning die binnen de basisschool geboden wordt conform de interne 

ondersteuningsroute passend binnen het schoolondersteuningsprofiel en de vastgestelde normen van het SWV 

PO de Meierij. De interne ondersteuningsstructuur wordt benut alvorens een aanvraag voor extra 

ondersteuning wordt gedaan (bij stap 2 wordt dit gecontroleerd). De school kan in deze fase wel al een beroep 

doen op het SWV of andere externen voor consultatie, handelingsgerichte diagnostiek en begeleiding; dit alles 

echter wel vanuit verantwoordelijkheid van en –waar van toepassing- bekostigd door de school zelf. 

Bij de aanvraag voor extra ondersteuning is dus voor school, ouders en de betrokken medewerker van het 

samenwerkingsverband duidelijk: 

• dat de basisondersteuning van de basisschool ontoereikend is; 

• wat het effect is van de inzet tot op dat moment; 

• wat het perspectief van de leerling is; 

• wat de leerling nodig heeft, wat daarvoor nodig is en waar dat geboden kan worden. 

 

Fase 2: Signaleren van extra ondersteunings- en handelingsvragen 

Bij de volgende stap gaat het om die vragen die de basisondersteuning van de basisschool overstijgen. De 

school heeft meer of andere zaken nodig dan binnen de basisondersteuning geboden wordt. 

School onderzoekt, in overleg met deskundigen uit het ondersteuningsteam, of zij alles gedaan heeft wat 

binnen de basisondersteuning van de school verwacht mag worden. In dit traject worden ouders vanaf fase 1 

geïnformeerd en als partner betrokken. Zij worden om toestemming gevraagd voor het verder betrekken van 

deskundigen dan wel het verrichten van onderzoek. 

De uitkomst van die dialoog bepaalt de volgende stap: 

• Indien er nog mogelijkheden binnen de basisondersteuning zijn, wordt de leerling verder begeleid binnen 

de school, waarbij vanuit het ondersteuningsteam advies gegeven wordt (indien gewenst)  terug naar 

fase 1. 

• Er is meer nodig dan school binnen de basisondersteuning kan bieden  naar fase 3.  
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Fase 3: Vaststellen van extra ondersteuningsbehoeften en opstellen ontwikkelingsperspectiefplan 

School bepaalt samen met de ouders en eventueel de leerling, orthopedagoog/psycholoog en eventuele 

andere deskundig(en) uit het ondersteuningsteam de noodzakelijke extra ondersteuning. Hierbij wordt meteen 

(een aanzet voor) het ontwikkelingsperspectief gemaakt. De school maakt het OPP in samenwerking met de 

ouders en de deskundigen van het ondersteuningsteam. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht 

door de school, het samenwerkingsverband of jeugdhulp. In de samenwerking gaat het vooral om 

transparantie, vertrouwen en elkaar meenemen. De ondersteuningsmanager wordt vroegtijdig op de hoogte 

gesteld van de mogelijke aanvraag voor extra ondersteuning. In het gesprek met ouders wordt de optie 

Maartje 

Maartje is een lief en aardig meisje van nu 9 jaar. Als ze als kleuter op school komt valt op dat ze jong 

overkomt, verlegen is en nog niet schoolrijp lijkt. In het tweede kleuterjaar wordt besloten om haar een 

kleuterverlenging te geven, zodat ze meer tijd krijgt om zich emotioneel te ontwikkelen. Na de 

kleuterperiode start ze vol zelfvertrouwen aan groep 3. Dit blijkt van korte duur. Maartje heeft erg veel 

moeite om zich de stof eigen te maken en ze voelt zich onzeker. Ze is snel afgeleid, ze lijkt niet alles goed te 

horen in de klas en haar werktempo is laag. Het lukt haar wel om zich op school goed te gedragen, maar 

thuis merken haar ouders dat ze geen energie meer over heeft. Maartje is moe en wil weinig ondernemen. 

Haar ouders maken zich zorgen over haar emotioneel welbevinden en over de manier waarop ze naar de 

wereld kijkt. Ze melden hun zorgen op school. Na overleg in het zorgteam tussen school, ouders en een 

medewerker van het basisteam jeugd en gezin (BJG), wordt er consultatie en advies aangevraagd bij de 

ondersteuningseenheid van het samenwerkingsverband. De medewerker adviseert om een orthopedagoog 

in te schakelen.  Er wordt binnen twee weken een afspraak gemaakt voor kennismaking, waarna vervolgens 

observatie en  onderzoek volgen.   

Het blijkt dat Maartje een beneden gemiddeld IQ heeft met een disharmonisch profiel. Het performaal IQ is 

beduidend lager dan het verbaal IQ. Daarnaast zijn er kenmerken van ADHD en dyslexie. 

De school dient een ondersteuningsaanvraag in bij het samenwerkingsverband. De vraag is hoe de school 

kan aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van Maartje.  De schoolondersteuner die de begeleiding 

verder oppakt is tevens specialist op het gebied van zeer moeilijk lerende kinderen. Zij bespreekt met 

school en ouders de situatie en ondersteunt bij het opstellen van een OPP. Hierin wordt zo precies mogelijk 

beschreven wat je mag verwachten van Maartje, wat haar huidige ontwikkeling is en welke stappen ze kan 

maken. De school heeft hiermee een goede leidraad om Maartje te ondersteunen en de 

schoolondersteuner helpt de leerkracht daarbij.  

Maartje zet de stappen die verwacht worden, maar ouders zijn niet tevreden. Ze vinden dat zij de 

aansluiting met de groep mist en meer ondersteuning nodig heeft op sociaal emotioneel gebied. Er is wel 

een didactische oplossing gevonden, maar Maartje als persoon wordt op school niet goed genoeg gezien. 

Dat zit de ouders hoog en ze zijn hierover geëmotioneerd. Met behulp van de ondersteuner van het 

samenwerkingsverband brengen ze hun visie en gevoel bij de school ter sprake.  

De school herkent wat de ouders zeggen. School denkt met de ouders mee en geeft het oudergevoel 

professionele taal. Het gaat om aansluiting bij leeftijdgenoten, wederkerige communicatie en sociale 

autonomie. De schoolondersteuner besteedt extra tijd om Maartje hierbij te begeleiden. Daarnaast krijgt ze 

psycho-educatie (het leren omgaan met haar mogelijkheden en beperkingen) van een van de specialisten 

van het samenwerkingsverband. De ouders krijgen via de BJG’er ondersteuning thuis aangeboden. 

Iedereen heeft nu het gevoel dat Maartje op alle gebieden ondersteuning krijgt en zichtbaar is in de school. 

Alle partijen zitten op één lijn en kunnen goed uitspreken hoe zij naar Maartje kijken. Drie keer per jaar 

wordt groot overleg gevoerd over de stand van zaken.  

Maartje zit nu in groep 5 en het gaat goed. Er blijven ook zorgen over hoe ze zich in de toekomst sociaal 

emotioneel zal redden. Het is zaak om korte lijnen te houden en plannen bij te stellen als het nodig is. 
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‘plaatsing op een andere basisschool’ meegenomen, mocht de benodigde extra ondersteuning de 

mogelijkheden van de school overstijgen. 

 

 

Fase 4: Toewijzing van extra ondersteuning door ondersteuningseenheid 

De inhoudelijke beoordeling van de aanvraag voor extra ondersteuning ligt bij de orthopedagoog/psycholoog 

en een ondersteuner passend onderwijs. De ondersteuningsmanager is eindverantwoordelijke en bepaalt het 

toe te kennen budget. De orthopedagoog/psycholoog houdt de manager op de hoogte van het verloop van de 

procedure. Een positief besluit wordt schriftelijk meegedeeld aan school en ouders. Een afwijkend besluit 

wordt door de Ondersteuningsmanager beargumenteerd naar school en ouders verzonden. 

In eerste instantie wordt getracht een arrangement extra ondersteuning binnen het basisonderwijs vorm te 

geven. Binnen de planperiode van dit plan denken we ook aan arrangementen waarbij een deel van het 

onderwijs wordt aangeboden binnen de reguliere school en een deel binnen een groepsarrangement of een 

Kaelan 

Kaelan gedraagt zich op school onbehoorlijk. Hij knijpt mede leerlingen zo hard dat ze blauwe plekken 

krijgen en hij loopt regelmatig weg. School begrijpt niet goed waar het gedrag vandaan komt en kan het 

niet goed bijsturen. Thuis loopt het ook niet goed. Na verloop van tijd lukt het de ouders niet meer om 

Kaelan naar school te sturen. School bespreekt met ouders de situatie en stelt voor om contact te leggen 

met jeugdhulp. School organiseert samen met de medewerker BJG een overleg, waar school en ouders, het 

schoolmaatschappelijk werk en de GGD bij zijn.  

Iedereen informeert elkaar over wat er in de afgelopen periode is gebeurd en er worden verschillende 

suggesties gedaan over hoe nu verder. De school stelt voor om onderzoek te doen. In zo’n onderzoek 

worden kind-kenmerken onderzocht, wordt met ouders de situatie thuis besproken en met de leerkracht 

de situatie op school. Iedereen wordt gevraagd daarmee in te stemmen. Het onderzoek op school wordt 

nog wat uitgesteld, omdat het verstandig lijkt dat Kaelan nog even niet naar school gaat. Leerplicht wordt 

daarvan door de school op de hoogte gesteld.  

De ouders hebben vertrouwen in het plan en werken mee, maar krijgen de indruk dat school de schuld aan 

hen geeft. Dat zorgt voor spanning tussen school en ouders.  

Als de eerste uitkomsten van het onderzoek bekend zijn wordt opnieuw overleg gevoerd. Het blijkt dat 

Kaelan meer begaafd is. Hij laat een IQ van boven de 140 zien en op sommige onderdelen is zijn IQ zo hoog 

dat de test het niet meer goed kan meten. Uit observaties blijkt dat hij concentratieproblemen heeft en 

teruggetrokken gedrag laat zien.  

Met deze uitkomsten worden de ondersteuningsbehoeften van Kaelan, de school en de ouders opnieuw 

bekeken. Het gesprek hierover verloopt moeizaam. Ouders verwachten veel van school. Maar school kan 

moeilijk geloven dat het gedrag van Kaelan voortkomt uit zijn begaafdheid en denkt dat het in de 

opvoeding thuis niet goed gaat. In onderling overleg en vanuit verschillende disciplines wordt een plan 

gemaakt om Kaelan weer naar school te laten gaan. Er wordt gewerkt aan onderling vertrouwen tussen 

Kaelan, school en ouders. Iedereen is het erover eens dat dat belangrijk is, ook al denken de ouders erover 

om misschien toch een andere school voor hem te zoeken.  

De eerste contacten tussen Kaelan, de klasgenoten en het team verlopen goed. Het lukt om 

langzamerhand vaker en langer naar school te gaan. Dat geeft iedereen hoop en vertrouwen.  

Op een andere school in de buurt wordt door het samenwerkingsverband een DOEN-groep georganiseerd. 

Ouders wordt voorgesteld om voor Kaelan een (groeps)arrangement DOEN aan te vragen. 

De ondersteuner van het samenwerkingsverband overlegt met Kaelan, ouders en school of dit een goede 

optie zou zijn. Iedereen is enthousiast en de aanmelding vindt plaats. 
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SO-school (de zogenaamde symbiose). Mocht dit niet tot voldoende resultaat leiden of niet (meer) 

haalbaar/gewenst zijn dan wordt een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing in het SO aangevraagd bij 

het SWV  Door naar fase 5. 

Veelal zal dit in een gezamenlijk proces van school, de ouders en de ondersteuningseenheid zijn, waarin op een 

gegeven moment het aanvragen van een TLV een logische stap is. Binnen 2 werkweken nadat de volledige 

aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen. 

 

Fase 5: Toewijzing (TLV) van ondersteuning in een specialistische voorziening: (SBO en) SO 

Het speciaal onderwijs blijft als aparte setting bestaan voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte waarbij 

verwijzing naar het speciaal onderwijs noodzakelijk wordt geacht. Voor verwijzing (toeleiding) naar een 

speciale school is een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk verplicht. Deze verklaring wordt aangevraagd door 

het bevoegd gezag van de basisschool waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat. Hiervoor is door de 

Meierij een formulier ontwikkeld. 

  

Serge 

Serge is een jongen die goed kan meekomen op school. Maar steeds vaker gedraagt hij zich onbehoorlijk. 

Hij maakt kwetsende opmerkingen en maakt beledigende tekeningetjes waarmee hij expres anderen lijkt 

te willen schofferen. Het gedrag loopt zo uit de hand, dat de school niet goed weet hoe het verder moet.  

Iemand van het ondersteuningsteam komt kijken naar hoe Serge zich gedraagt in de klas. De ondersteuner 

ziet gedrag dat lijkt op problematiek in de contact name,  de afstemming en het sociaal gedrag. In een 

overleg met de school en de ouders wordt de situatie besproken. De ouders zijn gescheiden en het is niet 

gemakkelijk om samen het gesprek over de ontwikkeling van Serge te voeren.  

Het wordt duidelijk dat de situatie op school is vastgelopen en dat het niet lukt om Serge te laten stoppen 

met het oproepen van conflicten. Maar het is niet zo duidelijk hoe dat gedrag ontstaat.  

In onderling overleg en met inspanning van de ondersteuner van het samenwerkingsverband wordt een 

observatieplaats geregeld voor zes weken op een andere basisschool. In deze periode krijgt Serge extra 

aandacht en worden onderzoeken gedaan naar zijn leervermogen en persoonlijkheid, met de bedoeling om 

zijn gedrag beter te begrijpen. Hiervoor verstrekt het samenwerkingsverband een arrangement aan deze 

tijdelijke school en de  school van herkomst wordt ook bij de begeleiding betrokken.  

Serge reageert heel erg goed op deze verandering. In de weken op de nieuwe school komt hij tot rust en hij 

lijkt heel goed te reageren op de structuur die daar geboden wordt. Hij legt contact met klasgenootjes en 

kan zich concentreren op zijn schoolwerk. Hij is een heel prettige leerling. De onderzoeken die deze weken 

gedaan worden laten zien dat Serge over gemiddelde leervermogens beschikt. Er wordt geen stoornis in 

zijn ontwikkeling gevonden, ook niet in het autistisch spectrum.  

Na 6 weken stopt de observatieplaats en moet een andere school gevonden worden. Omdat moeder van 

plan is te verhuizen verloopt het gesprek tussen beide ouders over een geschikte school niet zo 

gemakkelijk. Met begeleiding vanuit het basisteam jeugd en gezin wordt een nieuwe school  gevonden.  

De informatie die de nieuwe school over Serge krijgt wordt gewikt en gewogen. De gebeurtenissen op de 

oude school laten een heel negatief beeld zien van Serge, dat misschien meer over de situatie daar zegt 

dan over zijn eigenschappen. Maar de observatieperiode was zo kort, dat die school ook niet al te stellig 

durft te zeggen welke ondersteuningsbehoefte Serge heeft. In onderling overleg wordt de nieuwe school 

zo goed en onbevooroordeeld mogelijk geïnformeerd.  

Serge start op de nieuwe school en vindt daar goed zijn draai. De ondersteuner van het 

samenwerkingsverband houdt contact, maar na een paar maanden is duidelijk dat er geen behoefte meer 

is aan verdere ondersteuning.  
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Op termijn worden de categorieën SO losgelaten en wordt er een arrangement gemaakt naar 

ondersteuningsbehoefte van het kind. Het streven is hier een arrangement op maat voor de duur en omvang 

die nodig is. SBO toelaatbaarheidsverklaringen worden niet of nauwelijks (incidenteel bij grensverkeer) 

afgegeven. 

 

Om te beoordelen of er een positief advies voor toelaatbaarheid SO kan worden gegeven, vraagt de 

ondersteuningseenheid (manager en orthopedagoog/psycholoog) advies aan (een of meer) deskundigen met 

deskundigheid op het gebied van de ondersteuningsvraag van de leerling. Een positief advies wordt 

bekrachtigd in een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ondertekend door de ondersteuningsmanager. Een 

negatief advies wordt door de ondersteuningsmanager beargumenteerd naar school en ouders verzonden. Bij 

een verschil van mening kunnen ouders bij de directeur-bestuurder een second opinion aanvragen. 

 

In de toelaatbaarheidsverklaring staat in ieder geval: 

• De termijn van de TLV. Duur van een TLV voor SO is wettelijk minimaal één (vol) schooljaar, wat in de 

Meierij wordt gespecificeerd als: één tot twee schooljaren. We houden bij plaatsing dus altijd de optie voor 

terugplaatsing open, zodat het eigenlijk altijd over een tijdelijke TLV gaat. 

• De omschrijving wat de ondersteuningsbehoefte is. 

• Welk type arrangement de TLV is (SO categorie laag, midden of hoog) 

• Welk type leerling in welke bekostigingscategorie past, mag het samenwerkingsverband zelf bepalen. De 

bedragen voor leerlingen die verwezen worden naar het SO liggen wel vast en zijn verdeeld in de drie 

bovengenoemde categorieën. 

Binnen drie werkweken nadat de volledige aanvraag binnen is, wordt een besluit genomen. School en ouders 

ontvangen binnen een week na het besluit schriftelijk bericht. 

 

Als het een leerling met een visuele en/of auditieve beperking betreft, zal de ondersteuningsmanager contact 

opnemen met Koninklijke Visio of Kentalis. Vervolgens wordt de aanmeldprocedure van deze instellingen 

gevolgd: zie paragraaf 3.8.3. Kentalis wil in het voortraject participeren zodat direct de juiste stappen worden 

gezet. 

 

Fase 6: Bieden van extra ondersteuning 

Een arrangement wordt uitgevoerd onder regie van de school.  

Als een leerling een TLV voor SO heeft gekregen wordt deze plaatsing onmiddellijk of uiterlijk binnen 6 weken 

gerealiseerd. Afwijkingen hierop dienen door de ondersteuningsmanager verantwoord te worden. Passend bij 

de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen zijn afspraken gemaakt met het SO. 

 

Fase 7:  Volgen - monitoren - evalueren 

Iedere casus heeft iemand uit het ondersteuningsteam die aanspreekpersoon is voor ouders, school en 

jeugdhulp. Deze persoon bewaakt de voortgang, zorgt voor terugkoppeling, signaleert stagnaties, spreekt zo 

nodig uitvoerenden aan op hun werk, enz. Iedere ondersteuningsmanager houdt maandelijks een bestand bij 

met gegevens over alle aanvragen, met informatie over: 

• aantal en type aanvragen OPP 

• toekenning, duur en kosten OPP 

• aantal en type aanvragen TLV S(B)O 

• toekenning, categorie en kosten SO 

• doorlooptijden (van aanvraag tot toekenning arrangement, wettelijk <6 weken) 

• opbrengsten 

Deze kentallen worden maandelijks uitgewisseld binnen het managementteam van ondersteuningsmanagers 

en de directeur-bestuurder. Na de bepaalde periode (maar in elk geval een keer per jaar) wordt het 
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arrangement geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bij een aanvraag voor bijstelling of verlenging van een 

arrangement wordt een evaluatie van het voorgaande proces toegevoegd aan de nieuwe aanvraag. De 

directeur-bestuurder rapporteert over kengetallen en evaluaties aan de bestuurders. 

 

Fase 8: Terugplaatsing vanuit het S(B)O 

De termijn van de TLV is wettelijk minimaal één vol schooljaar. Bij plaatsing op het speciaal onderwijs wordt in 

het OPP beschreven op welke manier op de basisschool van herkomst gewerkt wordt aan terugplaatsing indien 

het een TLV voor bepaalde tijd is. Indien een TLV voor een leerling een bepaalde tijd heeft en bij evaluatie(s) 

blijkt dat terugplaatsing in het regulier onderwijs een optie is, wordt hierover overleg gevoerd met de ouders 

en de basisschool/het bestuur van herkomst. Eventueel wordt gezocht naar een basisschool die meer passend 

is. In dialoog tussen het samenwerkingsverband, de school voor speciaal onderwijs en de beoogde school van 

plaatsing wordt terugplaatsing uitgevoerd.  

Op de website van het samenwerkingsverband is voor ouders en scholen veel informatie beschikbaar. Er worden 

antwoorden gegeven op veel gestelde vragen.  

Mocht uw vraag er niet bij staan en de school heeft geen antwoord, neem dan contact op met het 

samenwerkingsverband: http://www.demeierij-po.nl/contact/  

Stefano 

Ouders signaleren op 3 ½ jarige leeftijd dat hij niet lekker in zijn vel zit, gepest wordt en moeite heeft om 

met andere kinderen te spelen. Met woorden kan hij zich moeilijk staande houden en hij vervalt steeds 

vaker in boosheid en verzet. Ouders bespreken hun zorgen met de jeugdverpleegkundige en zij adviseert in 

gesprek te gaan met de peuterspeelzaal waar Stefano zit. Daar wordt geadviseerd om het 

samenwerkingsverband te betrekken voor consultatie en advies over de wijze waarop Stefano het best 

ondersteund kan worden.  Binnen de peuterspeelzaal wordt een peuterarrangement opgesteld. Vanuit het 

samenwerkingsverband wordt meegekeken naar een passende basisschool voor Stefano, waar ouders al 

tijdig gaan aanmelden om zo samen op te trekken in het ondersteuningstraject. 

Ouders voelen zich thuis steeds meer handelingsverlegen en willen graag advies om hun zoontje te laten 

groeien qua zelfvertrouwen en te zorgen dat hij weer met plezier naar de peuterspeelzaal gaat. Ook willen 

ze Stefano helpen om beter met zijn frustraties en boosheid om te gaan. 

Uit de gesprekken en observaties blijkt er niet alleen sprake te zijn van een taalachterstand, maar heeft 

Stefano een ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden. Hij heeft meer tijd nodig om zich nieuwe 

kennis en vaardigheden eigen te maken en wordt snel overvraagd. Dit leidt tot boosheid, frustratie en 

vervolgens verzet. Geadviseerd wordt om Stefano te laten starten op een basisschool, maar vanaf de start 

zowel op school als thuis extra begeleiding in te zetten, zodat hij een aanbod van leerstof en vaardigheden 

krijgt dat past bij zijn verwerkingssnelheid. Ouders en Stefano krijgen thuis begeleiding via praktische 

pedagogische thuisbegeleiding. 

De start in het regulier basisonderwijs verloopt niet goed. Hij wil niet naar school, slaapt slecht en huilt 

veel. Ouders zijn wanhopig, omdat ze thuis niet in staat zijn Stefano rustig te krijgen. Samen met de 

gezinsbegeleider, de school en het samenwerkingsverband wordt besloten in te zetten op een tijdelijke 

plaatsing binnen een meer specialistische schoolomgeving. Wanneer hij leert omgaan met zijn frustratie, 

uitstelgedrag ontwikkelt en specifiek geoefend wordt op de executieve functies, verwacht men Stefano 

over 1 of 2 jaren terug te plaatsen op de reguliere basisschool. Dit is ook de wens van ouders. In de tijd dat 

Stefano op het speciaal onderwijs zit, blijft de basisschool betrokken, om af te stemmen over zijn 

ontwikkeling en wat de school kan doen om terugplaatsing te realiseren. Ouders blijven tijdens de speciaal 

onderwijsperiode thuisbegeleiding ontvangen, voor zolang dat nodig is. Aanpassingen in de begeleiding 

thuis en op school worden steeds in overleg samen met ouders besproken en besloten. 

http://www.demeierij-po.nl/contact/
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Deel 2  Missie, visie en aandachtsgebieden doorontwikkeling 
 

Wie zijn we, wat doen we en wat zijn onze ambities? De algemene doelstelling voor een 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs is wettelijk vastgelegd: “Het samenwerkingsverband stelt zich ten 

doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen (…) te 

realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en 

leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.“ (uit: 

Wet op het Primair Onderwijs, artikel 18a lid2). 

 

In dit deel van het ondersteuningsplan lees je hoe het bestuur deze doelstelling vertaald heeft naar een 

gezamenlijk uitgedragen missie en visie. Daarnaast gaan we in op de ambities die de besturen van het 

samenwerkingsverband geformuleerd hebben op de thema’s die de komende planperiode centraal staan in het 

kader van de doorontwikkeling van Passend Onderwijs binnen de Meierij.   
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2 Missie en Visie PO de Meierij  

2.1 Missie van het samenwerkingsverband  

Ons samenwerkingsverband biedt thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning aan alle leerlingen van 0-14 

jaar3 zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven scholen, besturen en 

samenwerkingsverband actief naar een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.   

Dit realiseren we door:  

 een diversiteit van arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van leerlingen;  

 professionals die planmatig handelings- en resultaatgericht werken en zich continue ontwikkelen;   

 resultaatgerichte samenwerking en afstemming met ouders, relevante maatschappelijke instellingen en 

gemeenten;  

 een organisatie en een bestuur die efficiënt werken, effectief besluiten nemen, helder communiceren en 

zich transparant verantwoorden;  

 beschikbare middelen in te zetten op basis van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en hun ouders.  

  

 In het werken zijn de kernwaarden van de Meierij herkenbaar: met behoudt van authenticiteit, gericht zijn op 

de relatie c.q. wederzijds vertrouwen en het samen doen vanuit een lerend vermogen.  

Als samenwerkingsverband zijn we ontwikkelingsgericht en toonaangevend. Onze resultaatgerichtheid blijkt uit 

het ontbreken van thuiszitters en het bieden van thuisnabij passend onderwijs. 

Binnen de Meierij wordt gearrangeerd, werken we handelingsgericht, integraal en intersectoraal. Geen van de 

deelnemende organisaties kan dat alleen: we zijn met elkaar de Meierij!  Het samenwerkingsverband is een 

netwerkorganisatie die de deelnemende scholen en schoolbesturen in staat stelt om de gezamenlijke uitdaging 

‘thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen van 0 – 14 binnen PO de Meierij’ te realiseren.   

 

2.2 Visie op ondersteuning (stip op de horizon)   

In 2022 zijn veel van onze scholen uitgegroeid tot brede voorzieningen en bieden een diversiteit aan onderwijs, 

jeugdzorg en welzijnsdiensten voor leerlingen en ouders. Daar waar dit niet mogelijk is, worden deze diensten 

geboden als collectief vanuit een paar kleinere lesplaatsen. De mogelijkheden voor ondersteuning van 

leerlingen in het regulier onderwijs zijn vergroot, door schoolconcepten te ontwikkelen die passend aansluiten 

bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.   

 

Scholen en samenwerkingspartners ontvangen reguliere middelen voor het bieden van onderwijs en jeugdhulp 

voor leerlingen van 0 – 14 jaar. Professionals uit verschillende disciplines werken in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor en met groepen leerlingen. Zo wordt vrije pedagogische en didactische 

arrangeerruimte gecreëerd en is er een hoog én divers niveau van vakmanschap aanwezig of snel beschikbaar. 

Reguliere scholen van de Meierij ontvangen vanuit het samenwerkingsverband middelen voor 

basisondersteuning waarvan een gedeelte wordt gebruikt voor beschikbaar maken en houden van flexibele 

formatie (arrangeerruimte). Uiteraard blijven daarnaast ondersteuningsuren en financiën beschikbaar voor 

ondersteuningsarrangementen vanuit de drie ondersteuningsteams.  

 

                                                           
3 Door de noodzaak van vroeg signalering en goede aanmeldingsprocedure (overdracht) ligt onze verantwoordelijkheid ook bij leerlingen 

van onder de 4 jaar. Onze verantwoordelijkheid voor leerlingen van 13 en 14 jaar is het meest duidelijk in het VSO, maar ook zitten 

sommige leerlingen langer dan 8 jaar op de basisschool en voelen we een verantwoordelijkheid in het volgen van onze leerlingen in het 

V(S)O.  
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Er is een diversiteit van thuisnabije arrangementen ontstaan, waarbij clustering mogelijk is. In dit 

toekomstbeeld is het huidig onderscheid tussen basisscholen, speciale basisscholen en speciale scholen niet 

meer relevant en zal de bekostiging flexibel en ‘on demand’ op leslocaties zijn ingericht. Er bestaan géén SBO 

scholen meer. Wel zijn er specifieke en flexibele groepsarrangementen beschikbaar voor leerlingen met 

gelijksoortige ondersteuningsbehoeften. Tenslotte zijn er gespecialiseerde (SO)settings die onderwijs en 

behandeling kunnen combineren gericht op leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften.  

 

Binnen de Meierij ondersteunen we zo vroeg mogelijk. We werken intensief samen met partners en 

handelingsgericht. Uitgangspunt binnen PO de Meierij blijft: passend onderwijs thuisnabij, met vanuit het 

samenwerkingsverband  expertise inzet. Dit komt tot uiting in de volgende standaarden uitgedragen door onze 

scholen, besturen en samenwerkingsverband:    

 

• We zoeken een passende plek voor iedere leerling 

We vinden het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de 

samenleving. Om Passend Onderwijs te kunnen realiseren is het noodzakelijk, dat we binnen het  

samenwerkingsverband kansen en mogelijkheden zien om een passend aanbod voor alle leerlingen te 

realiseren.  

 

• We beschouwen de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner 

De leerling staat in de Meierij altijd centraal. Omwille van een optimale ontwikkeling van een leerling zorgen de 

scholen voor een goede relatie met de ouders en gaan ze regelmatig en in een vroegtijdig stadium met ouders 

over hun kind in gesprek. We beschouwen ouders als een gelijkwaardige gesprekspartner en stemmen af op de 

gezinssituatie voor een integrale kijk. 

 

• We spelen in op wat de leerkracht nodig heeft  

Bij het realiseren van Passend Onderwijs voor ieder leerling heeft de leerkracht een belangrijke spilfunctie. Hij 

of zij voert het proces van handelingsgericht werken in de praktijk planmatig uit en werkt hierbij op een 

constructieve, positieve wijze samen met ouders, interne begeleider en andere direct betrokkenen. Bestuur en 

samenwerkingsverband spelen in op wat de leerkracht nodig heeft aan ondersteuning en professionalisering. 

 

• We werken vanuit een handelingsgericht kader met zo min mogelijk bureaucratie 

Om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor ieder leerling werken we vanuit een handelingsgericht 

kader. Bij het handelingsgericht werken draait het vooral om de onderwijsbehoeften van de leerling. We 

richten ons dus niet op wat er mis is met een leerling, maar op wat het leerling nodig heeft om bepaalde 

doelen te bereiken en welke aanpak hierbij een positief effect heeft. We werken van achteren naar voren met 

zo min mogelijk bureaucratie.  

 

• We organiseren passende ondersteuning thuisnabij binnen de ondersteuningseenheid  

Binnen onze scholen wordt hard gewerkt om alle leerlingen het onderwijs te geven dat passend voor hen is. 

Soms hebben de scholen hierbij extra ondersteuning en expertise van buitenaf nodig in de vorm van een 

arrangement. Als scholen desondanks niet voldoende kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van een 

leerling of groep leerlingen kan er een arrangement op een andere basisschool of het SO worden gevolgd.  

 

• We voorkomen dat er leerlingen thuiszitten 

Binnen de Meierij voorkomen we dat leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden of thuiszitten. Voor 

eventuele (dreigende thuiszitters) wordt direct een plan van aanpak gemaakt. Wij accepteren geen verzuim, 

schooluitval en thuiszitters. Ons uiteindelijke doel is leerlingen en jongeren goed toerusten voor een duurzame 

participatie in de samenleving.  
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• We hebben elkaar nodig en kunnen het niet alleen: we zijn met elkaar de Meierij!  

We hebben in het samenwerkingsverband veel kennis en deskundigheid op het terrein van onderwijs en zorg. 

Het is voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs van essentieel belang om vooral op een effectieve 

wijze met ouders en instellingen uit de publieke sector samen te werken en te verbinden: eén leerling, één 

gezin, één plan. Door gerichte samenwerking met de gemeentelijke partners weten scholen en besturen welk 

onderwijszorgaanbod er is en kunnen zij elkaar versterken. We zijn kritisch naar onze partners vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, zonder kritiek te leveren. We blijven naar elkaar luisteren zodat we de 

problemen kennen die zich voordoen en vervallen niet te snel in vastgezette oordelen. Zo blijven we samen 

werken aan passende oplossingen voor leerlingen en leerkrachten. 

2.3 Ambities  

De komende planperiode staan de volgende thema’s centraal binnen PO de Meierij: 

• Individuele ondersteuning (basis en extra)   

• Groepsarrangementen   

• Gespecialiseerd speciaal onderwijs   

• Samenwerking met jeugdhulp  

• Doorgaande leerlijn 

 

Uitwerking van en sturing op de geformuleerde ambities voortkomend uit de verschillende thema’s  worden 

jaarlijks opgenomen in het jaarplan. Dit document wordt jaarlijks na vaststelling gezien als uitwerkingsplan, 

behorende bij het voorliggende ondersteuningsplan. Het jaarplan wordt na vaststelling gepubliceerd op de 

website van het samenwerkingsverband. 

2.3.1 Individuele ondersteuning (basis en extra)   
We hebben in ons samenwerkingsverband een ambitieuze, maar globale omschrijving gegeven van de 

basisondersteuning die elke school biedt. Die omschrijving geeft de contouren aan van ondersteuning van een 

hoog niveau, zowel wat betreft de inhoudelijke expertise als de organisatie van ondersteuning. Als een leerling 

onvoldoende gesteund is door basisondersteuning, kan een beroep worden gedaan op extra ondersteuning. In 

de onderwijspraktijk van alledag is het vaak nauwelijks uit te maken of benodigde ondersteuning basis of extra 

is.   

 

Het is denkbaar om de scheidslijn tussen basis en extra preciezer te omschrijven. Dan wordt in de definitie van 

basisondersteuning bijvoorbeeld omschreven welke protocollen een basisschool precies op orde moet hebben 

en welke gecertificeerde expertise in het team aanwezig moet zijn. Dat is geen aantrekkelijk idee. Een 

dergelijke aanpak voorkomt maar ten dele dat het onderscheid tussen basis en extra wordt verduidelijkt en er 

zal altijd een grijs gebied blijven. Bovendien lokt dat een controlemechanisme op het niveau van 

basisondersteuning uit, terwijl we in het samenwerkingsverband kiezen voor werken op basis van dialoog en 

vertrouwen. Tot slot kan een nauwgezette omschrijving van basisondersteuning zelfs de ontwikkeling of 

invoering van creatieve onderwijsconcepten in de weg gaan staan, omdat het te dwingend voorschrijft hoe 

onderwijsondersteuning eruit moet zien.   

 

De gezamenlijke ambitie is dat de ondersteuning van de leerling voor gaat op de afweging of er sprake is van 

basis- of extra ondersteuning. We spreken daarom af dat de medewerkers van de ondersteuningsteams in 

principe altijd positief reageren als scholen een hulpvraag stellen. Als de school handelingsverlegen is, dan is er 

kennelijk iets nodig. Binnen het arrangement wordt dan zowel gewerkt aan ondersteuning van de leerling als 

aan groei van het ondersteuningsvermogen van de leerkracht en de school.  Het accent ligt daarbij niet op de 

vergroting van kennis bij leerkrachten, maar op coaching, goed voorbeeldgedrag en overdragen van 

vaardigheden in contact met de leerling. Groei en ontwikkeling van leerkrachten en scholen gebeurt in dialoog. 
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We leren van elkaar door gevraagd en ongevraagd feedback te geven op wat we zien en ervaren. 

Arrangementen en casuïstiek worden als vertrekpunt van het gesprek genomen. Daarbij is het spreken van 

dezelfde taal tussen professionals uit het regulier en speciaal onderwijs wel voorwaarde.  

 

Scholen gebruiken ondersteuners en gedragsdeskundigen als critical friend. Arrangementen en de resultaten 

ervan geven informatie over de kwaliteit van de school. De school staat open voor feedback en gebruikt deze 

om te ontwikkelen. 

 

Wanneer een school bij herhaling vragen stelt die de basisondersteuning betreffen of raken, dan heeft het 

samenwerkingsverband (in de persoon van de ondersteuningsmanager/contactpersoon) een meldingsplicht 

naar het bestuur. Het bestuur gaat als vanzelfsprekend, naar aanleiding van die melding, de dialoog aan met de 

school over het versterken van de basisondersteuning. Op die manier blijft de realisatie van basisondersteuning 

een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en de scholen. Bovendien borgt deze afspraak dat er niet 

onevenredig veel tijd van ondersteuners naar basisondersteuning zal uitgaan; dit zou het evenwicht in het 

systeem van ondersteuning verstoren.   

 

Schoolbesturen hebben daarnaast de ambitie uitgesproken om de mogelijkheden voor ondersteuning van 

leerlingen in het regulier onderwijs te vergroten, door schoolconcepten te ontwikkelen die passend aansluiten 

bij de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Besturen benutten het netwerk van het 

samenwerkingsverband om vernieuwende schoolconcepten te ontwikkelen.  Deze ontwikkeling vindt plaats 

binnen de scholen van een bestuur, maar ook met scholen en besturen binnen de wijk, het dorp en de stad. We 

zijn immers met elkaar de Meierij.  

  

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de ondersteuning. Zij kunnen de ondersteuning 

vormgeven passend bij het eigen schoolconcept, bijvoorbeeld door het bundelen van ondersteuningsmiddelen 

voor een hulpklas.  

 

Ondersteuning wordt zo vroeg mogelijk benut. Preventieve inzet is te verkiezen boven curatieve inzet. Het 

opschalen van ondersteuning gebeurt indien nodig en in voortdurende dialoog met elkaar als professionals. 

Daarvoor is het nodig dat ondersteuning binnen de school voorhanden is, vanuit alle samenwerkende partners, 

inclusief jeugdhulp. 

2.3.2 Groepsarrangementen (basis en extra)   
Groepsarrangementen kunnen geïntegreerd onderwijs mogelijk maken. Onder een groepsarrangement 

verstaan we het clusteren van een aantal leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften onder regie 

van het samenwerkingsverband. Een groepsarrangement kan zowel binnen als buiten de reguliere groep (of 

school/wijk) worden georganiseerd, waarbij het de bedoeling is om vanuit een specifieke groepsaanpak de 

leerlingen voldoende handvatten te bieden om zich binnen de reguliere groep verder te kunnen ontwikkelen. 

Daarnaast is het van belang om ook de leerkracht van de reguliere groep tools aan te reiken, waarmee het 

handelingsrepertoire wordt versterkt. De leerlingen blijven (bij voorkeur) ingeschreven op de reguliere school 

(van herkomst). Leerlingen van een groepsarrangement kunnen zo deelnemen aan activiteiten van regulier 

onderwijs, in het ritme blijven, andere leerlingen ontmoeten en uitstapjes maken richting regulier of andere 

vormen van onderwijs. 

 

Het clusteren van leerlingen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften is effectief, maar kent ook valkuilen. 

We willen voorkomen dat een nieuw systeem van indicatiestellingen ontstaat, waarlangs bepaald moet worden 

of leerlingen recht hebben op de ondersteuning in een groepsarrangement. Een groepsarrangement moet 

laagdrempelig zijn en een gemakkelijk toegankelijke optie in die gevallen waarin groepsleerkracht, intern 
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begeleider, gedragsdeskundige en ondersteuner beredeneerd tot de conclusie komen dat het een goede 

oplossing is voor een leerling of groep leerlingen. Om deze lichtheid te organiseren is het belangrijk dat 

deelname aan een groepsarrangement tijdelijk is. Het gaat bij voorkeur om een relatief korte periode waarin 

een leerling (voltijds of in deeltijd) aan het groepsarrangement deelneemt. Na die periode keert de leerling 

terug naar de groep. Echter, wanneer het voor een leerling beter is om langduriger te participeren in een 

groepsarrangement dan wel geen thuisnabij SO aanbod beschikbaar is moet dit ook mogelijk zijn.  Leerlingen 

die voor een groepsarrangement in aanmerking komen krijgen hiervoor een beschikking van de betreffende 

ondersteuningseenheid. 

  

Behalve het clusteren van leerlingen vraagt de organisatie van groepsarrangementen ook om het clusteren van 

expertise. Een groepsarrangement wordt begeleid door leraren die specifieke en aanvullende expertise hebben 

die nodig is om in korte tijd doelen te bereiken met leerlingen. Een specifieke rol kan daarbij worden genomen 

door het speciaal onderwijs. De kennis en kunde die daar aanwezig is, kan mogelijkerwijs worden ingezet voor 

groepsarrangementen. De samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in arrangementen is een aspect 

dat de komende periode aandacht zal vragen. Het begint daarbij met de ontmoeting, het elkaar kennen, weet 

hebben van elkaars expertise en dezelfde taal spreken.  

 

Om te voorkomen dat voor ieder groepsarrangement er een andere verantwoordelijke is (wat betreft 

aansturing, personeel en inhoud) heeft het de voorkeur dat het samenwerkingsverband de groepen inhoudelijk 

vorm geeft en het personeel aanstuurt. 

 

Er zijn in ieder geval twee vormen van clustering in groepen te onderscheiden. In de eerste plaats zijn dat 

groepen die door de school zelf worden samengesteld en waarbij de school zelf efficiënt handelt door 

middelen die op individuele basis zijn toegekend –als individueel arrangement- te bundelen tot een 

‘groepsaanbod’. In de tweede plaats gaat het om gezamenlijke voorzieningen zoals een TOP-groep en de 

Impulsklassen die door het samenwerkingsverband en daarmee door alle deelnemende besturen in stand 

worden gehouden en ondergebracht worden bij een van de deelnemende scholen, ook ten dienste van andere 

deelnemende scholen. Alleen deze laatste vorm worden als ‘groepsarrangement’ door het verband toegekend 

en bekostigd. 

 

De organisatie van groepsarrangementen vraagt om bestuurlijke solidariteit. Er wordt gezamenlijk geïnvesteerd 

in gedeelde voorzieningen, waar de ene school meer gebruik van zal maken dan de andere. Besturen 

accepteren dat dat niet uitmaakt: de groepsarrangementen zijn er voor wie ze nodig heeft.   

  

Daar waar groepsarrangementen worden ingezet, dient niet alleen de leerling, maar ook de school van 

herkomst zich te ontwikkelen. Overplaatsen is daarbij geen doel op zich. Doel is wel de ontwikkeling van de 

betrokken school, om in de toekomst zelf te kunnen arrangeren (al dan niet in samenwerking) en om 

verwijzingen te voorkomen. Ook hier geldt, liever preventief dan curatief werken. 

 

Groepsarrangementen zullen gehuisvest worden op scholen binnen het samenwerkingsverband en toegankelijk 

zijn voor leerlingen van alle besturen uit het samenwerkingsverband. Ze worden ingericht waar ze nodig zijn. 

De uitvoering wordt, met als doel groei van professionals, neergelegd bij zowel personeel uit regulier als 

speciaal onderwijs. Er vindt voortdurend kruisbestuiving van expertise plaats. Er wordt gewerkt vanuit 

eenzelfde taakopvatting en taakopdracht. Het profiel en de benodigde kwaliteiten zijn duidelijk. Collega’s die 

daar aan voldoen, werken straks bij samenwerkingsverband PO De Meierij. 

 

De komende periode zal de organisatie, financiering en het kwaliteitsbeleid voor groepsarrangementen onder 

regie van de ondersteuningsmanagers verder worden uitgewerkt.   
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2.3.3 Gespecialiseerd speciaal onderwijs (SO) 
Zodra blijkt dat een leerling niet meer passend en thuisnabij ondersteund kan worden binnen het regulier 

onderwijs geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af voor het SO. In het 

samenwerkingsverband zijn gespecialiseerde speciaal onderwijs scholen die leerlingen begeleiden in een 

specifieke setting, begeleid door professionals vanuit verscheidene disciplines.   

 

Voor de meeste leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring is de SO-setting nodig en vaak passend voor de 

rest van hun schoolcarrière.  

 

Sommige leerlingen gaan na een bepaalde periode terug naar regulier onderwijs als dat past bij de 

ondersteuningsbehoefte en meer thuisnabij is. Overplaatsen is echter niet een doel, maar slechts een middel 

om aan die behoefte te voldoen. Belangrijker is het, om binnen regulier onderwijs passende (individuele of 

groeps-)arrangementen te bieden die verwijzing voorkomen. Om die reden ligt de gezamenlijk ambitie bij 

preventiever werken. De toegankelijkheid van ondersteuning en zorg moet zo vroeg mogelijk –bij voorkeur 

binnen het regulier onderwijs- na de eerste signalering voor scholen en ouders geregeld zijn. 

 

Een belangrijk aspect wanneer overplaatsen wel aan de orde is, is de samenwerking en communicatie tussen 

leerling, ouders, de verwijzende reguliere scholen en gespecialiseerde scholen.   

  

De scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) zoals we die nu kennen, zullen verdwijnen. Leerlingen die nu 

gebruik maken van het onderwijs en de ondersteuning op het SBO, zullen straks begeleid worden op reguliere 

of speciale scholen op basis van individuele of groepsarrangementen.   

 

In de afgelopen periode is –gemiddeld genomen- een lichte toename van deelname aan het speciaal onderwijs 

geconstateerd binnen het samenwerkingsverband. De komende periode is de gezamenlijke ambitie een 

afname van deelname aan het speciaal onderwijs. Eén van de interventies is het actief ontwikkelen van beleid 

voor groepsarrangementen regulier en het versterken van de preventieve schil met expertise en specialisten.   

Het speciaal onderwijs en regulier onderwijs onderzoeken de mogelijkheden om te komen tot nieuwe 

innovatieve samenwerkingsvormen.    

2.3.4 Samenwerking met jeugdhulp  
Onze leerlingen hebben recht op onderwijs en soms is daarbij zorg nodig. Daarom is een goede samenwerking 

tussen jeugdzorg en onderwijs voor kwetsbare leerlingen belangrijk. Het komt vaak voor dat leerlingen niet 

goed kunnen leren, omdat de situatie thuis hen daarbij belemmert. Dat kan alleen verbeterd worden als 

onderwijs en jeugdhulp samenwerken op een manier waarbij geen van beide leidend is. Beide professies weten 

vanuit de samenwerking van elkaar wat ze doen en welk gezamenlijk doel ze beogen in de begeleiding van 

thuissituaties en de leerling.   

 

De werkelijke uitdaging zal liggen in het feit of we er met elkaar in slagen om het belang van de leerling en het 

gezin voor ogen te houden. Een belang dat bovenal gedeeld wordt door leerling en ouders. Dit vraagt in een 

complexe, overbelaste en soms al verharde situatie om professionals die daadwerkelijk luisteren, invoelend en 

slim genoeg zijn om eventuele opgebouwde stellingname van opvoeders te doorbreken. Dit kan alleen maar als 

het ze lukt om op basis van hun behoeften te denken en te doen en niet verstrikt te raken in systemen met alle 

regels en protocollen die daar heersen. Wij willen professionals aanspreken op, maar vooral ook faciliteren in 

hun professionele autonomie en samenwerking. 

 

De basis voor zo’n samenwerking is in alle gemeenten en voor alle scholen in de afgelopen periode 

georganiseerd. De praktijk laat echter nog ruimte voor verbetering.  Het delen van deze kennis en ervaringen 
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en het stimuleren van gemeenten om maatregelen te nemen die goed zijn voor de samenwerking met het 

onderwijs, is voor de komende periode een belangrijk aandachtspunt voor ons samenwerkingsverband. Een 

eenduidige visie en aanpak van de gemeenten binnen de regio ten aanzien van jeugdhulp is daarbij helpend. 

Het is onze ambitie om te komen tot een functioneel samenwerkingsverband voor onderwijs en jeugdhulp.   

  

Niet alleen bestuurlijk, ook in de schoolpraktijk kan nog effectiever en efficiënter worden samengewerkt tussen 

onderwijs en jeugdhulp. Het elkaar kennen, dezelfde taal spreken en weet hebben van verwachtingen en 

verantwoordelijkheden gaat vooraf aan het delen van dezelfde visie. Het is wenselijk ‘samen’ een visie te 

formuleren op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp die vorm krijgt in concrete onderwijs-zorg 

arrangementen.  

 

Alle betrokkenen stellen zich bij iedere interventie steeds de vraag wat betekent dit voor leerling, gezin, 

jeugdhulp en onderwijs. Een plan wordt met alle betrokkenen opgesteld, bij voorkeur binnen de school. Dat 

moet de ontmoetingsplaats gaan vormen van alle professionals die rondom leerling, gezin en leerkracht actief 

zijn. 

 

Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor inkoop en financiering wordt samen met onderwijs 

besproken wat nodig is en van de partners verwacht mag worden. Er zijn heldere werkafspraken gemaakt en 

mandaten zijn belegd bij degene die aan de overlegtafel bijdraagt aan het integrale arrangement.  

Binnen de gemaakte afspraken is het streven dat wachtlijsten niet voorkomen. Partners in de jeugdhulp voelen 

zich samen met het onderwijs verantwoordelijk voor snelle en efficiëntie inzet van hulp.  

 

De komende periode zal veel aandacht uitgaan naar het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdhulp om uiteindelijk te komen tot preventievere inzet van jeugdhulp op scholen en integrale 

onderwijszorgarrangementen. Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om binnen deze ontwikkeling 

meer de regie te gaan pakken in samenspraak met de gemeentes. Het gaat daarbij om 2 fases:   

• Het snel en adequaat inrichten en uitvoeren van het proces van arrangeren.   

• Het snel en adequaat uitvoeren van het tot stand gekomen arrangement.    

 

Initiatieven waarbij er sprake is van flexibele ruimte voor professionals om te doen wat nodig is, in en rond de 

school, krijgen in het land steeds meer navolging. Niet alleen creëren we daarmee de professionele ruimte 

waar we het steeds over hebben we verminderen ook een deel van de bureaucratische last van ouders. Ouders 

voelen zich nu vaak een zorgcoördinator en komen niet toe aan hun ouderrol terwijl ze die zo graag willen 

pakken. Daar willen we ons hard voor maken. 

 

2.3.5 Doorgaande leerlijn  
De ambitie van ons samenwerkingsverband is om thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning te bieden aan 

alle leerlingen van 0-14 jaar. De afgelopen jaren zijn er diverse verbindingen gelegd en afspraken gemaakt met 

de collega’s uit het voortgezet onderwijs. De komende periode is er aandacht voor de doorontwikkeling 

daarvan. De focus komt nog meer te liggen op de voorschoolse periode. Voortijdige signalering en interventies 

binnen peuterspeelzalen en voorschoolse voorzieningen vinden we binnen de Meierij van groot belang. Zo 

probeer je te voorkomen dat leerlingen in een later stadium van hun schoolloopbaan zijn aangewezen op extra 

of speciale ondersteuning.   

 

Met de gemeentes willen we 100% van de leerlingen in beeld hebben, met name in de voorschoolse periode. 

Het verband richt zich daarbij vooral op de (veronderstelde) 5% leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 

De continuering en overdracht van zorg op de breukmomenten mag niet bestaan uit één overdrachtsmoment, 
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maar loopt vloeiend door. Er vindt warme overdracht en daarna terugkoppeling plaats naar de school van 

herkomst en ouders. Ook hier geldt dat elkaar kennen, ontmoeten, begrijpen en feedback geven helpt bij de 

verdere professionele samenwerking. 

 

Cluster 1 en 2 maakt geen onderdeel uit van ons samenwerkingsverband. Toch werken we actief samen met de 

Koninklijke Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster 2). Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van ondersteuning 

vanuit Cluster 1 en 2 binnen het regulier, alsmede de overgang van leerlingen vanuit de specialistische 

onderwijsvoorzieningen naar het regulier. Meer over deze samenwerking staat beschreven in paragraaf 3.8.3 

 

Samen zorgen voor een soepele overgang, dat is onze ambitie!  

2.3.6 Resultaten 
Beoogde kwantitatieve en kwalitatieve resultaten  

Kwantitatieve resultaten 

Het samenwerkingsverband heeft in 2022 de volgende kwantitatieve resultaten behaald:  

1. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben minimaal een voldoende waardering van de 

inspectie.  

2. Alle scholen en schoolbesturen voldoen aan hun zorgplicht: er zijn geen thuiszitters en klachten m.b.t. de 

plaatsing van leerlingen. 

3. Alle leerplichtige leerlingen staan ingeschreven op een school.  

4. Er is een groter budget beschikbaar voor de basisondersteuning t.o.v. schooljaar 2017-2018: 100 euro 

5. Er is extra geld beschikbaar voor arrangementen t.o.v. schooljaar 2017-2018 

6. Er worden in het regulier onderwijs zoveel mogelijk leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

opgevangen.  

a. Het deelnamepercentage van het speciaal basisonderwijs is nul procent  

b. Het deelnamepercentage van het gespecialiseerd speciaal onderwijs zit onder het landelijke 

gemiddelde 

c. Er is minder dan 1% grensverkeer naar andere samenwerkingsverbanden  

7. Doorlooptijd van processen binnen het samenwerkingsverband bedraagt maximaal 6 weken. 

8. Maximaal 4 klachtenprocedures per kalenderjaar over werkwijze en procedures extra ondersteuning  

9. Het percentage tevreden ouders, partners en betrokkenen bedraagt 90%. 

10. Alle financiële middelen zullen maximaal worden ingezet ten bate van de leerlingen in de Meierij. Het 

resultaat wordt weergegeven in de meerjarenbegroting en het samenwerkingsverband kent een maximaal 

weerstandsvermogen van 7,5% van de jaarlijkse inkomsten.  

 

Kwalitatieve resultaten 

Het samenwerkingsverband heeft in 2022 de volgende kwalitatieve resultaten behaald:  

1. Alle scholen hebben het afgesproken niveau van basisondersteuning op orde. Scholen gebruiken de 

medewerkers van het samenwerkingsverband als critical friend. Arrangementen en de resultaten ervan 

geven informatie over de kwaliteit van de school. De school staat open voor feedback en gebruikt deze om 

samen met zijn bestuur de school te ontwikkelen.  

2. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel op de site gepubliceerd.  

3. Het handelingsrepertoire van de scholen is vergroot en benodigde (extra) ondersteuning wordt preventief 

gesignaleerd door scholen en effectief georganiseerd door het samenwerkingsverband. Deze extra 

ondersteuning leidt tot realisatie van de kwantitatieve resultaten 6a en 6b. Om deze doelen te bereiken 

wordt expertise vanuit voormalig cluster 3 en 4 en andere externe expertise naar behoefte ingezet in de 

scholen om de deskundigheidsbevordering bij leerkrachten te vergroten. 

4. Het samenwerkingsverband is ingericht als werkgever. 
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5. Voor de scholen is de gewenste aanvullende en hoogwaardige expertise beschikbaar binnen het 

samenwerkingsverband. Het personeelsbestand van de Meierij sluit aan op de wensen van scholen.  

6. De medewerkers ontwikkelen zich voortdurend, passend bij de behoeften van scholen en zijn gericht op 

intra-disciplinaire samenwerking.  

7. De medewerkers van het samenwerkingsverband werken dialoog gericht op gelijkwaardige basis met 

ouders en leerkrachten op de basisscholen.  

8. Groepsarrangementen zijn ingericht en uitgewerkt voor wat betreft organisatie, financiering en 

kwaliteitsbeleid.  

9. Het samenwerkingsverband heeft een dekkend ondersteuningsaanbod. Deze extra ondersteuning leidt tot 

realisatie van de kwantitatieve resultaten 6c. 

10. Voor leerlingen met een gecombineerde zorg-onderwijsbehoefte wordt integraal samengewerkt met 

professionals. Middelen en expertise vanuit onderwijs en jeugdhulp worden verenigd in één plan van 

aanpak. 

11. Er is een integrale en doorgaande leerlijn 0-14. 

12. De inspectie spreekt in 2020 haar positieve waardering uit over de werkwijze en de resultaten van het 

samenwerkingsverband.  
13. Een adequate inrichting en bedrijfsvoering binnen het samenwerkingsverband met een sluitende 

begroting.  
14. Governance en onafhankelijk toezicht is aangepast aan veranderende wet- en regelgeving.  
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Deel 3 Bestuurlijke uitgangspunten en organisatorische inrichting  
 
In het laatste deel van ons ondersteuningsplan wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke uitgangspunten en 

organisatorische inrichting van ons samenwerkingsverband. Daarnaast vindt u hier meer informatie over het 

kwaliteitsbeleid en de financiële inrichting. Ook is er uitgebreid aandacht voor de communicatie met ouders, de 

geschillenregeling en de afspraken die voortgekomen zijn uit het Op Overeenstemming Gericht Overleg 

(OOGO) met onze gemeentelijke partners.  
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3 Organisatie SWV PO de Meierij   
De stichting SWV Primair Onderwijs de Meierij bestaat uit 25 schoolbesturen voor Primair Onderwijs, 111 

basisscholen, 5 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs. De scholen liggen in de gemeenten 

’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Meierijstad (Schijndel), Zaltbommel en 

Maasdriel. 

Rechten en plichten van de aangesloten besturen ten aanzien van de stichting en vice versa zijn nader geregeld 

in de aansluitingsovereenkomst. Samen zijn we binnen het SWV PO de Meierij verantwoordelijk voor het 

bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ca. 28.000 leerlingen.   

3.1 Bestuurlijke uitgangspunten  

Om in een groot samenwerkingsverband daadkrachtig besturen mogelijk te maken hebben de aangesloten 

besturen gekozen voor een stichtingsvorm boven een vereniging/coöperatie als rechtspersoon. Een belangrijk 

aandachtspunt in de vorige planperiode was de evaluatie van het bestuurlijk model. Het 

samenwerkingsverband ziet zichzelf níet als een maatschappelijke instelling binnen het publieke domein, maar 

als een coöperatieve organisatie met een uitvoeringsopdracht passend onderwijs namens de aangesloten 

schoolbesturen. De schoolbesturen zijn de eigenaren in de zin van constituenten van een associatie van 

rechtspersonen met een gezamenlijke opdracht. Als gevolg van deze inzichten zijn in het voorjaar van 2016 de 

statuten herijkt en de reglementen en het toezichtkader op de nieuwe inzichten aangepast. Het bestuur van 

het samenwerkingsverband bestaat uit de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband en het 

toezichthoudend deel van het bestuur.  

 

De directeur-bestuurder bestuurt en geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het ondersteuningsplan. In het bestuursreglement is de 

taakomschrijving van de directeur-bestuurder vastgesteld. Daarnaast bevat het bestuursreglement regels over:  

1. de taak en werkwijze van het toezichthoudend deel van het bestuur;  

2. de relatie tussen het toezichthoudend deel van het bestuur en de directeur-bestuurder;  

3. de relatie tussen het bestuur van het samenwerkingsverband en de aangesloten schoolbesturen;  

4. de regeling van een aantal huishoudelijke zaken.  

 

Het toezichthoudend bestuur van de SWV PO de Meierij ziet toe hoe de directeur-bestuurder door middel van 

strategie, beleid en beheer het vastgesteld ondersteuningsplan van SWV PO de Meierij realiseert, met oog voor 

daarbij aan de orde zijnde belangen van de stakeholders (onderwijsinstellingen, medewerkers, gemeenten en 

relevante maatschappelijke instellingen in de omgeving). Het Toezichthoudend bestuur past de Code Goed 

Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de PO-Raad. Het binnen de Meierij vastgestelde 

toezichtkader vormt een nadere uitwerking van deze code en hetgeen bepaald is in de statuten en vormt een 

onlosmakelijk deel van het Bestuursreglement van SWV PO de Meierij. De zetelverdeling in het 

toezichthoudend deel van het bestuur doet recht aan de verhoudingen regulier/SO en de regionale spreiding 

als afspiegeling van de aangeslotenen. Echter is het niet zo dat de leden van het toezichthoudend bestuur een 

eigen achterban of regio vertegenwoordigen. De toezichthoudende bestuurders die tevens schoolbestuurder 

zijn, kunnen het belang van het samenwerkingsverband, of het gezamenlijke doel daarvan, niet nastreven 

zonder daarbij hun school bestuurlijke belang terzijde te schuiven. Het bestuur in de Meierij vormt een coalitie 

om gezamenlijk tot de beste oplossingen te komen in de doelen die worden nagestreefd. Dit vraagt om 

aandacht voor dialoog, ruimte, vergaderdiscipline en wederzijds begrip (voor ieders belang en positie) tussen 

betrokkenen. Het samenwerkingsverband houdt eventuele veranderende wetgeving met betrekking tot 

governance en onafhankelijk toezicht nauwlettend in de gaten en zal waar nodig noodzakelijke aanpassingen 

doen.  
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De directeur-bestuurder legt minimaal 4 keer per jaar verantwoording af aan het toezichthoudend deel van het 

bestuur. Om de betrokkenheid en de input van de overige aangesloten besturen te waarborgen maakt de 

directeur-bestuurder een BestuursVlog van deze presentatie en organiseert hij minimaal drie keer per jaar een 

besturenmiddag. De besturenmiddag heeft een informatieve en consultatieve functie. Daarnaast maakt de 

directeur-bestuurder jaarlijks een besturenronde langs alle aangeslotenen.  

 

5 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband met de belangrijkste ontwikkelingen. 

Daarbinnen is ruimte voor de directeur-bestuurder om te communiceren met de achterban.   

3.2 De organisatie van het samenwerkingsverband 

Om tegemoet te kunnen komen aan regionale verschillen, diversiteit en identiteit is gekozen voor het 

(samen)werken binnen drie kleinere ondersteuningseenheden:  

• Noord  (regio gemeenten Zaltbommel en Maasdriel)  

• Midden  (regio gemeente ’s-Hertogenbosch) 

• Zuid   (regio gemeenten Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Meierijstad (Schijndel)) 

 

 
 

De ondersteuningseenheden staan onder leiding van een ondersteuningsmanager die de scholen verbindt, de 

opdracht helder communiceert, plannen van aanpak maakt, de resultaten in het oog heeft en houdt en 

verbinding heeft met de andere ondersteuningseenheden. Ondersteuningsmanagers zorgen bovenal dat 

gewenste extra ondersteuning via hun ondersteuningsteams snel en direct op de plaats komt waar dit nodig is. 

De ondersteuningsmanagers vormen met de directeur-bestuurder het managementteam (MT) van het 

samenwerkingsverband.  
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Organogram PO de Meierij  

 
 

 

3.3 Medezeggenschap  

Medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband is op twee niveaus georganiseerd: 

• medezeggenschap op het ondersteuningsplan door de OndersteuningsPlanRaad (OPR) 

• medezeggenschap voor personeel door de PMR 

 

OPR  

Ouders en leraren hebben medezeggenschap via instemming op het ondersteuningsplan. Daarvoor is een 

OndersteuningsPlanRaad (OPR) op samenwerkingsverbandniveau ingericht. De OPR bestaat uit 16 OPR leden, 

waarvan per geleding twee vertegenwoordigers uit het SO. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de 

leden van de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. Kandidaten voor de 

OndersteuningsPlanRaad hoeven zelf geen lid van de medezeggenschapsraad (MR) te zijn. De OPR wordt 

daarnaast door de directeur-bestuurder gebruikt als klankbord en proactief betrokken in de verdere 

concretisering van thema’s uit het ondersteuningsplan.  

 

PMR  

Aangezien er bij het samenwerkingsverband personeel in loondienst werkzaam is, is er naast de OPR nog een 

aparte medezeggenschapsraad voor het personeel van het samenwerkingsverband. Deze 

medezeggenschapsraad bestaat alleen uit personeel (PMR) en gaat over zaken die NIET zijn opgenomen in het 

OP (daarover gaat immers de OPR) en direct het personeel aangaan als uitwerking van het OP. Gedacht kan 

worden aan personeelsplanning, organisatie, inzet van mensen, personele ontwikkeling en personeelszorg. 

Deze PMR wordt gekozen uit en door het personeel dat in dienst is van het samenwerkingsverband. 

3.4 Medewerkers 

Eind van de vorige planperiode is besloten dat PO de Meierij vanaf 1-08-2018 in formele zin werkgever is van 

de mensen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Het gaat om personeel dat gedetacheerd is of 

via de tripartiete verplichting werkzaamheden uitvoert binnen de ondersteuningseenheden. Het blijft voor 

kleinere en tijdelijke benoemingsomvangen mogelijk personeel/expertise in te huren via detachering en/of 

payroll constructies. Voor de medewerkers die in dienst zijn bij de stichting is een functiebeschrijving opgesteld 
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en gelden arbeidsvoorwaarden conform de cao Primair Onderwijs. Voor het personeel dat op basis van 

detachering werkt, is een taakomschrijving opgesteld. 

 

Door de ontwikkeling die de scholen doormaken in zowel expertise als vaardigheden in de basisondersteuning, 

wordt in de toekomst steeds meer –en wellicht wat anders- gevraagd van de medewerkers die verbonden zijn 

aan het samenwerkingsverband.  

Enerzijds vraagt dit om een toekomstgerichte dialoog binnen het samenwerkingsverband over welke kennis en 

expertise nodig is en blijft. Anderzijds vraagt dit om het zorgvuldig omgaan met een bestaande situatie waarin 

een aantal schoolbesturen personeel gedetacheerd of via het tripartiete verbonden heeft aan het 

samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder heeft deze planperiode de opdracht om de benodigde kennis 

en expertise uiteindelijk te laten matchen met het definitieve personeelsbestand.  

 

Het samenwerkingsverband in brede zin en de ondersteuningsteams in de regio zijn bij uitstek netwerken om 

van en met elkaar te leren, door overdracht van expertise, het delen van ervaringen en door elkaar te 

inspireren in het vinden van passende oplossingen. Er worden diverse contact- en scholingsactiviteiten 

ontplooid voor medewerkers binnen ons samenwerkingsverband. Meer informatie over hoe in de Meierij 

wordt omgegaan met personeel is vastgelegd in het personeelsbeleidsplan van het samenwerkingsverband.  

 

Op verzoek van diverse scholen onderzoekt het samenwerkingsverband in hoeverre een netwerk van 

betrouwbare, kwalitatief bewezen en makkelijk in te zetten ZZP’ers/professionals aan de Meierij verbonden 

kan worden. Dit netwerk kan door scholen benut worden bij het organiseren van de ondersteuning. Het 

samenwerkingsverband zal dit tweejaarlijks via tevredenheidsonderzoek bij de scholen monitoren.   

3.5 Kwaliteitszorg 

Het samenwerkingsverband heeft het niveau van basisondersteuning gedefinieerd. De schoolbesturen zijn 

verantwoordelijk voor het onderwijs en kwaliteitsniveau op hun scholen en dus ook voor de kwaliteit, 

ontwikkeling en uitvoering van de basisondersteuning. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor 

het toewijzen van de extra ondersteuning en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. Het 

samenwerkingsverband maakt inzichtelijk dat de daarvoor beschikbare middelen (expertise en financiën) zo 

doelmatig en rechtmatig mogelijk worden ingezet.  

 

In de praktijk is er sprake van een wederzijdse verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit. De mate 

waarin een schoolbestuur in staat is de basisondersteuning te leveren, wordt beïnvloed door de mate waarin 

het samenwerkingsverband hiervoor de juiste voorwaarden en financiering biedt. De wederzijdse dialoog op 

dit totaal proces wordt onder andere geregeld via een op resultaat gericht systeem voor interne kwaliteitszorg. 

3.5.1 Systeem van kwaliteitszorg 
Een systeem van kwaliteitszorg stelt het samenwerkingsverband in staat om helder verantwoording af te 

leggen ten aanzien van de resultaten en inzet van middelen in relatie met de doelen, en daarbij de juiste 

sturing te geven aan de processen die tot deze resultaten leiden. Het samenwerkingsverband hanteert hiertoe 

het INK-model, dat goed aansluit op de meeste gehanteerde kwaliteitszorgsystemen/modellen binnen onze 

schoolbesturen. Het INK-model sluit ook goed aan bij de code ‘Goed Onderwijs, Goed Bestuur’ en op het 

toezichtkader PO en toezichtkader SWV zoals dat gehanteerd wordt door de Onderwijsinspectie.  

 

Het SWV de Meierij heeft de essentiële elementen van passend onderwijs uit het ondersteuningsplan geplaatst 

in dit kader en de kwaliteitseisen en de daarbij horende normen uitgewerkt. Uiteraard hebben we ons daarbij 

rekenschap gegeven van het waarderingskader SWV van de onderwijsinspectie. Dit model visualiseert ook de 
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PDCA cyclus; een cyclus van voortdurende kwaliteitsbewaking op doelstelling en strategievorming, planning, 

processturing en resultaatmeting. 

 

 

 
 

De PDCA cyclus is verder uitgewerkt in de uitwerkingsnotitie ‘kwaliteitsbepaling INK Meierij 2016’. De 

resultaten voor de komende planperiode zijn beschreven in deel 2 van het ondersteuningsplan.  

3.5.2 Intern toezicht 
Toezichthoudend deel van het bestuur  

Het bestuur ontvangt van de directeur-bestuurder vier keer per jaar een rapportage van de kwantitatieve 

gegevens. Het bestuur ontvangt daarnaast elke bestuursvergadering een voortgangsrapportage over de 

jaardoelstellingen. Van deze voortgangsrapportage maakt de directeur-bestuurder een bestuursVlog die 

uitgezet wordt naar alle besturen die geen onderdeel zijn van het toezichthoudend bestuur. Ook ontvangt het 

toezichthoudend bestuur drie keer per jaar een financiële rapportage.  

 

Auditcommissie financiën  

De inzet van een audit commissie financiën stelt het toezichthoudend deel van het bestuur in staat haar 

toezicht- en adviesrol op begroting, realisatie en besteding van middelen adequaat te vervullen  

om financiële continuïteit te borgen.  

 

Remuneratie commissie  

De inzet van een remuneratie commissie stelt het toezichthoudend deel van het bestuur in staat  

haar werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder adequaat in te vullen en voorkomt dat die rol 

conflicteert bij de andere taken.  

 

Kwantitatieve gegevens  

Binnen het digitale systeem van ondersteuningstoewijzing wordt bijgehouden welke voortrajecten en 

arrangementen worden afgegeven: hoeveel aanvragen er gedaan zijn per school(bestuur), per regio en per 

gemeente. Daarnaast is inzichtelijk de doorlooptijd bij aanvraag, omvang en duur van het arrangement.  
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Tenslotte maakt het samenwerkingsverband voor het monitoren van kwantitatieve gegevens gebruik van het 

door de raden beschikbaar gestelde dashboard Passend Onderwijs, een monitor onderwijs-jeugdhulp en de bij 

DUO beschikbare gegevens uit de Kijkglazen.  

 

Tevredenheidsmonitoren met betrekking tot arrangementen en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen 

Na het afsluiten van een arrangement wordt vanuit het digitale systeem van ondersteuningstoewijzing meteen 

een korte evaluatie over het ingezette arrangement verzonden naar betrokkenen. Tevens wordt iedere twee 

jaar een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarin ouders, leerkrachten, intern begeleiders en leden van 

ondersteuningsteams via een vragenlijst en een aanvullend interview hun mening kunnen geven over het 

proces, de communicatie en de resultaten van arrangeren en afgifte TLV. De opbrengsten helpen het 

samenwerkingsverband bij de doorontwikkeling van de ondersteunings(toewijzings)processen.   

 

Monitor basisondersteuning  

Een keer per twee jaar wordt de matrix basisondersteuning ingevuld op basis van een goed gesprek binnen de 

school dan wel met andere scholen uit de kring/ondersteuningseenheid. Op basis van de ingevulde matrix gaat 

de ondersteuningsmanager (of een door de ondersteuningsmanager gemandateerde medewerker uit de 

ondersteuningseenheid) als critical friend het gesprek aan met de school over het niveau van 

basisondersteuning in relatie tot het aantal afgegeven arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen.  

 

Naar aanleiding van deze gesprekken nemen scholen met ondersteuning van de schoolbesturen acties op in 

hun schoolontwikkelingsplannen. De ontwikkeling die scholen doormaken en het niveau van de aanwezige 

ondersteuning is per school te lezen in het gepubliceerde schoolondersteuningsprofiel (SOP).  

 

Het goede gesprek 

De kwantitatieve overzichten, de tevredenheidsmonitor en de monitor basisondersteuning bieden de input 

voor het goede jaarlijkse gesprek van de ondersteuningsmanagers op onze scholen, waarbij het m.n. gaat over 

het niveau van basisondersteuning in relatie tot het aantal afgegeven arrangementen en 

toelaatbaarheidsverklaringen. De opbrengsten uit deze schoolgesprekken op bestuursniveau, worden 

vervolgens door de directeur-bestuurder meegenomen in een jaarlijks gesprek met de schoolbestuurder.  

 

Verder wordt de komende planperiode ingezet op het -per bestuur- inzichtelijk maken van zowel inzet als 

rendement van de middelen beschikbaar gesteld door het samenwerkingsverband. Het gaat daarbij om zowel 

de middelen basisondersteuning en het creëren van flexibele formatie als ook de middelen voor 

arrangementen.  

3.5.3 Extern Toezicht 
Het toezicht op de samenwerkingsverbanden is integraal en omvat - in samenhang - zowel kwaliteitstoezicht, 

nalevingstoezicht als financieel toezicht.  

 

De inspectie constateerde in het schooljaar 2016/2017 dat er draagvlaak is voor passend onderwijs binnen de 

Meierij, waarbij dialoog, vertrouwen en samenwerking de belangrijkste pijlers zijn. Het bezoek werd 

beoordeeld met een voldoende. Dit betekent dat de inspectie bij het samenwerkingsverband voor het 

vervolgtoezicht op de kwaliteit niet afwijkt van de reguliere termijn van vier jaar. Een jaarlijkse risicoanalyse 

en/of urgente signalen kunnen de inspectie aanleiding geven het vervolgtoezicht alsnog aan te scherpen. Dat 

geldt ook voor het toezicht op de financiën. Omdat het bestuur voldoet aan de standaarden van het aspect 

financieel beheer is er op dit moment echter geen reden voor aangepast financieel toezicht.  
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3.6 Communicatie en samenwerking met ouders  

3.6.1 Communicatie binnen het verband  
Het samenwerkingsverband is zich er van bewust dat het belangrijk is om op zorgvuldige wijze belangrijke 

informatie en ontwikkelingen te communiceren met alle geledingen. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud, 

maar ook om de wijze waarop de communicatie verloopt. We hechten eraan dat de informatievoorziening 

centraal wordt gestuurd en dat zowel de interne als externe communicatie adequaat verloopt. Dat houdt in dat 

de beschikbare informatie de juiste mensen bereikt en dat de informatie de dialoog bevordert. Daarnaast moet 

de communicatie zodanig van aard zijn dat de aangesloten besturen de informatie één op één kunnen 

overnemen voor communicatie binnen hun eigen organisatie.  

 

De communicatieketen ziet er dan ook als volgt uit: de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband 

informeert de aangesloten besturen, de besturen communiceren naar hun scholen en op deze wijze worden de 

directeuren, leerkrachten, ondersteuners en de ouders vertegenwoordigd in medezeggenschapsraden van de 

aangeslotenen ook weer geïnformeerd. De aangesloten bestuurders zijn de ambassadeurs in de 

communicatieketen. De communicatie is met name gericht op leerkrachten, medezeggenschapsraden en 

directeuren van de scholen in de regio. Ouders kunnen met vragen over ondersteuning in eerste instantie 

terecht bij de eigen school. Dit past volgens de besturen het beste bij het leerling-nabij organiseren van 

passend onderwijs. De ondersteuningsmanager van het samenwerkingsverband communiceert met de 

directeuren van scholen.  

3.6.2 Samenwerking met ouders   
De leerling staat in de Meierij altijd centraal. Omwille van een optimale ontwikkeling van een leerling zorgen 

we voor een goede relatie met de ouders en gaan regelmatig en in een vroegtijdig stadium met ouders over 

hun kind in gesprek. Wij beschouwen ouders als een gelijkwaardige gesprekspartner en stemmen af op de 

gezinssituatie. Ouders zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg én opvoeding van hun kind, 

scholen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van passend onderwijs en jeugdzorg is verantwoordelijk voor 

een goede begeleiding van de gezinssituatie.   

 

De school heeft een taak in het signaleren van opvoed- en opgroeiproblemen. Dit vereist een goede 

ondersteuningsstructuur op school en vaardigheid bij leerkrachten om hulpvragen van leerlingen vroegtijdig te 

signaleren en deze signalen op de juiste plek neer te leggen. Indien de ontwikkeling van een leerling vraagt om 

extra ondersteuning, wordt er contact gelegd met het samenwerkingsverband. Ouders worden nauw 

betrokken bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en hebben instemmingsrecht op het 

handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief; het aangeboden arrangement. Daar waar ook de 

gezinssituatie nadere aandacht vraagt, wordt contact gelegd bij de planvorming met jeugdhulp om te komen 

tot een integraal arrangement. De school en het schoolbestuur zijn door de ‘zorgplicht’ verantwoordelijk voor 

het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen die bij hen zijn aangemeld en ouders bepalen mede of 

een plek passend is. 

 

Onder ouders, bij wie het samenwerkingsverband betrokken is geweest, wordt de mate van betrokkenheid en 

tevredenheid over het proces, de communicatie en de resultaten van het arrangement dan wel de 

toelaatbaarheidsverklaring gemeten.  

 

Communicatiemiddelen  

Om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn is het van essentieel belang dat ouders over voldoende 

informatie beschikken om het gesprek te kunnen voeren over de ondersteuningsmogelijkheden van hun 

leerling.  
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Ouders kunnen informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen en het samenwerkingsverband: 

• op de website van de school; 

• in de schoolgids van de school; 

• op de website van het samenwerkingsverband.  

 

De Meierij heeft een eigen website passend onderwijs met een apart onderdeel voor ouders over het 

samenwerkingsverband en ondersteuning door andere instanties, bijvoorbeeld over de toegang tot jeugdhulp. 

Hierop is relevante (contact)informatie te vinden en is er een onderdeel veel gestelde vragen. Daarnaast zijn er 

informatiefolders van het samenwerkingsverband voor ouders in verschillende talen beschikbaar. Bij het 

schrijven van het ondersteuningsplan is rekening gehouden met de leesbaarheid voor ouders en is er een 

aparte ouderbrochure verschenen over de ondersteuningsvoorzieningen binnen de Meierij.   

 

5 keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van het samenwerkingsverband met de belangrijkste ontwikkelingen. 

Daarbinnen is ruimte voor de OPR om te communiceren met de achterbannen.  

 

Privacy 

Als een leerling extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zullen er gegevens nodig zijn over de 

behoefte aan ondersteuning van de leerling. Dit zijn gewone persoonsgegevens als naam en adres, maar ook 

bijzondere gegevens als bijvoorbeeld informatie over gezondheid of problemen in de ontwikkeling van de 

leerling. De school, maar ook andere specialisten, hebben deze gegevens nodig om de leerling goed te kunnen 

helpen. De school zal daarom ouders om toestemming vragen om informatie te delen of onderzoek te doen. 

Ook voor het opvragen van informatie bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de school toestemming 

nodig van de ouders. 

 

Het is voor ouders goed om te weten wat de rechten zijn in verband met de privacy van het leerling. In de  

handreiking ‘Privacy ouders’ valt daar meer over te lezen, zie 

http://www.passendonderwijs.nl/brochures/handreiking-privacy-ouders/  

In de Wet staat dat het samenwerkingsverband de informatie over een  leerling mag gebruiken als dat nodig is. 

Dit is bijvoorbeeld bij: 

• het toekennen van extra geld voor de ondersteuning van een leerling; 

• het adviseren van de school van het leerling over de ondersteuningsbehoefte; 

• het bepalen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal 

onderwijs. 

Het samenwerkingsverband houdt zich aan de nieuwe Europese regels voor bescherming van 

persoonsgegevens zoals die per mei 2018 zijn ingevoerd. Beleidsstukken worden actueel gehouden als 

ontwikkelingen daarom vragen. Deze worden gedeeld via de site van het samenwerkingsverband.  

 

Bewaren en delen 

Het samenwerkingsverband mag de gegevens van leerlingen niet zomaar aan anderen geven, behalve aan de 
school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. Daarbij hanteert het samenwerkingsverband een aantal 
principes die de professionals leiden in de afweging of het delen van informatie wenselijk is. Voorop staat dat 
vanaf het eerste signaal gecommuniceerd wordt met ouders. Professionals hebben echter ook een eigen 
verantwoordelijkheid in het delen van informatie, waarbij het belang en de veiligheid van het kind leidend zijn:   
1. Breder kijken en denken dan de eigen discipline: Relevante gegevens delen met alle partijen die betrokken 

zijn bij de zorg rondom het gezin. 
2. Gegevens in vroeger stadium uitwisselen: Meer aandacht voor preventie, dus al beginnen met het delen 

van gegevens in een stadium ‘waar we ons zorgen maken’. 
3. Van passief naar proactief: Iedereen die zich zorgen maakt over een kind is verplicht hier iets mee te doen. 

Niets doen is een keuze waar u ook verantwoordelijk voor bent.  

http://www.passendonderwijs.nl/brochures/handreiking-privacy-ouders/
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Het samenwerkingsverband bewaart de gegevens daarom op een plaats waar alleen de medewerkers van het 

samenwerkingsverband en deskundigen die adviseren over de toelaatbaarheid bij kunnen komen. De gegevens 

worden goed (digitaal) beveiligd en drie jaar bewaard.  

3.6.3 Klachten en geschillen tussen samenwerkingsverband en ouders  
We proberen samen onderwijs goed vorm te geven, maar het kan natuurlijk gebeuren dat ouders het niet eens 

zijn met keuzes die gemaakt worden. Het eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Hier kunnen ouders een 

gesprek aanvragen of een klacht of bezwaar indienen. Een tweede optie is een gesprek op het niveau van het 

bestuur.  

Daar waar ondanks goede bedoelingen toch onduidelijkheden of onenigheden tussen ouders en het 

samenwerkingsverband ontstaan met betrekking tot het proces van ondersteuningstoewijzing dan wel afgifte 

toelaatbaarheidsverklaring, is voorzien in second opinion, mediation en in klachten- en bezwaarprocedures.  

 

Second opinion 

Met een second opinion krijgt een ouder een extra onafhankelijk oordeel van deskundigen uit een andere 

ondersteuningseenheid over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De second opinion wordt 

aangevraagd bij - en afgehandeld door - de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Bij een 

second opinion worden altijd gesprekken gevoerd met ouders, de betrokken school en het betrokken 

ondersteuningsteam. De second opinion wordt geleverd binnen 2 tot 6 weken na ontvangst van het dossier, 

afhankelijk van de mate waarin aanvullend onderzoek of observatie nodig is. De second opinion is gratis voor 

ouders. Eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek wordt betaald door de school als het een second opinion 

op een ontwikkelingsperspectief(plan) betreft en door het samenwerkingsverband als het een second opinion 

op een deskundigenadvies betreft. Op basis van het adviserend second opinion beslist de directeur-bestuurder 

over de verder te nemen stappen en acties. 

 

Mediation bij blijvende geschillen 

Als het besluit van de directeur-bestuurder na een second opinion niet geaccepteerd wordt, of ouders zich 

onvoldoende gehoord voelen, is er sprake van een geschil. In dat geval kan mediation helpen om dit geschil 

tussen ouders, school en samenwerkingsverband te helpen oplossen. Hiervoor kan door de ouder, school of 

het samenwerkingsverband contact worden gelegd met de landelijke onderwijs(zorg)consulenten. Hun inzet en 

betrokkenheid wordt gratis beschikbaar gesteld door de overheid ( www.onderwijsconsulenten.nl ).  

 

Klachten 

Klachten over bejegening of beslissingen door de directeur-bestuurder of medewerkers van het 

samenwerkingsverband: als het niet lukt een klacht in goed overleg naar tevredenheid af te handelen, kan men 

een klacht indienen bij een onafhankelijke commissie. Het samenwerkingsverband is hiervoor aangesloten bij: 

Landelijke klachtencommissie Onderwijs (LKC) 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer 030 – 280 95 90 (of www.onderwijsgeschillen.nl ) 

 

Arbitrage 

Indien ook mediation niet tot een oplossing leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de landelijke 

commissie Onderwijsgeschillen ( info@onderwijsgeschillen.nl ). Alle geldende geschillenprocedures zijn op een 

overzichtelijke en samenhangende wijze geplaatst op onze eigen website, de website: 

www.geschillenpassendonderwijs.nl en in de voor ouders bestemde toelichtende brief bij de 

toelaatbaarheidsverklaring.  

 

Hiernaast kan er natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van de klachtenregelingen van de afzonderlijke 

besturen. 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/


   

Instemmingsversie OPR 20-02-2018                                                            39 
    

3.7 Financiën  

Het samenwerkingsverband heeft een planning- en controlecyclus financiën. Daarin is vastgelegd hoe het 

proces van begroting tot en met de jaarrekening verloopt. De opzet van de meerjarenbegroting sluit aan bij het 

ondersteuningsplan en kent een activiteitengerichte opbouw volgens het verplichte model van OCW. Naar 

aanleiding van het financiële overschot, voortkomend uit de eerste planperiode is er een beleidsrijke 

meerjarenbegroting opgesteld met als doel het renderend inzetten van het overschot ten bate van de 

leerlingen in de Meierij. 

 

Het samenwerkingsverband beschikt over een professioneel en transparant financieel administratief systeem. 

De uitvoering van de financiële administratie is ondergebracht bij een administratiekantoor. Bij de ontwikkeling 

en uitvoering van financieel beleid wordt het samenwerkingsverband bijgestaan door een controller. Drie  keer 

per jaar rapporteert de directeur-bestuurder de financiële cijfers aan het toezichthoudend bestuur. Er is tevens 

door het bestuur een auditcommissie financiën ingericht.  

 

Inkomsten  

Het samenwerkingsverband ontvangt aan inkomsten de standaardvergoeding voor de lichte en extra 

ondersteuning minus de inkomensafdracht voor het SO. Daarnaast krijgt het samenwerkingsverband nog 

verschillende baten die in de jaarrekening worden toegelicht en niet structureel van aard zijn. Voorbeelden 

zijn:  

• Bijdrage schoolmaatschappelijk werk  

• Correctie in de inkomsten als gevolg van de verevening (tot 2020) 

• Inkomsten uit grensverkeer (indien van toepassing) 

• Inzet middelen vanuit gemeentelijke begroting (indien van toepassing) 

• Scholingsactiviteiten door medewerkers van het samenwerkingsverband (indien van toepassing) 

 

Verdeling van de middelen  

Het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat met zo min mogelijk overhead, de overige middelen 

maximaal terecht komen binnen de ondersteuningseenheden. De ontvangen lichte en zware middelen worden 

toegedeeld aan de ondersteuningseenheden op basis van procentuele verdeling van het aantal leerlingen. Een 

gedeelte van deze middelen wordt aangewend voor personeel waarvan de ondersteuningseenheid heeft 

besloten dat zij deze nodig hebben ten bate van het arrangeerproces en materiële zaken als huisvesting, ICT, 

schoonmaak etc. Daarnaast wordt een deel aan de besturen overgemaakt voor de basisondersteuning. De 

Meierij streeft er in de meerjarenbegroting naar om jaarlijks extra middelen per leerling beschikbaar te stellen 

voor ontwikkeling van de basisondersteuning. Deze middelen bedoelt voor scholen worden overgemaakt aan 

de schoolbesturen. Zij zijn daarbij gehouden aan de rechtmatigheid en de integriteit van de besteding van 

gelden. Tenslotte kan een deel van het beschikbare budget gaan naar groepsarrangementen op 

samenwerkingsverband niveau.  

 

Na bepaling van middelen voor basisondersteuning, personele kosten, groepsarrangementen en overige 

uitgaven resteert een bedrag vrije besteding aan arrangementen (voortrajecten en arrangementen) per 

ondersteuningseenheid. 

 

Verrekening kosten  

In principe worden de kosten van de zware ondersteuning in het SO op samenwerkingsverbandniveau 

gedragen, tenzij ontwikkelingen in specifieke ondersteuningseenheden tot andere inzichten leiden. Het betreft 

de inhouding door DUO van de kosten aan plaatsen in het SO, de bekostiging van de groei op peildatum 1 

februari voor het SO, de terugvordering van het SBO en het grensverkeer SBO.  
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Bekostiging SO  

Van het budget zware ondersteuningsmiddelen worden de kosten voor plaatsing in het SO afgetrokken; deze 

scholen ontvangen deze middelen direct van DUO. Het gaat hierbij om de kosten die samenhangen met de 

afgegeven categorie TLV en de plaats bekostigde (residentiële) leerlingen die aan het verband worden 

toegerekend op basis van de woonplaats. 

 

Indien SO-scholen tussen 1 oktober en 1 februari leerlingen met een TLV inschrijven, worden voor de leerlingen 

op de peildatum van 1 februari (T-1) niet alleen de verplichte extra personele kosten maar ook de 

basisbekostiging en materiële ondersteuningsbekostiging overgedragen.  

 

In de komende planperiode gaat het samenwerkingsverband in gesprek met het speciaal onderwijs over de 

wijze van bekostiging en in hoeverre deze nog passend is bij de huidige ontwikkelingen.  

 

Bekostiging SBO  

De SBO scholen ontvangen naar rato 2% van ons leerlingaantal bekostiging. Omdat het samenwerkingsverband 

een lager deelnamepercentage SBO heeft, vordert het samenwerkingsverband een deel van deze middelen 

terug. Voor de berekening van het deelname percentage SBO wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op de 

reguliere teldatum (steeds 1 oktober) van alle basisschoolleerlingen binnen een ondersteuningseenheid. Als 

tweede teldatum is 1 februari volgend op de oktober telling aangewezen Zitten er op de tweede teldatum 

minder dan 2% van de leerlingen in een SBO school dan vloeien er vanuit die SBO school zorgmiddelen 

(personeel en materieel) terug naar het samenwerkingsverband. Vervolgens worden deze middelen verdeeld 

op basis van procentuele verdeling van het aantal leerlingen over de besturen (of toegevoegd aan het budget 

voor het verstrekken van arrangementen). Wanneer er geen SBO school meer is binnen het 

samenwerkingsverband komt de 2% bekostiging rechtstreeks toe aan het samenwerkingsverband.    

 

Grensverkeer SBO  

Als voor het SBO een TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband, betaalt de Meierij deze plaatsing, 

ook als de leerling naar een SBO school van een ander samenwerkingsverband gaat. Dit andere SWV moet de 

leerling dan ook toelaatbaar verklaren tot de SBO van dat samenwerkingsverband via de eigen TLV procedure. 

De middelen voor deze leerling ontvangt de Meierij en betaalt deze vervolgens door aan het andere 

samenwerkingsverband (overdracht). Indien er door leerlingen buiten de Meierij nog gebruik wordt gemaakt 

van het beschikbare SBO aanbod binnen de Meierij vordert het samenwerkingsverband deze middelen terug bij 

het samenwerkingsverband van herkomst.  

 

Saldo van baten en lasten  

Een positief jaarlijks eindresultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van het samenwerkingsverband. 

Het samenwerkingsverband streeft naar een eigen vermogen van 1,2 miljoen. Een overschot van het eigen 

vermogen wordt door de directeur-bestuurder renderend en planmatig ingezet ten bate van de leerlingen in de 

Meierij. Een negatief jaarlijks resultaat zal ten laste koste komen van alle aangeslotenen. Dit conform het 

gestelde in de WPO, art 125b, lid 3. 

 

Meerjarenbegroting  

Het samenwerkingsverband heeft een beleidsrijke meerjarenbegroting opgesteld. Uitgangspunten voor de 

meerjarenbegroting sluiten aan op de ontwikkelingen binnen de Meierij: 

• Jaarlijks extra middelen per leerling beschikbaar voor basisondersteuning.  

• Extra ruimte voor inzet personeel binnen arrangementen. 
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• Extra reservering voor (doorloop) toegekende voortrajecten of arrangementen: zeker nu SBO stevig wordt 

afgebouwd. 

• Het deelnamepercentage SO op een verantwoorde wijze terugdringen onder het landelijke gemiddelde. 

 

Het eigen vermogen is op 1 januari 2017 2,3 miljoen. De komende jaren is negatief begroot. Het negatieve 

resultaat komt ten laste van de algemene reserves. Daardoor daalt het eigen vermogen de komende jaren tot 

1,4 miljoen.  

 

 
 

Meer informatie over de financiën van het samenwerkingsverband is terug te vinden in de (toelichting op de) 

meerjarenbegroting en het jaarverslag inclusief jaarrekeningen van het samenwerkingsverband.  
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3.8 Samenwerking met partners: werken aan een integrale en doorgaande 
leerlijn. 

Binnen ons samenwerkingsverband willen we thuisnabij passend onderwijs en ondersteuning kunnen bieden 

aan alle leerlingen van 0-14 jaar. Dit vraagt om intensieve samenwerking met de voorschoolse voorzieningen, 

het voortgezet onderwijs (VO), cluster 1 en 2 en de betrokken gemeenten.  

3.8.1 Voorschoolse voorzieningen  
Vroegtijdige signalering en interventie achten we binnen de Meierij van groot belang. Zo kan voorkomen 

worden dat leerlingen in een later stadium van hun schoolloopbaan zijn aangewezen op extra of speciale 

ondersteuning. Het is daarom van belang dat alle leerlingen worden gevolgd en systematisch worden 

geregistreerd. Tevens streven we naar de juiste aansluiting en overdracht van gegevens vanuit onze 

voorschoolse voorzieningen. De ondersteuningsteams van het samenwerkingsverband zijn beschikbaar voor 

consultatie en advies aan de voorschoolse voorzieningen binnen onze regio. Daarnaast werken we met de 

‘Vliegende Brigade’.  

 

De Vliegende Brigade –zoals die op dit moment als pilot in de regio Midden loopt- is een multidisciplinair team dat 

laagdrempelige ondersteuning biedt aan kind, ouders school of opvanginstelling. Ze richt zich op 

kinderen/leerlingen in de leeftijd van 2-6 jaar en is beschikbaar voor consultatie, observatie en diagnostiek en 

voor de toeleiding naar (kortdurende) behandeling. De Vliegende Brigade komt in actie bij hulpvragen op het 

gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. SWV PO de Meierij is een van de initiatiefnemers, 

vanwege het belang van vroegsignalering.  

 

Een aantal kinderen is al in de voorschoolse periode aangewezen op een speciale setting zoals het medisch 

kinderdagverblijf (MKD). Het samenwerkingsverband heeft met deze partijen afspraken gemaakt over een 

soepele en warme overdracht van voorschools naar onderwijs. De basisregel hierbij is: indien nodig schalen we 

op; waar mogelijk schalen we af! In kwetsbare fasen in het leven van leerlingen is duidelijk welke partner regie 

voert en doorzettingsmacht heeft in het belang van leerlingen. Deze afspraken leggen we transparant vast, 

zodat alle partijen van elkaar weten hoe we (samen)werken. De komende planperiode wordt onderzocht welke 

andere samenwerkingsvormen in het regulier onderwijs mogelijk zijn met de specialistische voorzieningen om 

meer instroom van deze doelgroep in het regulier mogelijk te maken.  

3.8.2 Voortgezet onderwijs  
Binnen de Meierij zijn Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs gezamenlijk verantwoordelijk voor het laten 

doorstromen van de leerlingen naar de best passende plek in het VO. Het samenwerkingsverband volgt hierin 

de afspraken zoals die gemaakt zijn in de handleiding overgang PO-VO in de Meierij. Focus van beide 

samenwerkingsverbanden ligt op de doorstroom van leerlingen met een ondersteuningsarrangement vanuit 

het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs. Gezamenlijke ambitie is om ondanks de verschillende 

onderwijsconcepten en ondersteuningsmogelijkheden de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De 

handleiding overgang PO-VO in de Meierij is te downloaden via de website: http://www.demeierij-

po.nl/downloads-en-formulieren/   

In de komende planperiode werken we intensief samen met het samenwerkingsverband VO aan: 

• een goede inhoudelijke en warme overdracht van leerlingen met extra ondersteuning; 

• het vroegtijdig (bij voorkeur na het voorlopig schoolverlatersadvies in groep 7) betrekken van het 

samenwerkingsverband VO bij een overgang naar Pro of VSO; 

• inzetten op regulier waar het kan en speciaal waar nodig vanuit het denken in doorgaande leerlijnen; 

• het ontwikkelen van terugplaatsingen naar regulier onderwijs vanuit SO/VSO; 

• grip krijgen op en betrokken zijn bij de (terug)plaatsing van plaats bekostigde leerlingen. 

http://www.demeierij-po.nl/downloads-en-formulieren/
http://www.demeierij-po.nl/downloads-en-formulieren/


   

Instemmingsversie OPR 20-02-2018                                                            43 
    

3.8.3 Cluster 1 en 2  
Cluster 1 en 2 maken geen onderdeel uit van ons samenwerkingsverband. Toch werken we actief samen met 

de Koninklijke Visio (cluster 1) en Kentalis (cluster 2). Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van 

ondersteuning vanuit Cluster 1 en 2 binnen het regulier, alsmede de overgang van leerlingen vanuit de 

specialistische onderwijsvoorzieningen naar regulier onderwijs. De procedures voor de toewijzing van 

onderwijsondersteuning aan leerlingen met een auditieve of visuele beperking zijn ongeveer gelijkvormig 

opgesteld en beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband. 

 

Leerlingen met visus ondersteuning (cluster 1)  

Onderwijsarrangementen voor visueel beperkte leerlingen binnen Samenwerkingsverband de Meierij wordt 

verzorgd door Koninklijke Visio. Deze koepelorganisatie verzorgt onderwijs en extra ondersteuning voor blinde 

en slechtziende leerlingen in Nederland. Een kwart van de leerlingen met een visuele beperking is aangewezen 

op een specifieke onderwijssetting van Bartiméus of Koninklijke Visio. De overige 75% van deze leerlingen volgt 

thuisnabij onderwijs op reguliere scholen en krijgt daarbij ambulante ondersteuning. Wanneer ouders, 

consultatiebureau, (oog)arts of school vermoeden dat er bij een leerling sprake is van een ernstige visuele 

beperking, kunnen ouders hun leerling bij Koninklijke Visio aanmelden.  

 

De meeste leerlingen met een ernstige visuele beperking worden in hun eerste levensjaren gesignaleerd en 

gediagnosticeerd. Leerling en ouders krijgen direct vanaf de diagnose ontwikkelingsbegeleiding. Dit loopt door 

tot en met groep 2 van de basisschool. Deze leerlingen starten dus al met indicatie en behandelplan in de 

(reguliere) groepen 1-2. Aan het einde van groep 2 neemt een ambulant onderwijskundig begeleider het over.  

Er is maar een zeer beperkt aantal leerlingen dat op latere leeftijd een visuele beperking krijgt of waarvan de 

ogen dusdanig achteruitgaan dat (hernieuwde) aanmelding alsnog aan de orde is. Indien nodig wordt voorzien 

in een tijdelijke toelating, waarbij advies, consultatie en hulp direct beschikbaar komt. Voorts loopt het 

indicatietraject als gebruikelijk. Als het een leerling betreft waarbij de visuele beperking in een later stadium 

optreedt (eventueel na een calamiteit) of bij vermoedens hiervan, kan het samenwerkingsverband direct 

contact opnemen met de toegewezen contactpersonen. 

 

Leerlingen met auditieve beperkingen en/of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2)  

Voor het verzorgen van onderwijs, begeleiding en ondersteuning aan leerlingen met een auditieve beperking 

doof of slechthorend en/of een taalontwikkelingsstoornis wordt samengewerkt met Kentalis. Een indicatie voor 

cluster 2 wordt afgegeven met als uitgangspunt de stoornis en daarnaast de onderwijsbehoefte. Cluster 2 heeft 

de mogelijkheid om leerlingen vanaf 3 jaar onderwijs te geven. Als leerlingen 4 jaar worden, wordt bekeken 

welk arrangement een leerling krijgt (licht, medium, zwaar). Als het een leerling betreft waarbij de auditieve 

beperking in een later stadium optreedt, kan het samenwerkingsverband direct contact opnemen met de 

toegewezen contactpersonen. Indien nodig wordt direct voorzien in een tijdelijke crisistoelating, waarbij 

advies, consultatie en hulp direct beschikbaar komt.  

 

Ondersteuning aan docenten en leerlingen kan bestaan uit ambulante onderwijskundige begeleiding, advies, 

coaching, instructie, collegiale consultatie en cursussen. Naast ondersteuning door de ambulant 

onderwijskundig begeleider blijven er financiële middelen beschikbaar ten behoeve van de ondersteuning van 

de auditief of visueel beperkte leerling binnen de school. 

 

In de vorige planperiode zijn de ambulant begeleiders van cluster 2 toegevoegd aan de ondersteuningsteams 

van het samenwerkingsverband. De komende planperiode wordt onderzocht welke andere 

samenwerkingsvormen in het regulier onderwijs mogelijk zijn met de specialistische voorzieningen om meer 

instroom van deze doelgroep in het regulier mogelijk te maken. 
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3.8.4 Samenwerking met gemeenten 
Op grond van artikel 18a lid 9 van de Wet op het primair onderwijs en 17a, lid 9 van de Wet op het voortgezet 

onderwijs, wordt het door de samenwerkingsverbanden op te stellen ondersteuningsplan niet vastgesteld 

voordat over het concept van het plan op overeenstemming gericht overleg (OOGO) heeft plaatsgevonden met 

de betrokken wethouders van de gemeenten in de betreffende regio. Het betreft dan in ieder geval vijf 

thema’s, hier verderop genoemd. Deze zelfde verplichting tot het voeren van OOGO geldt voor het 

jeugdbeleidsplan van de gemeenten, uiteraard voor zover het de afstemming met het onderwijs betreft. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is in het bestuurlijk ‘Op Overeenstemming Gericht Overleg’ (OOGO) 

overeenstemming bereikt over het ondersteuningsplan PO voor de periode 2018–2022.  

Hierbij gaat het over de afspraken tussen onderwijs en gemeenten over de vijf onderwerpen/thema’s waarop 

gemeenten en onderwijs nauw dienen af te stemmen en samen te werken. 

 

Onze leerlingen hebben recht op onderwijs en soms is daarbij zorg nodig. Daarom is een goede samenwerking 

tussen jeugdzorg en onderwijs voor kwetsbare leerlingen belangrijk. Het komt vaak voor dat leerlingen niet 

goed kunnen leren, omdat de situatie thuis hen daarbij belemmert. Dat kan alleen verbeterd worden als 

onderwijs en jeugdhulp samenwerken op een manier waarbij geen van beide leidend is. Beide professies weten 

vanuit de samenwerking van elkaar wat ze doen en welk gezamenlijk doel ze beogen in de begeleiding van 

thuissituaties en van zowel kind als leerling.   

3.8.5 De samenwerking met gemeentes (OOGO)4 krijgt vorm 
Vaste contactpersonen voor school vanuit de gemeentelijke zorgpartners (BJG, wijkteam, buurteam); hulp snel en 
dichtbij geboden; samen arrangeren waar nodig. Zo verbinden de scholen en gemeenten in de Meierij  jeugdhulp en 
onderwijs.  
 

Daarnaast zijn er samenwerkingsvormen, gericht op specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld een dyslexieteam of een 

arrangement waarin de gemeente specialistische expertise rondom psychiatrische problematiek naar de reguliere 

school brengt. Altijd is het doel kwetsbare leerlingen, kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen met extra 

begeleiding. Die krijgen zij thuis, op school en later bij werk. 

 

Schoolbesturen – verenigd in de Samenwerkingsverbanden PO en VO de Meierij - en gemeenten zijn samen 

verantwoordelijke bestuurlijke partijen. Zij hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor samenhang tussen 

onderwijsondersteuning op school en opvoedings-  en opgroeiondersteuning in jeugdzorgvoorzieningen en thuis. De 

twee Samenwerkingsverbanden hebben te maken met acht gemeenten: ’s-Hertogenbosch, Zaltbommel, Maasdriel, 

Vught, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Meierijstad (Schijndel).  

 

Tijdens het OOGO van 2 juni 2017 hebben betrokken bestuurders ambities op vijf gezamenlijke thema’s 

geactualiseerd en vastgesteld als kader voor de periode van dit ondersteuningsplan; 2018 – 2022. De overlegstructuur 

zoals die is ingericht blijft bestaan: het OOGO, het ambtelijk overleg3 en de werkgroepen Integrale onderwijs-

zorgarrangementen, Leerplicht en Leerlingenvervoer. Het doel: ambities verder uitwerken en goed blijven aansluiten 

bij de ontwikkelingen in de praktijk. In de werkgroepen zijn de acht gemeenten, de Samenwerkingsverbanden en - 

waar relevant - scholen voor Speciaal Onderwijs vertegenwoordigd. Daarnaast zijn gemeenten en het 

samenwerkingsverband VO aangesloten bij de Aanpak Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en de Aanpak Arbeidstoeleiding 

Kwetsbare Jongeren (AKJ). 

 

In de ontwikkelagenda van het OOGO staan vijf thema’s voor het PO centraal: 

                                                           
3Deelnemers van het overleg zijn: de ambtenaren uit de acht gemeenten en een vertegenwoordiging uit de samenwerkingsverbanden PO 

(twee zetels) en VO (2 zetels) en een vertegenwoordiging van het MBO (een zetel). 
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• Afstemming/aansluiting tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp: integrale arrangementen 

• Leerplicht  

• Leerlingenvervoer  

• Onderwijshuisvesting  

• Onderwijsachterstandenbeleid en ISK 

Per thema benoemen we drie zaken: de ambitie, datgene wat is bereikt tot 2018 en de speerpunten voor de 

komende periode tot 2022.  

 

3.8.5.1 Afstemming/aansluiting onderwijsondersteuning en jeugdhulp: integrale arrangementen 
Ambitie: Gemeenten en onderwijs pakken hun gezamenlijke verantwoordelijk op voor optimale ontwikkeling 

van leerlingen en jongeren. Daarbij gaan zij uit van een integrale aanpak gericht op één kind, één gezin, één 

plan.  

 

Wat is er bereikt? 

• Alle scholen hebben vaste contactpersonen bij de gemeenten. Deze jeugdprofessionals hebben in elke 

gemeente een korte lijn met de BJG- of wijkteams of maken er deel van uit. De contactpersonen kunnen zelf 

contact leggen met de leerling en met hun thuis. Ook kunnen ze ondersteuning bieden waar nodig. Is 

gespecialiseerde jeugdhulp gewenst? De contactpersoon weet hoe hij deze kan inzetten.  

• Er waren bijeenkomsten tussen professionals uit het regulier onderwijs en BJG’s: 

Onderwijs en jeugdzorg zochten samen overeenstemming over de uitwisseling van gegevens en het    

waarborgen van privacy (2015). In april 2017 vond een bijeenkomst plaats over handelingsgericht en integraal 

arrangeren.  

• De contactpersonen BJG’s / wijkteams en het (V)SO komen regelmatig bij elkaar om de aansluiting te 

stimuleren. Zij ervaren dat de communicatie steeds beter verloopt. 

• Er is gezamenlijk overleg tussen de gemeenten uit de regio Brabant Noordoost en de – in totaal - zes 

Samenwerkingsverbanden. Dit overleg betreft de voorwaarden die in het inkoopkader Jeugd 2017 - 2020 

worden gesteld voor een goede samenwerking tussen school en gemeente. Het doel: adequate onderwijs-

zorgarrangementen. Inmiddels is de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp steeds beter geregeld, maar 

het daadwerkelijk integraal arrangeren in de praktijk vindt nog (te) weinig plaats. 

 

Specifieke samenwerkingsvormen: 

• Dyslexieteam voor de acht betrokken gemeenten en het SWV PO de Meierij  

Dit team screent een aanvraag voor onderzoek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (verder EED), 

voordat deze naar de zorgaanbieders wordt doorgeleid. Is er werkelijk sprake van EED? Soms blijkt dit een 

foutieve aanname. Dit betekent tijdverlies voor de betreffende leerling en onnodige gemaakte kosten. Eerste 

analyses laten zien dat ongeveer 35% van de aanvragen niet meer wordt doorgeleid voor diagnostisch onderzoek. 

De wel doorgeleide aanvragen blijken vaker correct: ze leiden nu in meer dan 90% van de gevallen tot de diagnose 

EED. Voorheen was dit minder dan 75%.  

• Impulsklas (PO) en impulsgroep (VO) en VIP traject (VO) 

Het gaat om leerlingen die starten in de brugklas en die een hulpvraag hebben gericht op schoolse vaardigheden, 

sociale emotionele vaardigheden en /of het omgaan met veranderingen. 

Het doel is om de overgang van PO naar VO te versoepelen en/ of zo eenvoudig mogelijk te maken. 

De programma’s hebben 3 componenten. Het gedragscomponent (in de brede zin) richt zich op de leerling, de 

pedagogische component richt zich op de leerkracht en de opvoedingsvaardighedencomponent op de ouders. 

• Vliegende Brigade 

De Vliegende Brigade is een multidisciplinair team dat laagdrempelige ondersteuning biedt aan leerling, ouders 

school of opvanginstelling. Ze richt zich op kinderen en leerlingen in de leeftijd van 2-6 jaar en is beschikbaar voor 

consultatie, observatie en diagnostiek en voor de toeleiding naar (kortdurende) behandeling. De Vliegende 
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Brigade komt in actie bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en pedagogisch handelen. SWV PO de 

Meierij is een van de initiatiefnemers, vanwege het belang van vroegsignalering.  

• OZAPP 

Leerlingen en jongeren (PO en VO) met mogelijke ernstige psychische of psychiatrische problematiek lopen vast 

op school. Een onderwijs-zorgarrangement psychiatrische problematiek (OZAPP) voorziet in een snelle, 

kortdurende en preventieve aanpak binnen de huidige school. Regulier Onderwijs, een school voor Speciaal 

Onderwijs, Zuiderbos (voorheen De Zwengel) en een 2e lijns GGZ-instelling kijken samen met ouders en leerling 

wat er nodig is om verder te kunnen. Dit kan variëren van advies tot onderzoek, GGZ-behandeling of ambulante 

hulp thuis.  

• Zorg in de Klas 

Sommige leerlingen kunnen met extra ondersteuning, verzorging of verpleging volwaardig deelnemen aan het 

onderwijs. Zij gaan dan naar een van de scholen van HUB Noord-Brabant of de Mytylschool. Zorg in de Klas (ZIK) 

creëert de benodigde (leer)voorwaarden. De ZIK-begeleider - voor Hub is dat Cello, voor de Mytylschool is dat 

SWZ - biedt de zorg individueel of in klein groepsverband. De leerkracht is verantwoordelijk voor het 

lesprogramma. 

Ambitie t.a.v. de basisstructuur: 

 

Ambities voor vernieuwing en innovatie: 

• Ouders zijn de belangrijkste pedagogische partner(s) van onderwijs en jeugdhulp; er wordt in deze driehoek 

opgetrokken, waar de vraag ook start. Overleggen met ouders en jeugdhulp vinden bijvoorbeeld plaats 

binnen de school waar het kind onderwijs volgt. Aan deze overlegtafel zitten gemandateerde medewerkers 

die direct toegang hebben tot ondersteuning en zorg.  

• Direct beschikbaar loopvermogen in de school voor vroegsignalering, integraal kunnen oppakken van 

enkelvoudige problematiek en kortdurende hulp om zwaardere problematiek en hulp te voorkomen. Er is 

voor de jeugdhulpverleners in de eerste schil voldoende ruimte in tijd en geld om preventief, vroegtijdig te 

interveniëren. Indien gewenst kan binnen deze flexibele ruimte een beroep worden gedaan op de 

specialistische schil. De specialistische zorg wordt aan ‘de voorkant’ op de scholen ingezet en zoveel 

mogelijk naar de scholen toegebracht om snelle (en daarmee lichtere) hulp mogelijk te maken. 

• Scholen, gemeenten en jeugdhulporganisaties zijn bereid te investeren in (gezamenlijke) deskundigheid en 

afstemming om met elkaar brede ondersteuning in de scholen te kunnen bieden.   

 

We realiseren dit door: 

• Te komen tot één budget voor onderwijs-zorg arrangementen als er sprake is van gecombineerde inzet. 

Gezamenlijk en flexibel te besteden budget voor individuele arrangementen en groepsarrangementen waar 

onderwijs en zorg samen inzet plegen. 

• Vanuit de gebundelde budgetten combinatie-professionals (zonder onderwijstaken) aan te stellen die 

inspelen op de vraag van kind/leerling en school en zowel thuis als op school ondersteuning bieden. 

• Projecten die werken structureel inbedden en gezamenlijk borgen (financieel en qua inzet) voor meerdere 

jaren. 

• Binnen het speciaal onderwijs organiseren van één contactpersoon jeugdhulp die kan schakelen en 

verbinden naar de juiste expert/organisatie. 

• Jaarlijks monitoren we tevredenheid en resultaat van de onderwijs-zorg samenwerking bij de professionals 

(onderwijs én zorg), de ouders en het kind. We committeren ons aan de opbrengst. 

• PO: Experiment Zaltbommel: Vanuit de gebundelde budgetten combinatie-professionals aanstellen die 

inspelen op de vraag van kind en school en zowel thuis als op school ondersteuning bieden. 
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3.8.5.2 Leerplicht 
Gezamenlijke ambitie: Leerplicht en onderwijs werken nauw samen vanuit dezelfde doelstelling: een passende 

school voor iedere leerling met optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling. Wij accepteren geen 

ongeoorloofd verzuim, schooluitval en thuiszitters. Het doel is leerlingen en jongeren goed toe te rusten voor een 

duurzame participatie in de samenleving. Dit kan een vervolgopleiding, dagbesteding of de arbeidsmarkt zijn. 

 

Wat is er bereikt?  

• De samenwerkingsverbanden hebben een vast contactpersoon voor leerplicht in elk van de acht 

gemeenten. 

• Onderwijs en jeugdzorg hanteren een gezamenlijke definitie van het begrip thuiszitters. Deze komt overeen 

met de definitie van het Ministerie van OC&W en de Inspectie. “Een thuiszitter is een jongere die leer- of 

kwalificatie plichtig is (tussen 5 en 18 jaar), wel of niet ingeschreven staat bij een school of onderwijsinstelling 

en al vier weken (vrijwel) aaneengesloten, zonder geldige reden, de lessen niet volgt en/of geen passend 

onderwijsaanbod krijgt en waaraan geen vrijstelling van de leerplicht is verleend.” 

• Elke drie maanden maken school en leerplichtambtenaar een update van de thuiszitterslijst. Deze vormt de 

basis voor de wettelijk verplichte opgave van het aantal thuiszitters aan de Inspectie. Het SWV en de 

leerplichtambtenaar stemmen de stappen voor de vervolgaanpak samen af.   

• Er is een uniforme procedure vastgesteld over de wijze waarop de 8 gemeenten omgaan met verzoeken tot 

vrijstelling van onderwijs op basis van artikel 5 sub a en de betrokkenheid van het onderwijs hierbij. 

• De Werkgroep Leerplicht en Passend onderwijs heeft in september 2016 het document ‘Aanpak 

schoolverzuim en thuiszitten in de regio de Meierij’ vastgesteld. Dit document bestaat uit 3 delen: 

1. Aanpak ongeoorloofd schoolverzuim; 

2. Aanpak bij opvallend/zorgwekkend ziekteverzuim; 

3. Aanpak thuiszitten. 

De filosofie achter deze opbouw is: door meer te investeren in preventie van en adequaat handelen bij de 

eerste signalen van ongeoorloofd schoolverzuim en opvallend/zorgwekkend ziekteverzuim, kunnen we – door 

een goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten- proberen het aantal thuiszitters tot een minimum 

te beperken. 

• De werkgroep heeft zich gebogen over een strakkere aanpak van de hardnekkige thuiszitterscasussen. 

 

Speerpunten tot 2022   

 Onderwijs en Leerplicht zorgen er gezamenlijk voor dat de registratie van thuiszitters, conform de 

eis/definitie van de Inspectie, optimaal verloopt zodat een compleet en actueel beeld van de regio 

voorhanden is. 

 De afgesproken (en vastgestelde) uniforme procedure over de wijze waarop de 8 gemeenten omgaan met 

verzoeken tot vrijstelling van onderwijs op basis van artikel 5 sub a, zal periodiek worden geëvalueerd, met 

name ten aanzien van het punt ‘betrokkenheid van het onderwijs’. 

 Jaarlijks komt er een overzicht van alle leerlingen in de regio met een vrijstelling van onderwijs op basis van 

artikel 5 sub a zodat deze leerlingen bij de samenwerkingsverbanden bekend zijn (rekening houdend met 

het privacy-aspect).  

 De notitie (september ’16) over de Aanpak van schoolverzuim en thuiszitten zal worden geactualiseerd. 

 Gezamenlijk wordt een strakkere aanpak voor ‘hardnekkige thuiszitters’ gerealiseerd vanuit de ambitie van 

het Landelijke Thuiszitterspact van juni 2016. 

 Afspraken maken over overgang risicoleerlingen van PO naar VO . Enerzijds in verband met betrokkenheid 

leerplicht bij verzuim PO, anderzijds omdat leerlingen met opvallend ziekteverzuim in het PO deze lijn vaak 

doortrekken in het VO: wellicht moet er eerder actie op uitgezet worden.  
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3.8.5.3 Leerlingenvervoer 
Gezamenlijke ambitie: Ieder leerling (en iedere jongere) een passende plek in het onderwijs, met als 

uitgangspunten ‘thuisnabijheid’ en ‘expertise naar het leerling brengen’. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, 

zowel van het leerling/de jongere als van ouders/verzorgers. Het stimuleren van zelfredzaamheid is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en gemeenten. Gemeenten in de regio van de Meierij willen 

daarom met het leerlingenvervoer kijken naar wat leerlingen zelf kunnen. 

 

Wat is er bereikt?  

• Het leerlingenvervoer is onderdeel van een arrangement; het wordt al zoveel mogelijk meegenomen in het 

totaalplaatje. Daarbij is er respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Voor de uitvoering hebben de 

samenwerkingsverbanden vaste contactpersonen met Leerlingenvervoer in elk van de acht gemeenten.  

• Ouders hebben keuzevrijheid. Als zij voor een school kiezen buiten het SWV, terwijl er ook een aanbod is 

binnen dit SWV, dan heeft dit gevolgen voor het leerlingenvervoer. Samenwerkingsverbanden leggen dit uit 

aan de ouders. Dit gebeurt op verzoek van gemeenten.  

• Er is een rechtstreekse lijn met de klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG. 

• Er is een gezamenlijke flyer over leerlingenvervoer.  

• De Samenwerkingsverbanden maken keuzes die gevolgen kunnen hebben voor vervoersstromen. Hierover 

informeren zij gemeenten vroegtijdig.  

 

Speerpunten tot 2022 

• De werkgroep bespreekt of en hoe de afstemming met vervoersarrangementen verlengde dagopvang, 

WMO-vervoer en Jeugd-GZZ kan worden verbeterd. Het doel is om vervoer efficiënter te regelen. 

• De werkgroep bespreekt op basis van de vervoersbewegingen het onderwijsaanbod in de regio. De 

knelpunten en hiaten worden gesignaleerd en van advies voorzien. Doel is thuisnabij onderwijs waarbij 

vervoersstromen naar scholen buiten het SWV plaatsvinden indien passend onderwijs nabij niet mogelijk is.  

• Leerlingen met een onderwijs-zorgarrangement op voorzieningen binnen reguliere scholen hebben volgens 

de verordening geen recht op leerlingenvervoer. Toch hebben zij dit soms wel nodig. De werkgroep beoogt 

maatwerkoplossingen met inzet van het budget van jeugdhulp. 

• Welke gezamenlijke initiatieven zijn er binnen de gemeenten en binnen de (V)SO scholen die 

zelfredzaamheid stimuleren? De werkgroep brengt ze in kaart.  

• Jaarlijks brengt de afdeling leerlingenvervoer de vervoersstromen in kaart. De werkgroep Leerlingenvervoer  

bespreekt deze.  

• Sommige leerlingen zijn, ondanks hun fysieke beperking, toch in staat een diplomagericht traject te volgen. 

Scholen maken zich sterk om hen in een reguliere setting te plaatsen. Als ze wat betreft vervoer tegen 

grenzen aanlopen, kunnen ze hiervoor een beroep doen op gemeenten. Samenwerkingsverbanden en 

gemeenten gaan voor de dichtstbijzijnde toegankelijke school met een passend onderwijsniveau.   

• Gemeenten verschillen onderling in het hanteren van de verordening. Als leerlingenvervoer wordt 

afgewezen, wordt een passende onderwijsoplossing soms moeilijk of niet te realiseren. De werkgroep 

werkt aan deze onderlinge verschillen en zoekt naar alternatieven als leerlingenvervoer wordt afgewezen. 

 

3.8.5.4 Onderwijshuisvesting 
Gezamenlijke ambitie: Gemeente en samenwerkingsverbanden stemmen tijdig onderwijshuisvesting en 

verwachte of gewenste ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs op elkaar af. Onderwijshuisvesting is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Het gaat om aspecten als: 

1. de omvang en spreiding van scholen;   

2. het streven naar beperkte leegstand;   

3. het bieden van adequate huisvesting passend bij het onderwijsconcept van scholen. 
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Wat is er bereikt? 

Binnen de Samenwerkingsverbanden PO en VO de Meierij is het gesprek gestart over de spreiding van 

voorzieningen en de toekomst van SBO-voorzieningen. Binnen het SWV PO is daarover de notitie Ondersteuning 

2020 Meierij opgesteld. Hij is gedeeld met gemeenten in het ambtelijk overleg. 

 

Speerpunten tot 2022  

• Het SWV PO en VO wil met de gemeenten afspreken dat zij worden betrokken bij plannen voor verbouw 

en/of nieuwbouw SO- of (V)SO-scholen. 

• Het samenwerkingsverband informeert betrokken gemeentes over de inrichting van voorzieningen als die 

consequenties hebben voor het huisvestingsbeleid. 

• Huisvestingsontwikkelingen raken soms leerlingenvervoer. Wanneer relevant, dienen ze tijdig gedeeld te 

worden met de Werkgroep Leerlingenvervoer. 

   

3.8.5.5 Onderwijsachterstandenbeleid en ISK 
Gezamenlijke ambitie: 

• 100% bereik van leerlingen en jongeren die het risico lopen op een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. Dit 

betreft jonge vluchtelingen in gezinsverband, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en 

arbeidsmigranten.  

• Realiseren van partnerschap tussen ouders en (voor)school. Deze komt de ontwikkeling van de leerling ten 

goede.  

• Ervoor zorgen dat alle jongeren van 12-18 jaar instromen en maximaal twee jaar verblijven in de 

Internationale Schakelklas (ISK). 

 

Wat is er bereikt?  

• Beleid ten aanzien van onderwijsachterstandenbeleid en het organiseren van onderwijs voor nieuwkomers 

is een primaire verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten en schoolbesturen. Dat is binnen de 

regio afgesproken. Het SWV PO voelt zich wel medeverantwoordelijk voor een doorgaande lijn van 

voorschool naar vroeg school en zet in op het verbeteren van de warme overdracht van leerlingen. 

• In 2015 hebben samenwerkingsverbanden en gemeenten in elke ondersteuningseenheid nadrukkelijk 

contact gezocht met alle aanbieders in de regio. Er zijn afspraken gemaakt voor vroegsignalering, een 

warme overdracht en toeleiding van leerlingen (3-5 jaar) met een speciale ondersteuningsbehoefte. De 

ondersteuningsmanagers van het Samenwerkingsverband PO worden altijd betrokken. 

 

Speerpunten tot 2022  

Verbeteren van een doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool door: 

• de warme overdracht, ook van leerlingen die onder OAB en VVE vallen, in samenwerking met jeugdhulp te 

verbeteren;   

• alle leerlingen in beeld te hebben, betere signalering in de voorschool door verhoging van expertise en 

kennis en laagdrempelige bereikbaarheid van ondersteuning en zorg vanuit SWV en jeugdhulp. 

Het OOGO inventariseert welke gezamenlijke inzet van gemeenten gewenst is ten aanzien van het stimuleren 

van de ontwikkeling van het jonge kind (Voor- en Vroegschoolse Educatie; aanbod nieuwkomers). 

 

Evaluatie, overleg en afstemming 

Voor de verschillende thema’s zijn werkgroepen of andere bestuurlijke structuren verantwoordelijk voor de 

evaluatie van de afspraken en uitvoeringsagenda.  
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Voor de thema’s ‘integrale arrangementen’, ‘leerplicht’ en ‘leerlingenvervoer’ zijn de ingerichte werkgroepen 

verantwoordelijk voor het signaleren van knelpunten in de uitvoeringspraktijk. Indien relevant, agenderen zij 

deze op het ambtelijk overleg Passend Onderwijs de Meierij.  

Voor onderwijshuisvesting is geen werkgroep ingericht. Er is ad-hoc overleg tussen gemeente en onderwijs als 

een vraagstuk zich concreet voordoet. 

 

Onderwijsachterstandenbeleid en ISK is primair de lokale verantwoordelijkheid van de gemeenten en de 

schoolbesturen. Op dat niveau is evaluatie, overleg en afstemming belegd. Afzonderlijke projecten worden 

geëvalueerd in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor gemeenten waarvoor dat van toepassing is, is er 

evaluatie van resultaatafspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) binnen convenanten met het PO. Dit is 

een wettelijke verplichting vanuit de Wet OKE. Op het niveau van de regio van de Meierij vindt overleg en 

afstemming plaats in het ambtelijk overleg Passend Onderwijs. Hierin hebben gemeenten en 

samenwerkingsverbanden van de Meierij zitting. 

 

3.8.5.6 Monitoring 
Voor monitoring van de ambities op de genoemde vijf beleidsterreinen maakt het samenwerkingsverband 

gebruik van evaluatiegegevens, registratiegegevens en kengetallen vanuit gemeenten. We kijken bijvoorbeeld  

naar verzuim, leerlingenvervoer en onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast zetten we 

tevredenheidsonderzoeken uit.   
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4 Bijlagen 
 
4.1  Lijst met afkortingen 
4.2  Overzicht 25 aangesloten besturen SWV PO de Meierij 

  



   

Instemmingsversie OPR 20-02-2018                                                            52 
    

4.1 Lijst met afkortingen 

 
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

HGW  Handelingsgericht werken  

INK-Model Managementmodel ontwikkeld door Instituut Nederlands Kwaliteit 

ISK Internationale Schakel Klas 

MKD Medisch Kinderdagverblijf 

MR Medezeggenschapsraad 

MT Management Team 

OAB Onderwijs Achterstanden Beleid 

OKE Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie 

OOGO  Op overeenstemming gericht overleg  

OPP Ontwikkelingsperspectief plan 

OPR Ondersteuningsplanraad 

OZAPP Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische Problematiek 

PMR Personeel Medezeggenschapsraad 

PO  Primair onderwijs / PO raad: de besturenorganisatie 

SBO  Speciaal basisonderwijs, ook wel afgekort als SBAO  

SO  Speciaal onderwijs  

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SWV Samenwerkingsverband 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VNG Vereniging Nederlandse gemeenten 

VO Voortgezet onderwijs 

VSO  Voortgezet speciaal onderwijs  

VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  

WPO  Wet op het primair onderwijs  

Z.I.K. Zorg In de Klas 
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4.2 Overzicht 25 aangesloten besturen bij SWV PO de Meierij 

 
Bestuur, bestuur nummer en website School 

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt, 42723, www.antoniusabt.nl Antonius Abt 

Stichting Filios Scholengroep, 41228, www.filiosscholengroep.nl Basisschool Maria 
Basisschool De Hoogakker 

Stichting Hub Noord-Brabant, 82292, www.hubnoordbrabant.nl SO HUB Boxtel 
SO HUB Rosmalen 

Stg. Onderw. op Isl. Grondslag (Simon), 31076, www.simonscholen.nl  Basisschool Nour 

SKIPOS, 40848, www.skipos.nl  Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer 
Basisschool Roald Dahl 
Basisschool Herman Jozef 
De Touwladder 
BS St Lambertus 
Basisschool De Parel 
Basisschool Fonkel 
Theresiaschool 

Stg. Kath. Onderwijs Breukelen (SKOB), 42564, 
www.angelaschoolboxtel.nl  

Angelaschool voor Basisonderwijs 

Stg. Kath. Onderwijs Haaren (SKOH), 60204, www.skoh.nl  Basisschool Klim-op 
Basisschool Dr Landman 
Basisschool Franciscus 
Basisschool Wilibrordus 

SKOPOS, 40874, www.skoposschijndel.nl  Basisschool De Heijcant 
Basisschool 't Talent 
Basisschool 't Kwekkeveld 
Basisschool De Vossenberg 
OBS De Kring 
Basisschool De Beemd 
Basisschool De Regenboog 

Stichting ATO, 41672, www.ato-scholenkring.nl  Basisschool L W Beekman 
Basisschool Noorderlicht 
Basisschool De Hobbit 
Kindcentrum Wijboom Sterrenbosch 
Montessorischool De AQUAmarijn 
Jenaplan kindcentrum De Ontdekking 
Basisschool Het Rondeel 
Basisschool De Sprinplank 
Basisschool Caleidoscoop 
Montessorischool Merlijn 
Basisschool De Overlaet 
Basisschool Meander 
Basisschool De Groote Wielen 
Kindcentrum De Sprong 
Kindcentrum De Hoven 

Stg. Chr. Prim. Onderwijs Betuwe, (CPOB), 41424, www.cpob.nl  De Leiboom 

  

http://www.antoniusabt.nl/
mailto:bestuur@primairsko.nl
https://sites.google.com/a/filiosscholengroep.nl/filiosscholengroep/
https://www.hubnoordbrabant.nl/
http://www.simonscholen.nl/
http://www.skipos.nl/
http://www.angelaschoolboxtel.nl/
http://www.skoh.nl/
http://www.skoposschijndel.nl/
http://www.ato-scholenkring.nl/
http://www.cpob.nl/
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Bestuur, bestuur nummer en website School 

Stg. Chr. Onderwijs Bommelerwaard (SCOB), 42658,  De Bron 
School met de Bijbel 
De burcht 
De Zaaier 
Willem van Oranjeschool 
De Rank 

Stichting Gabriël, 74127, www.mytylschool-gabriel.nl  SO Mytylschool Gabriël 

Stichting Hertog van Brabantschool, 41619, 
www.hertogvanbrabantschool.nl  

SBO Hertog van Brabantschool 

Stichting Leijestroom, 39600, www.leijestroom.nl  Basisschool De Springplank 
Rooms Katholieke Basisschool De Leydraad 
Basisschool De Wieken 
De Vlindertuin / kindcentrum 
Basisschool de Baarzen 
Rooms Katholieke Basisschool de Schalm 
RK Basisschool Het Molenven 
Protestants Christelijke Basisschool De Bron 

Stichting Pallas, 41246, www.stichtingpallas.nl  Vrijeschool De Driestroom 

St. RK Onderwijs Bommelerwaard (Bommelerwijs), 41090, 
www.bommelerwijs.nl  

Deken Wehmeijer School 
Franciscusschool 
Mgr. Zwijsenschool 
De Pollenhof 

Stichting Saltho-onderwijs, 50143, www.salthoonderwijs.nl  SO Michaëlschool 
SO P.I. School Hondsberg 
SO de Rietlanden 

Stichting Signum, 74049, www.signumonderwijs.nl  Kindcentrum Het IJzeren Kind 
De Troubadour School voor Basisonderwijs 
Basisschool De Masten 
Basisschool De Matrix 
Rooms Katholieke Basisschool Den Krommenhoek 
Basisschool ’t Wikveld 
Basisschool ’t Ven 
Educatief Centrum ’t Sparrenbos 
Basisschool het Palet 
Basisschool de Haren 
Basisschool de Duizendpoot 
Kindcentrum Westerbreedte 
Rooms Katholieke Basisschool het Bossche Broek 
Rooms Kathollieke Basisschool de Kruisboelijn 
RK Basisschool De Kameleon 
Rooms Katholieke Basisschool De Kwartiermaker 
Basisschool Oberon 
Rooms Katholieke Basisschool ’t Boschveld 
Rooms Katholieke Basisschool De Borch 
Rooms Katholieke Basisschool ’t Schrijverke 
Wittering.nl 
Vernieuwingsschool De Fonkelsteen 
SBO Sprankel 
SBO Toermalijn 

Stichting Sint Albertus, 73556, www.oversteek.dizos.nl  Rooms Katholieke Basisschool De Oversteek 

Stg. Zuiderbos, 85269, www.zuiderbos.nl  SO Zuiderbos 
 

http://www.mytylschool-gabriel.nl/
http://www.hertogvanbrabantschool.nl/
http://www.leijestroom.nl/
http://www.stichtingpallas.nl/
http://www.bommelerwijs.nl/
http://www.salthoonderwijs.nl/
http://www.signumonderwijs.nl/
http://www.oversteek.dizos.nl/
http://www.zuiderbos.nl/
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Bestuur, bestuur nummer en website School 

Stichting St.-Christoffel, 40706, www.st-christoffel.nl  Oecumenische Jenaplanschool Molenwijk 
Prinses Amaliaschool 
Basisschool Sint Theresia 
Basisschool St. Petrus 
Basisschool De Beemden 
Basisschool De Vorsenpoel 
Basisschool De Hobbendonken 
SBO de Maremak 

STROOMM, 41633, www.stroomm.nl  OBS De Piramide 
Basisschool De Bolster 
Basisschool De Kleine Beer 
De Lichtstraat 
Basisschool Spelellier 
Openbare Basisschool De Hasselbraam 

Ver Vest en Instandh van scholen met de Bijbel Op Gereformeerde 
Grondslag Wijk en Aalburg, 76715, www.dehoeksteencbs.nl  

CBS De Hoeksteen, Wijk en Aalburg 
De Regenboog, Nieuwaal 

Ver. Chr. Schoolonderwijs Well, 41588, www.cbsdehoeksteen-
well.nl  

CBS de Hoeksteen, Well 

Ver. Verstr. BO Ger. Grondslag Gameren, 60673, 
www.schoolgameren.nl  

School met de Bijbel, Gameren 

 

http://www.st-christoffel.nl/
http://www.stroomm.nl/
http://www.dehoeksteencbs.nl/
http://www.cbsdehoeksteen-well.nl/
http://www.cbsdehoeksteen-well.nl/
http://www.schoolgameren.nl/

